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Vänsterpartiets frågor 

Gunilla Ryd ställde en fråga om kaoset med elsparkcyklar och även dess negativa 

miljöpåverkan. Frågan var varför inte Malmö gör som Köpenhamn och förbjuder parkering i 

staden. S-kommunalrådet Andreas Schönström svarade att han tagit initiativ till att regler tas 

fram som gör att cyklarna måste parkeras på bestämde platser. Gunilla argumenterade mot 

elsparkcyklarna även ur miljösynpunkt, de har mycket kort livslängd. 

Emma-Lina Johansson ställde en fråga om hur rasismen ska motverkas i skolan. Frågan 

ställdes utifrån en rapport från Rädda Barnen. Sara Wetterberg (L) svarade. Emma-Lina lyfte 

fram att i rapporten upplevde många elever att det var de vuxna i skolan som är problemet 

när det gäller rasism. 

Budgetdebatt 2022 

Den samlade oppositionen beslutade att vi från nästa år ska återgå till den gamla ordningen 

att ha budgetdebatt i juni. Anders Skans hävdade demokratiaspekten att nämnderna, där 

sedan de skarpa besluten tas, ska ha längre tid att förbereda sina nämndsbudgetar. Nästa år 

blir det dessutom en debatt om viken budget varje parti går till val på. 

Solceller på idrottshall 

Anders Andersson argumenterade för att vi ska sätta solceller på en idrottshall som ska 

byggas vid Djupadalsskolan. Det är orimligt att i ett klimatnödläge inte ta alla möjligheter till 

klimatsmarta lösningar. 

Frys hyrorna 

Emma-Lina Johansson och Anders Skans har motionerat om att hyrorna i MKB ska frysas så 

länge bolaget gör stora årliga vinster. Det politiska styret hänvisar till förhandlingar, men vi 

är politiskt en part. Anders Skans krävde att kommunen som den ena parten i 

hyresförhandlingarna föreslår frysta hyror. Emma-Lina Johansson argumenterade för 

motionen utifrån att alltfler människor har svårt att betala hyrorna. I Malmö 

dubbelbeskattas hyresgästerna hos MKB, genom att både betala kommunalskatt och betala 

till vinst i MKB som Malmö stad tar ut i utdelning.  

Malmöfestivalen 

Anders Skans argumenterade mot Centerpartiets motion att flytta ut Malmöfestivalen till 

privata aktörer i staden olika områden. Då försvinner idén med festivalen att vi alla träffas 

för att ha kul och festa. 



Kartlägga värderingar i utanförskapsområden 

SD hade föreslagit att det skulle göras en undersökning om vilka värderingar som finns i vissa 

delar av Malmö. Vänsterpartisterna Anders Skans och Anders Andersson undrade vilka 

åsikter som det skulle gälla och varför inte värderingarna i överklassområdena skulle 

undersökas, t.ex. hur de ser på skatteflykt. Motionen avslogs. 

Bogemenskaper 

Gunilla Ryd och Lisa Stolpe har lämnat in en motion som vill att Malmö stad ska stödja 

bogemenskaper. Syftet är att kunna bygga med de boendes inflytande. Vänsterpartiet vill att 

kommunen ska stödja kollektivhus och bygg- och bogemenskaper. Lisa Stolpe undrade vad 

styret egentligen vill, för eller mot kooperativa hyresrätter. 
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