
Första gången på plats på länge. Tekniken var så där, men till slut drog mötet igång. Det 

började klockan 13.00 och höll på till 20.30. 

  

Frågor 

Vänsterpartiet hade ingen fråga denna gång 

  

Hållbarhetsrapport 2020 

Rapporten är ett viktigt dokument som utvärderar hur Malmö stad lyckats vara en hållbar 

stad, utifrån sociala hållbarhetsfaktorer. Från vår sida var både Anders Andersson, Anders 

Skans och Emma-Lina Johansson upp i talarstolen. De pratade om hållbarhet utifrån 

barn/utbildning, bostäder och arbetsmiljö samt äldre. 

  

Deltagande på distans 

Ett beslut som fattades i full enighet utan diskussion men som ändå är värt att nämnas att 

det även framåt kommer att vara tillåtet att genomföra politiska möten på distans 

  

Objektgodkännande för nybyggnation av Mölledals LSS boende 

Carin Gustafsson debatterade från vår sida. Vi yrkade avslag då förslaget var samlokalisering 

av två gruppbostäder. Detta är något som Socialstyrelsen också är kritisk mot då det kan 

skapar institutionsliknande miljöer. Vi förlorade omröstningen och reserverade oss mot 

beslutet. 

  

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup i Fortuna Hemgården i Malmö 

Här ville styret bygga ett nytt industriområde på högklassig åkermark. Gunilla Ryd var upp 

och argumenterade mot, hon sa att vi måste tänka långsiktigt och spara vår åkermark för 

matproduktion. Det var bara C som höll med oss. 

 

Försäljning av Malmö Kaplanen 2 

Igen säljer kommunfullmäktige ut Malmöbornas mark. Anders Andersson var upp och 

argumenterade för att behålla marken, igen var vi tvungna att reservera oss. 

  

Motion om att återkommunalisera sophämtningen 

Emma-Lina Johansson och Anders Skans hade motionerat om att sophämtningen skulle 

återkommunaliseras för att trygga bra arbetsvillkor, inte göra privata vinster och för att 

kunna styra utvecklingen av verksamheten. Ingen stödde oss i de tankarna. 

 



Motion från M om Malmö stads lokalkostnader 

Motionärerna ville införa mer flexibla lokalytor till skolor och förskolor för att spara pengar. 

Boel Pettersson var uppe i talarstolen och berättade för församlingen att detta faktiskt är 

mot barnkonventionen. Barn har rätt till lekyta.  

  

Motion från C om att förebygga fall bland äldre 

Anders Skans gick upp och ställde frågan hur C kunde vara för att elsparkcyklar ska få finnas 

överallt och inte kan se hur många fall det ger upphov till.  

 

 


