
Frågor 

Emma Lina Johansson ställde en fråga till Sedat Arif (S) om hur han tänkte agera för att lösa 

lokaler för värmestugorna i vinter. Emma Lina påpekade att år efter år löses frågan sent och 

utan strategi. I år finns inga lokaler. Malmös stads undfallenhet är en skam. Sedat hävdade 

att han gör allt han kan. Men ändå lyckas Malmö stad alltså inte hitta en enda lokal där 

hemlösa kan få värma sig på nätterna. 

 

Delårsrapport 

Katrin Stjernfeldt redogjorde för delårsrapport i mycket positiva ordalag: God ekonom och 

bra verksamhet. Anders Andersson frågade var arbetet med World Pride tog väg i 

redovisningen. Han efterfrågade politisk ledning och att arbetet med World Pride måste 

fortsätta, Malmö måste bli bättre på att jobba med hbtqi-frågorna. Han fick Katrin att lova 

att nya satsningar kommer att göras. Emma Lina yrkade bifall till förslaget att dela ut delar av 

överskottet till välfärdsverksamheterna. Hon tryckte på att Vänsterpartiet alltid vill stärka 

välfärden och att vi kommer göra satsningar i vår budget på de personalgrupper som 

drabbades hårt av pandemin. Förslaget att dela ut överskott till välfärdsverksamheter 

återremitterades genom en minoritetsåterremiss. Detta innebär att de pengar vi trodde 

skulle gå ut till nämnderna inte kommer att göra det förrän tidigast vid nästa KF möte. 

 

Återrapport från budgeten: Hur ett nytt metrosystem kan förverkligas när 

Öresundsmetron etableras 

Gunilla Ryd lyfte fram behovet av en helhetssyn på kollektivtrafiken och på all spårbunden 

trafik. Det är viktigt att låta mer gods gå på järnväg. När det gäller kollektivtrafiken måste 

den förbättras inom Malmö, det är inte rimligt att det går fortare från Malmö C till Danmark 

än till Lindängen.  

 

Motion (SD) om att förbjuda tiggeri  

SD förslår igen att förbjuda tiggeri. Emma Lina Johansson höll ett brandtal om alla människor 

rätt, vi ska bekämpa fattigdomen inte det fattiga. SD-motionen avslogs. 

 

Motion (c) om att bygga mer i trä 

Gunilla Rydtalade för oss. Hon berättade om hur bra trä är för miljövänligt byggande, men 

att den strategin Centern föreslås inte behövs. Hon lyfte också vikten av att skydda skogen. 

Skogens värde ligger inte i sitt ekonomiska värde utan i sitt ekologiska värde. 

 

 



Motion (v) om en mobilitetsapp 

Anders Andersson hade motionerat om att införa en kommunal mobilitetsapp som skulle 

förenkla att betala parkeringsavgift, boka hyrbil, etc. Det skulle också förenkla kollektivt 

resande. En kommunal app skulle också underlätta för kommunen som kan kartlägga 

människors resande och inte behöva använda sig av privata företag. Andreas Schönström (S) 

besvarade motionen med att det redan håller på att utredas. Vi röstade för bifall men 

beslutet blev att motionen ansågs besvarad. 


