Kommunfullmäktigegruppens
verksamhetsrapport 2021
Vi är vänsteroppositionen
Malmö stad styrs av en minoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna som har ett
budgetsamarbete med Miljöpartiet. Vi är vänsteroppositionen, minoritetsstyret förhandlar
hellre högerut än med oss i sakfrågor så vårt politiska inflytande är mycket begränsat. Vi har
under året arbetat mycket med att bredda våra kontakter med olika organisation och grupper i
Malmö för att utveckla vår oppositionspolitik. Vi har också skrivit debattartiklar, använt sociala
medier för att nå ut med och visa på fördelarna med vår politik samt skapa opinion kring olika
kommunalpolitiska frågor.
Stora fullmäktigegruppen
Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. Vi har 37 medlemmar med
kommunalpolitiska uppdrag (23 kvinnor och 14 män).

Nämndemän
Vi har dessutom 25 nämndemän i Tingsrätten, dessa ingår inte i stora fullmäktigegruppen men
är valda av kommunfullmäktige.
Årets möten med stora fullmäktigegruppen
Året har präglats av coronapandemin, många möten har varit digitala. I slutet av året återgick vi
till det normala. Våra interna möten har också varit digitala i stor utsträckning. Våra fyra första
möten med stora fullmäktigegruppen var digitala, de två sista var möte på plats.
20 januari, 19 närvarande (11kvinnor och 8 män): Vi diskuterade nämndernas internbudgetar
och återkommunaliseringar.
17 mars, 21 närvarande (13 kvinnor och 8 män): Cykelstaden Malmö diskuterades samt
motsättningen mellan politik och förvaltning.
10 maj, 22 närvarande (14 kvinnor och 8 män): På detta möte togs kvinnovåldet, det nya
kommunalpolitiska programmet samt valet 2022 upp.
9 september, 19 närvarande (12 kvinnor och 7 män). Våra nämndsledamöter tog upp vad som
var viktigast i respektive nämnd, dessutom diskuterades vår budgetreservation inför 2022.
12 oktober, 13 närvarande (7 kvinnor och 6 män): Cykelpolitiken var huvudtema och dessutom
togs budget 2022 upp.
29 november, 20 närvarande (15 kvinnor och 5 män): Årets sista möte handlade huvudsakligen
om hur vi vill att Malmö planeras och byggs.
Lilla fullmäktigegruppen
Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför
varje KF-möte och i gruppen diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte,
samt frågor, interpellation och motioner.
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Inlämnade motioner
Under året har följande motioner lämnats in till kommunfullmäktige:
• Utöka antalet cykelservicestationer
• Utveckla arbetet för Malmös äldre med ett annat modersmål än svenska
• Utreda konsekvenserna av effektiviseringskraven
• Idrottsskola
• Fler cykelparkeringar vid Folkets park
• Cykelbanor och träd istället för parkerade bilar
• Hållbart utnyttjande av jordbruksmark
• Fossilnedrustning
• En utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration
• Tillgänglighetsanpassa kommunfullmäktigesalen
• Poetiska brunnslock
• Inför lekotek i Malmö stad
• Skapa en kommunhälsa
• Bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor
• Förebygg sexuella trakasserier i skolan
• Inför en cirkulationsplan för Malmö
• Plan för sexuell hälsa
• Kunskapslyft i miljöfrågor
• Tillgänglighetsanpassa hemsidan
• Bad i kanalen
• Erkänn och stöd relationskompetens inom äldreomsorgen
• Kollektiva boendeformer
• Koldioxidbudget
• Skolskjuts på lov
• Frukostservering i skolan
• Utred hur biståndsbedömt trygghetsboende kan införas
• Starta trygghetsboende i det befintliga bostadsbeståndet
• Bättre cykelbanor
• Minskad sopförbränning inom SYSAV
• Gör Malmös innerstad bilfri
Läs mer: http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/
Inlämnade frågor och interpellationer
Under året har följande frågor lämnats in till kommunfullmäktige:

•
•
•
•
•
•
•
•

Avstängningen av Slottsparken
Värmestugor
Rasism i skolan
Elsparkcyklar, varför kan Malmö inte göra som Köpenhamn?
Heltid som norm
Luften vid förskolor
Grönytor i Folkets park
Arbetsgivaransvar för våldsutsatta
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•
•
•
•

Villkor för byggnadsarbetare
Insatser mot brister inom äldreomsorgen under coronapandemin
Riktlinjer för beviljande av bistånd för till boende
Bra skolgårdar för alla

Läs mer: http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/
Organisation och politiska ansvarsområden
Vi har ett oppositionskommunalråd som vi delar i två halvtider, det är våra enda anställda
resurser till kommunalpolitiken. Våra politiska sekreterare har främst arbetat med
partiorganisationen, inte med det kommunalpolitiska arbetet. Anders Skans är gruppledare som
är ett fritidsuppdrag. Alla våra fritidspolitiker i nämnder och bolag, betalar 20 % i partiskatt på
arvodena.
Malmö har numera facknämnder vilket innebär att alltfler beslut flyttat från kommunfullmäktige
till nämnderna. Våra nämndspolitiker har därmed ett stort ansvar för att representera vår
oppositionspolitik.
Kommunfullmäktiges möten 2021
Vår kommunfullmäktigegrupp har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. De flesta har varit
aktiva i debatter i kommunfullmäktige. Information om vad som behandlats på
kommunfullmäktigemötena finns på vår hemsida, http://www.vmalmo.se/rapporter-frankommunfullmaktige/. Vi har strävat efter att i debatterna hålla en tydlig ideologisk profil om
varför en vänsterpolitik är nödvändigt för Malmö. Under året har kommunfullmäktige
sammanträtt digitalt fram till oktober då vi återgick till möten i Rådhuset.

Vår synlighet i media
Eftersom vi inte har någon reell makt i Malmö är det svårt att göra media intresserade av våra
förslag. Vi har dock lyckats bli publicerade ett flertal tillfällen på debattsidor i Sydsvenskan,
Kvällsposten och Aftonbladet. Vi skickar ut pressmeddelanden regelbundet för att synliggöra
våra politiska förslag, ibland lyckas dessa ge artiklar i pressen. Den huvudsakliga kanalen för att
sprida vår kommunpolitik är på sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook. På vår hemsida
publicerar vi våra inlägg i kommunfullmäktige och aktuella politiska kommentarer från våra
nämndspolitiker, dessa delas i sociala medier och når ut till våra följare.

Slutord
Året blev väldigt speciellt med mycket digitala möten, men vi har trots det varit aktiva i
vår oppositionsroll. Politiskt har vi drivit på för stöd åt den vanlige Malmöbon i
pandemins fotspår. Vi har gjort det, till skillnad från de andra partierna som
huvudsakligen koncentrerat sig på stöd till företag. Våra förtroendevalda har haft en hög
aktivitetsnivå.
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Våra kommunala förtroendeuppdrag under 2021
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Hanna Thomé
Emma-Lina Johansson
Anders Skans
Daniel Sestrajcic
Sadiye Altundal
Gunilla Ryd
Anders Andersson
Boel Pettersson
Carin Gustafsson
Showan Shattak
Lisa Stolpe

ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Valnämnden
Alexandra Hellman
Arhne Christianssson

ordinarie
ersättare

Fritidsnämnden
Carlos González
Ulrika Williamsson

ordinarie
ersättare

Överförmyndarnämnden
Anne Ruponen
Kalle Eriksson

ordinarie
ersättare

Funktionsstödsnämnden
Carin Gustafsson
Anfal Mahdi

ordinarie
ersättare

BOLAGSSTYRELSER
Malmö Live AB
Daniel Sestrajcic
Lisa Stolpe

ordinarie
ersättare

MKB
Morgan Svensson

ordinarie

MKB net
Morgan Svensson

ordinarie

Förskolenämnden
Nina Jakku
ordinarie
Ana Maria Stuparich-Clementi
ersättare

Kommunalråd
Emma-Lina Johansson
Anders Andersson
Gruppledare
Anders Skans

Grundskolenämnden
Lisa Stolpe
Helena Olsson

Politiska sekreterare
Miranda Borgkvist
Busi Dimitriu
Kommunstyrelse
Emma-Lina Johansson
Anders Skans

FACKNÄMNDER
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kerstin Håkansson
ordinarie
Emma-Lina Johansson
ersättare

ordinarie
ersättare

CENTRALA BEREDNINGAR
Arvodeskommittén
Anders Skans
adjungerad

ordinarie
ersättare

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Alexandra Thomasson
ordinarie
Holger Cannerfors
ersättare
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Birgitta Ehlin
ordinarie
Madeleine Håkansson
ersättare
Kulturnämnden
Mirjam Katzin
Hanna Granér

ordinarie
ersättare

ordinarie

Miljönämnden
Tobias Petersson
Gunilla Ryd

ordinarie
ersättare

Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter
Showan Shattak
ordinarie

Revisorskollegiet
Göran Hellberg

ordinarie

Råd för den nationella minoriteten
romer
Emma-Lina Johansson
ordinarie

Servicenämnden
Roland Nilsson
Banesa Martinez

ordinarie
ersättare

Råd för funktionshinderfrågor
Carin Gustafsson
ordinarie

Stadsbyggnadsnämnden
Mikael Andersson
Sara Andersson

ordinarie
ersättare

Tekniska nämnden
Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson

ordinarie
ersättare

Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen
Showan Shattak
ordinarie
Centrala pensionärsrådet
Anders Andersson
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KOMMUNALFÖRBUND
VA SYD förbundsfullmäktige
Anders Andersson
ordinarie
Sadiye Altundal
ersättare
Kommunförbundet Skåne
Hanna Thomé
Emma-Lina Johansson
Anders Skans
Daniel Sestrajcic
Sadiye Altundal
Gunilla Ryd
Anders Andersson
Boel Pettersson
Carin Gustafsson
Showan Shattak

ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Nämndemän
Hoda Mohammad Ali
Karin Andersson
Lizette Alturken
Nina Delfin
Nils Eckerbom
Ingrid Johansson Flygare
Magela Fuentes Gonzalez
Anna-Greta Gunnarsson
Mohamed Hamidi
Oscar Hyden
Anette Karbin
Lisette Karbin
Maria Kållberg
Susanne Larsdotter
Pia Ljungquist
Anna Lundberg
Noor Najem
Gertrude (Trudi) Neergaard
Stefan Rosholm
Åsa Segerman
Göran Sevelin
Carin Spjuth
Eva Svegborn
Andreas Innab Tiger
Polly Westerlind
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