
Lokalförsörjningsplan 

Emma-Lina Johansson debatterade våra framtida lokaler, vi vill ha eget ägda lokaler. Vi vill 
bygga fler förskolor och LSS-boende som har färre boende per enhet så de nationella 
riktlinjerna följs. Fler trygghetsboenden för äldre behövs i Malmö. Detta var förslag på 
förändringar som Vänsterpartiet föreslog, likaså att Ungdomens Hus skulle bli ett centrum 
för dans. Sist men inte minst argumenterade Emma-Lina för att värmestugor för hemlösas 
skulle lösas långsiktigt i planen. 

Fastighetsförsäljning 

Anders Andersson föreslog att en fastighet inte skulle säljas utan hyras ut istället. Alla andra 
partier säljer hela tiden mark i staden istället för att använda tomträtt. 

Jordbruksmark 

Malmö stad köper in en jordbruksfastighet, vilket Anders Skans tyckte var bra. Problemet är 
att det finns en långsiktig plan att göra om åkermarken till industriområde detta ville inte 
Vänsterpartiet som vill att det ska fortsatt vara åkermark. 

Mer jordbruksmark 

Även i detta fall handlade det om att bygga på åkermark. Vänsterpartiet företrädd av Gunilla 
Ryd var det enda parti som gick mot detta. 

Nya busslinjer och cykelbana 

Kommunfullmäktige tog tre beslut om att bygga om för superbusslinjer. Detta stödde Anders 
Skans som tycker det är viktigt för att få en bättre kollektivtrafik. Vänsterpartiet ville dock att 
Regementsgatan skulle få en cykelbana på varje sida. 

Biologisk mångfald 

En motion från Miljöpartiet om ökad biologisk mångfald debatterades. Gunilla Ryd deltog 
och stödde motionen att mer vild natur ska gynnas i staden. 

Trädplantering 

Även detta var en debatt om en Miljöpartimotion, här krävdes fler träd som ska planteras i 
staden. Sadiye Altundal debatterade frågan och gav stöd åt motionen. 

Avspärrning av Slottsparken 

Anders Skans frågade det ansvarig kommunalrådet varför kommunen upplåtit ens tor del av 

Slottsparken till ett privat företag för att till hutlösa entréavgifter visa ljusskulpturer. Malmö 

stad har inte heller tagit betalt. Vänsterpartiet vill att inte det offentliga rummet ska stängas 

av och kommersialiseras.  
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