
 

Vänsterpartiets frågor 

Boel Pettersson har ställt en fråga till skolkommunalrådet Sara Wetterlund (L) kring hur det 

säkerställs att elever inte kränks i skolan genom till exempel klädkoder.  

 

Gunilla Ryd ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 

där hon frågade vad som ska göras för att stoppa den danska slamdumpningen i Öresund. 

 

Fri från våld - en gemensam angelägenhet; Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i 
nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och 
människohandel 

Sadiye Altundal tog i debatten upp att vi tycker planen är mycket bra och att vi stödjer den. 

Problemet är att arbetsmarknads- och socialnämnden inte får pengar för att genomföra 

planen. Vänsterpartiet ville att extra pengar för att den mycket bra planen ska kunna bli 

verklighet.  

 

Försäljning av fastigheter 

Två fastigheter såldes, Anders Andersson debatterade frågan och lyfte fram vår uppfattning 

att kommunen inte ska sälja utan upplåta marken med tomträtt istället. På det sättet har 

kommunen rådighet över marken och dessutom kommer det årligen in avgifter istället för 

att värdet säljs ut. 

 

Mensskydd 

Miljöpartiet hade en motion om att ge alla som vill ha en menskopp, Boel Pettersson 

argumenterade för oss att motionen ska bifallas, vilket tyvärr inte skedde.  

 

Skolfrukost 

Lisa Stolpe hade lämnat in en motion om att det skulle tas fram en plan för hur det ska 

kunna serveras gratis skolfrukost där det finns behov. Vi vet att det är viktigt att alla barn får 

en bra frukost innan skoldagen. Motionen avslogs.  

 



Kollektiva hyresrätter  

Gunilla Ryd och Lisa Stolpe hade motionerat om att kommunen ska stödja kollektiva 

hyresrätter för att får bättre och billigare bostäder. Motionen avslogs. 

 

Luften vid våra förskolor 

Gunilla Ryd hade lämnat in en interpellation till miljökommunalrådet Simon Chrisander (L) 

för att debattera luftkvaliteten vid våra förskolor. Frågan hon ställde var: Kommer du att 

verka för att ett tydligt barnperspektiv blir gällande för Malmös mål för ren luft? Bakgrunden 

är att mätningar visat att luftkvaliteten vid våra förskolor inte är bra. 

 


