
 

Frågor 

Boel Pettersson ställde en fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om staden ska sluta 
dubbelbeskatta MKB:s hyresgäster genom att plocka ut pengar ur MKB. Katrins svarade att 
pengarna används till att ordna boende till de som inte kan efterfråga det själva. Boel 
svarade att varför är det just MKB:s hyresgäster som ska stå för den kostnaden. MKB borde 
få ha kvar pengarna och bygga fler lägenheter och hålla hyrorna nere.  
 

Uppdrag från budget 2018 om att minska förekomsten av mikroplast. 

Styret var nöjda med sina insatser. Anders Skans företrädde oss och efterfrågade konkreta 
åtgärder för att minska plast i samband med framförallt vägar, däck och konstgräs. 
 

Biblioteksplanen 

Anders Skans berömde planen och Malmös bibliotek. Men yrkade på ett tillägg som 
handlade om förskolan. Tillägg som handlade om samverkan mellan bibliotek och förskolor, 
att biblioteken ska kunna stödja förskolan i arbetet med nationella minoriteter och att 
biblioteken ska främja läsning i förskolan. 
 

Finansiering och genomförande av stadionområdets norra del 

Anders Andersson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och tryckte särskilt på vikten av 
att underlaget lyfter fram hur bra det är att idrottslokalerna är i allmän ägo. 
 

Försäljning av fastigheten Trumman 

Anders Andersson yrkade avslag till ytterligare en försäljning. Vi vill inte sälja Malmöbornas 
mark. 
 

Försäljning av fastigheten Malmö Gitarren 1-5 

Anders Andersson yrkade avslag till ytterligare en försäljning. Vi vill inte sälja Malmöbornas 
mark. 
 

Försäljning av fastigheten Malmö Bornholm 8  

Anders Andersson yrkade avslag till ytterligare en försäljning. Vi vill inte sälja Malmöbornas 
mark. 
 



Motion från MP att öka ungas inflytande i Malmö 

Sadiye företrädde oss yrkade bifall till motionen då barn och unga förtjänar att höras och 
påverka sin egen livssituation 
 

Motion från MP om att återuppta planering av spårvagn i Malmö 

Anders Skans yrkade bifall till motionen med argumentet att Spårvagn är det bästa för 
Malmö. Vi behöver mer kollektivtrafik, metro är till för större städer än Malmö. Spårvagn 
skulle kunna hjälpa Malmö att bli av med bilberoendet.  
 

Medborgarbudget 

Anders Andersson gav vårt stöd till en motion från MP att genomföra försök med 

medborgarbudget.  

 

Psykisk ohälsa  

Anders Skans argumenterade för att elevhälsan även ska regelbundet göra psykiska såväl 

som fysiska hälsokontroller, samt att begränsa antalet elever per psykolog och kurator i 

skolorna. Fullmäktige beslöt att ett maxtak för antal elever per psykolog och kurator ska 

införas. Beslutet drevs igenom av alla partier utom styret M och L. 

 

Nischade boenden inom äldreomsorgen 

En moderat motion om äldreomsorgen debatterades, Anders Andersson lyfte upp 

trygghetsboende med eller utan bistånd. Vi ser behov av att bryta ensamheten och att 

språkkompetenser tas tillvara för att stödja äldre med andra modersmål än svenska. 

 

Expertpanel 

Sist på dagen debatterades ett förslag om att inrätta ett klimat- och expertpanel för 

miljöarbetet. Gunilla Ryd sa i debatten att vi har kunskap vad som behövs, bland annat på 

miljöförvaltningen. Det vi saknar är aktiva handling att genomföra åtgärder för klimat- och 

miljön. 


