
 

Frågor 

Anders Skans ställde en fråga till Andreas Schönström (S) om vilka åtgärder som ska vidtas 
för att ge barnen en säker väg till sina förskolor på Lugnet. Barn, föräldrar och boende har 
krävt övergångsställen, Anders Skans efterlyste förslag på hur det ska göras. Kommunalrådet 
lovade att det ska åtgärdas men svävade lite på målet hur det ska gå till. 
 

Årsredovisning 2021 

Både Emma-Lina Johansson och Gunilla Ryd, samt Anders Andersson debatterade året som 
gått. Emma-Lina lyfte fram de stora klassorättvisorna i Malmö ger så stora skillnader i 
livsvillkor. Det är orsakat av politiska beslut, eller icke-beslut. Hon efterlyste andra 
prioriteringar framöver. Gunilla påpekar att klimatåtgärder måste sättas in nu, det går inte 
att skjuta upp. Vi behöver konkret handling. Anders kritiserade styret för bristande insatser 
för HBTQIA+ personer. 
 

Hållbarhetsrapport 

Emma-Lina Johansson upprepade sin debatt från årsredovisningen, att de stora skillnaderna i 
levnadsvillkor måste utjämnas.  
 

Hamnen 

Anders Skans gladdes åt att en större del av vårt hamnbolag nu blir offentligt ägt. Malmö 
stad ökar sitt ägande. Ett argument är att viktig infrastruktur självklart ska vara offentligt 
demokratiskt ägd. Ett exempel vad det kan användas till är att kommunen agerar kring etiska 
frågor, till exempel att stödja Ukraina genom att blockera alla ryska båtar i vår hamn. Denna 
fråga ska behandlas i kommunstyrelsen. 
 

Modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas 

Boel Pettersson argumenterade för en annan bostadspolitik istället för att tro på flyttkedjor, 
vi behöver bygga fler lägenheter till rimliga hyror. 

 

Ombyggnad av Gustav Adolfs torg för större bussar 

Gunilla Ryd argumenterade för en ombyggnad som ger möjlighet till expressbussar vid 

Gustav Adolfs torg. Vi vill att fler åker kollektivt och då behöver vi mer effektiv kollektivtrafik. 

 



Bilfria zoner 

Lisa Stolpe och Anders Andersson debatterade bilfria zoner runt skolor och förskolor, både V 

och MP hade motionerat om detta. Motionerna avslogs. 

 

Stadsodling 

Anders Skans uttryckte vårt stöd till en motion från MP om att underlätta för stadsodling. 

Majoriteten ville inte ge billigare taxa för stadsodling.  

 

Grön livskvalitet 

Centern hade motionerat om grön livskvalitet, som innebär att de äldre ska få bättre 

utemiljö. Anders Andersson argumenterade för att bifalla motionen. En majoritet i 

fullmäktige biföll motionen trots att stadens styre inte ville. 

 

Bättre lokaler och skolgårdar till särskolan 

Carin Gustafsson debatterade en motion om att särskolan behöver bättre lokaler och 

skolgårdar. Vi stödde motionen för behovet av bra lokaler och skolgårdar för särskolan är 

viktigt. Kommunfullmäktige beslutade mot styrets vilja att en special plan för särskolans 

lokaler ska tas fram. 

 

Erkänn och stöd relationskompetens hos personalen inom äldreomsorgen 

Anders Andersson hade lämnat en motion om relationskompetens i äldreomsorgen. 

Motionen debatterades av Anders på dagens möte, alla utom vi avslog den. 

 

Skolsegregationen 

Lisa Stolpe hade lämnat in en interpellation (fråga) till skolkommunalrådet Sara Wettergren 

(L) om vad som ska göras för att bryta skolsegregationen. Lisa argumenterade för åtgärder 

för att blanda elever på skolor och inte mer segregation. Anders Skans visade på fakta att 

skolvalet ökar segregationen så det är fel väg att gå. 

 


