
 

Fråga 

Anders Skans frågade Sara Wettergren (L) om hur hon säkerställer att barn i behov av särskilt 
behov stöd i skolorna. Sara svarade att de jobbar med särskild undervisningsgrupp och 
mobila team. Anders lyfte rapport från 2020 som togs fram i Malmö stad där det lyftes två 
förbättringsområde: likvärdighet och utbildning på personal som jobbar med dessa grupper. 
Anders svarade att det inte räcker med mobila team, utan alla skolor måste jobba med detta 
kontinuerligt. Sara fortsatte att prata om mobila teamen. 
 

Bilar eller grönska på Möllan? 

Kommunens utredning visar på att det inte går att göra ett superkvarter av Möllevångstorget 
då trafiksituationen är för komplicerad. Anders Skans talade för oss och lyfte Tekniska 
nämndens tilläggsattsats som handlade om att strypa genomfartstrafiken och efterfrågade 
konkreta åtgärder för att strypa trafiken inte bara utreda igen. Det viktiga för Vänsterpartiet 
är inte att implementera en färdig modell utan att faktiskt lösa trafiksituationen. 
 

Energistrategi 

Anders Andersson talade för oss. Malmö har liten rådighet över energin till Malmöborna 

eftersom Malmö sålde sitt elbolag på 90-talet. Det är marknaden som styr inte Malmöborna. 

Om vi ska få en bra energistrategi så måste vi få tillbaka rådigheten över elen och därför 

yrkade Vänsterpartiet genom Anders att Malmö ska bilda ett energibolag och på sikt köpa 

tillbaka energisystemet. Gunilla Ryd gick upp och berättade för borgarna hur kärnkraften på 

alla sätt är fel, den är ekonomiskt olönsamt, slutförvaret är inte säkrat och arbetsvillkoren 

för de som bryter uran är vedervärdiga. 

 

MKB 

Emma Lina Johansson talade för oss och föredrog våra förslag till ändringar som alla syftade 
till att MKB ska vara ett allmännyttigt bolag som sätter samhällsnyttan främst. Hon yrkade 
också på att MKB ska ha en egen byggkomptens och att hyrorna ska hållas nere. 
 

Försäljning Rundelen  

Anders Andersson fördrog vårt avslagsyrkande till försäljningen. Vänsterpartiet är emot att 

sälja ut Malmöbornas mark. 

 



Försäljning av Östergård 1 

Anders Andersson fördrog vårt avslagsyrkande till försäljningen. Vänsterpartiet är emot att 

sälja ut Malmöbornas mark. 

 

Försäljning av Cykolopen 

Anders Andersson fördrog vårt avslagsyrkande till försäljningen. Vänsterpartiet är emot att 

sälja ut Malmöbornas mark. 

 

Motion bilfri innerstad  

Boel Petterson och Gunilla Ryd hade lämnat in en motion en bilfri innerstad. Andreas 

Schönström (S) föreslog avslag på motionen då han menat att det skulle störa både handel 

och kommunikation. Han utryckte dock sig positivt om att sikt jobba för färre bilar i stan. 

Gunilla Ryd svarade att det inte går att vänta. Biltrafiken är ett stort hot mot klimatet. Vi 

måste våga ta till reella åtgärder som, hon föreslår i motionen, bilfri innerstad några dagar i 

månaden. Det har funkat i andra städer.  

 

Motion från Mp om ökad demokrati och inflytande för Malmöborna 

Sadiye Altundal företrädde oss och sa att vi ställer oss bakom förslaget i motionen om att ge 

all nämnder i uppdrag att öppna upp sina nämndssammanträden. 

 

Motion om färdtjänst till fritids 

Carin Gustafsson och Lisa Stolpe har motionerat att barn i särskolan ska få färdtjänst till 

fritids på skolloven. Detta handlar om barnens rätt att kunna delta i fritidshemmens 

verksamhet. Båda två debatterade men fullmäktige beslutade trots det att avslå motionen. 

 

Bada i kanalen 

Gunilla Ryd har motionerat om att vi borde ha en målsättning att det ska gå att bada i 

kanalen och att trafiken minskas på Drottninggatan för mer grönska vid kanalkanten. Gunilla 

lyfter fram den ojämna fördelningen av grönska och bad i staden. Motionen föreslog att det 

skulle renas så det blir möjligt att bada framöver när reningen blivit bättre. 

 

Kunskapslyft angående klimat- och miljöpåverkan 

Vänsterpartiet anser att Malmö behöver ett grönt kunskapslyft där stadens tjänstemän och 

politiker ges möjlighet att stärka sin kompetens i de miljö- och klimatfrågor som är mest 

relevanta för deras position. Gunilla Ryd har lämnat in en motion och debatterade. Ingen 

annan var intresserad av denna vision. 



Poetiska brunnslock 

Emma-Lina Johansson hade motionerat om att vissa brunnslock skulle få poesi ingraverade. 

En idé från Göteborg. Detta har redan genomförts medan motionen behandlats i 

kommunens remisser. Hon tackade för att det nu genomfördes. 

 

Minska skolsegregationen 

Lisa Stolpe har tillsammans med Mohamed Yassin (MP) motionerat om en plan för hur 

skolsegregationen ska brytas. De vill se en utbyggnadsstrategi med det syftet där inte alla 

nya skolor ska byggas i centrala Malmö. Lisa försvarade motionen men styret vill inte. 

 

Ekologiskt jordbruk 

Gunilla Ryd har i en motion föreslagit att på den åkermark som Malmö stad äger ska det vara 

ekologisk odling. Gunilla debatterade motionen som inte fick bifall av kommunfullmäktige. 

 

Alla ska ha råd att bo 

Emma-Lina Johansson har lämnat in en interpellation (en fråga) om bostadspolitiken. Vem 

ska bo i Malmö? Emma-Lina värnande hyresrätten. Gunilla Ryd frågade Katrin Stjernfeldt hur 

hon vill stödja alternativ byggande utan vinstintresse. Det blev en bostadsdebatt där även 

Joel Nordström deltog. Det var hans debut i talarstolen. Han frågade MP om de vilja sälja 

allmännyttan och om MP ville ta ut vinst från MKB. Janne Grönholm (MP) ville inte ge tydliga 

svar. Svaret blev vi får se. Joel talade vidare om behovet av att hålla ner hyrorna i det 

befintliga bostadsbeståndet. 


