
 

 

 Rapport från kommunfullmäktige den 3 november 2022 

 

Delårsrapport 

På punkten om delårsrapport debatterade Anders Skans och Anfal Mahdi om vikten av att 
Malmös ekonomiska medel skall användas för att öka jämlikheten i staden i stället för att uppnå 
vinster/överskott. Detta utifrån styret i staden har prioriterat att ha ett överskott i stället för att 
låta pengarna gå till verksamheter inom välfärden. Våra representanter riktade kritiska frågor med 
fokus på varför stadens nämnder inte har bedrivit den verksamhet de är ålagda att göra dvs möta 
upp Malmöbornas behov, inte minst då det har funnits ekonomiska medel för att göra detta. 
Anders och Anfal lyfte att det är av vikt är att fokus läggs på att uppnå de politiska och 
identifierade målen som Kommunfullmäktige har satt. Dessvärre har Malmö enbart uppnått 8 av 
de 13 uppsatta målen.  
 
Försäljning av fastigheten Eneryda 1 i Vintrie park  
Anders Andersson höll en tydlig vänster linje när han argumenterade för att kommunen ej skall 
sälja ut stadens mark. “Malmös mark är ingen handelsvara utan en ändlig resurs som vi skall äga 
gemensamt”. I stället för försäljningen föreslog Anders att det upprättas ett tomrättavtal dvs att 
marken hyrs ut och lämnade bifall till förslaget om återremiss som bygger på tomträttsupplåtelse.  
 

Försäljning friköp av fastigheten Malmö ögonlocket 9 

Anders Andersson yrkade avslag till markförsäljningen enligt tidigare principer, att “Malmös mark 
är ingen handelsvara utan en ändlig resurs som vi skall äga gemensamt”. Att vi ej ska sälja ut 
stadens mark då det ej är det bästa för Malmös ekonomi eller stadsplanering.  
 Vänsterpartiet lämnade in en muntlig reservation. 
 

Motion infokampanj om nedskräpning och olaglig nedskräpning 

Moderaterna har formulerat en motion om att ha en info-kampanj med fokus på nedskräpning 
och olaglig nedskräpning. Sadiye Altundal lyfte att motionären har goda intentioner, men 
argumenterade mot motionen utifrån att vi behöver ett helhetsperspektiv där vi satsar på insatser 
som leder till faktiska beteendeförändringar såsom kunskapsförmedling genom hållbarhets 
ambassadörer och skräpplockardagar. Sadiye talade för vikten av att Malmö Stad satsar på 
insatser som bygger på evidensbaserade metoder med fokus på att förebygga, återanvända och 
återvinna. Showan Shattak argumenterade också mot motionen och lyfte klassfrågan och hur 
staden använder sina ekonomiska resurser. Motionen fick bifall och Vänsterpartiet Malmö 
lämnade in en muntlig reservation.  
 
Motion avgiftsfri idrottsskola 
Anders Skans har skrivit en motion som handlar om att se över möjligheten att skapa en avgiftsfri 
idrottsskola som skulle kunna leda till att fler barn och unga får prova olika idrottsaktiviteter och 
att idrottslivet skall stärkas genom att fler kan söka sig dit. Inrättandet av en avgiftsfri idrottsskola 
är ett sätt att minska ojämlikheten bland barn och unga i Malmö. Lisa Stolpe argumenterade för 
att en avgiftsfri idrottsskola skulle kunna vara en samlingspunkt för barn och unga med en 
mångfald av aktiviteter. Motionen fick avslag och Vänsterpartiet Malmö lämnade in en muntlig 
reservation.  



 

 

 
Motion om att anonymisera socialsekreterare 
Anfal Mahdi argumenterade mot Moderaternas motion hon sa att anonymisering ej är lösningen 
på problemet kring hot och våld. Anfal menar utifrån sin arbetslivserfarenhet som 
socialsekreterare kan den här typen av lösning snarare öka risken för hot och våld och därmed 
borde det ej vara ett alternativ att utreda frågan.  
 
Motion om utökat antal av cykelstationer 
Lisa Stolpe har skrivit en motion om att inrätta fler cykelstationer i staden. Detta då vi enbart har 
två i staden. Lisa argumenterade för att flera cykelstationer leder till att flera Malmöbor ges 
möjlighet att ha en fungerande cykel som håller längre. När Moderaterna lyfte materialistiska och 
kapitalistiska värderingar satte Lisa Stolpe ord på de ideologiska skillnader som råder i 
kommunfullmäktige samt att ekonomi finns och att det handlar om en omfördelning i resurser. 
Motionen besvarades med att det kommer att byggas fler cykelstationer.  
 


