
 

 

 

 

Budgetdebatt 

Detta tvådagarsmöte debatterade budget för Malmö stad 2023. Debatten skedde enligt ett 

uppgjort schema där varje kommunalrådsansvar utgjorde en debatt. Vi hade två talare per 

område utom den allmänpolitiska debatten som endast är en per parti. Två dagars debatt 

avslutas med att de olika budgetarna ställs mot varandra och den med flest röster bakom sig 

vinner omröstningen. Styret består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, 

deras budget är störst vilket är grunden för att de kan styra kommunen. 

 

Allmänpolitisk debatt 

Emma-Lina Johansson presenterade vårt budgetalternativ ”Ett jämlikt och solidariskt 

Malmö”. Hon angrep styrets nedskärningar och sa att Vänsterpartiet står för sina värderingar 

även efter ett val, har vi talat om satsningar kan vi inte efter valet säga att vi skär ner. 

 

Skola och utbildning 

Boel Pettersson tog vikten av en jämlik skola. Hur ska eleverna klara skolan när resurserna till 

lärare och övrig skolpersonal blir färre? Nina Jakku talade för vikten av en bra förskola. 

Barngruppernas storlek i Malmös förskolor överstiger Skolverkets rekommendationer med 

råge. I Vänsterpartiets skola och förskola är det elevernas behov som står i centrum. 

 

Arbetsmarknad och socialtjänst 

Anfal Mahdi argumenterade för vikten av en stark socialtjänst för att ge de som behöver 

mest stöd. Emma-Lina Johansson talade om klasskillnadernas betydelse i Sverige.  

 

Hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik 

Anders Andersson gjorde två inlägg, först om innehållet i äldreomsorgen genom att tala om 

att det för Vänsterpartiet är viktigt att alla får åldras med värdighet. I det andra inlägget 

pratade Anders för vår personalpolitik där alla ska ha rätt till en trygg anställning utan delade 

turer, minutscheman och allmän visstid. 

 

Funktionsstöd och LSS 

Carin Gustafsson talade om betydelsen att ge mer resurser för att alla ska ha ett liv med full 

delaktighet. För de som omfattas av behov inom LSS är begreppet solidaritet extra viktigt, de 

som behöver stöd för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Anfal Mahdi lyfte upp betydelsen av 

personalens villkor för att verksamheten ska bli bra och trygg. 

 



 

 

Stadsbyggnad 

Tobias Petersson och Sadiye Altundal företrädde oss i denna debatt. Deras inlägg handlade 

om att stadsutvecklingen måste vara hållbar, den akuta klimatkrisen måste lösas enom att 

staden planeras för ett mer hållbart liv. 

 

Teknik 

Tobias Petersson talade om en bilsnål stad, där andra trafikslag prioriteras. Planeringen av 

staden enligt 1950-talets normer med bil måste brytas. Gunilla Ryd talade sig varm för fler 

och bättre cykelbanor i staden. 

 

Miljö och service 

Gunilla Ryd lyfte upp behovet av klimaträttvisa och behovet av att vi måste minska vår 

konsumtion och våra utsläpp från konsumtionen. Anfal Mahdi argumenterade för en bättre 

fungerande färdtjänst. 

 

Kultur och fritid 

Emma-Lina Johansson och Sadiye Altundal talade båda om vår kulturvision där vi ser kultur 

som en mänsklig rättighet och som är en samhällsförändrande kraft. Showan Shattak lyfte 

upp vikten av folkbildning. 

 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

Maria Dexborg sa bland annat att i dagens Malmö spelar det stor roll var du bor, vilken 

klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn, vilken hudfärg du har, var du är född och 

vilken kön du har för dina möjligheter i livet. Vi i Vänsterpartiet vill inte att det ska vara så. 

Showan Shattak talade om lokal organisering som ett sätt att öka tryggheten i våra 

stadsdelar. 

 

Finans 

Anders Skans förklarade hur en budget fungerar som inte alla debattörer verkar förstått, en 

skattehöjning innebär att nivån på inkomsterna höjs för varje år inte bara innevarande år. 

Han talade om att utan skatt blir det ingen välfärd, skatt är att vi solidariskt arbetar för 

varandra kan vi bygga ett starkt samhälle. 


