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Barngruppernas storlek 

Anders Skans (V) frågade Mohamad Yassin (MP) ordförande i förskolenämnden om styret 

skulle ta fram kvalitetsnormer för förskolan som innehöll minskning av antalet barn per 

grupp. Svaret är att styret inte tänker göra det, i svaret pratades om utmaningar och att 

frågan är komplex. Anders Skans menade att det är omöjligt så länge styret lägger 

nedskärningsbudgetar. Argumenten för att minska barngrupperna är att det är ett av de 

viktigaste kvalitetsmåtten på förskolan för att personalen ska kunna se alla barn. En bra 

kvalitativ förskola är viktigt för att minska klasskillnaderna inom undervisning. 

Storstadspaketet 

Det var två ärende om storstadspaketet, en satsning på bättre kollektivtrafik var temat. 

Gunilla Ryd (V) lyfte upp frågan om att det behöver bli färre bilar i staden. VI behöver en 

bilsnålare stad. Fördyringen av dessa projekt orsakas huvudsakligen att privatbilarna fortsatt 

ska ges stor plats. Vänsterpartiet vill att satsningen på bättre kollektivtrafik och cyklar ska 

ske på bekostnad av bilarna. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Emma-Lina Johansson (V) debatterade vår bostadspolitik. Våra förslag är bland annat att 

tomträtt blir norm för att garantera långsiktiga intäkter och rådighet över marken. 

Vänsterpartiet vill också att Malmö stad på egen hand eller tillsammans med andra 

kommuner etablerar ett kommunägt byggbolag. Idag dubbelbeskattas MKBs hyresgäster 

genom att låta vinsten från MKB gå in i den kommunala budgeten. Emma-Lina Johansson 

kritiserade också att det i programmet talas om att ”tillgodose efterfrågan hos mer 

resursstarka hushåll i Malmö.” Vi vill bygga för de som har behov, inte de rika. Anders 

Andersson (V) lyfte behovet av trygghetsboende för alla som behöver, även 

biståndsbedömda som innebär att alla ska ha råd. Carin Gustafsson (V) värnade om att LSS 

bostäderna ska följa nationella riktlinjer om antalet boende. Vi vill inte ha för stora boende 

och vi vill att det planeras så de som har behov kan få i tid. Bostad är en mänsklig rättighet 

för alla. 

Romska rådet 

Vi har ett romskt råd i Malmö. Reglerna för det ändrades. Emma-Lina Johansson (V) 

argumenterade för att rådets vilja att vara ett samråds, informations- och remissorgan och 

inte vara ett dialogforum. Nina Jakku (V) sa att utifrån minoritetslagen finns det inga hinder 

för romska rådet att fortsätta utgöra en samrådsinstans. Tvärtom. Vi vill förespråka lösningar 

som bygger på att bevara förtroendet istället för att rasera det. 


