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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-28 kl. 09:00-13:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Kajsa Gustafsson (enhetschef)
Marcus Eriksson (avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar
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Malmöintiativ - Låt barerna på Möllevångstorget ha öppet längre

ASN-2019-12616
Sammanfattning

Ett initiativ (EF20190045) inom ramen för det s.k. Malmöinitiativet har inkommit till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Initiativet avser senare öppethållande på serveringsställena vid Möllevångstorget och syftar till
att främja nattliv och puls för barer och restauranger vid Möllevångstorget genom att låta
uteserveringar ha öppet till klockan 03.00.
Initiativtagaren framför önskemål om en testperiod då barer och uteserveringar får ha öppet
till 03.00 för att främja utelivet i staden och framhåller att Malmö behöver en internationell
puls istället för att frysa i skuggan av Köpenhamn.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att varje enskild ansökan måste prövas för
sig och att restriktivitet råder vad gäller beviljande av sena serveringstider, med hänvisning till
8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen. Av paragraferna framgår att serveringsställets belägenhet,
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och risk för människors hälsa särskilt ska
beaktas vid bestämmande av tiden för servering. I lydelsen innefattas att hänsyn ska tas till
närboende i området.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191114, § 246.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Malmöinitiativ
EF20190045 enligt förvaltningens förslag och skickar det till initiativtagaren.

Yrkanden
Joacim Ahlqvist (C) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), avslag på förvaltningens
förslag på yttrande och att nämnden ska bifalla initiativtagarens förslag.
Anders Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Joacim Ahlqvists (C) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till yttrande, i enlighet med Anders Nilssons (S) yrkande.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Ärende: Malmöinitiativ om längre öppettider på Möllevången
ASN-2019-12616
Centerpartiet och Moderaterna har i arbetsmarknads- och socialnämnden yrkat att nämnden
skall bifalla det inkomna malmöinitiativet och uppdra åt förvaltningen att arbeta enligt
initiativets anda.
Centerpartiet och Moderaternas Malmö är en levande stad, där trygga och lagliga alternativ
finns till svartklubbar. Polisen har de senaste åren gjort flera tillslag och stängt svartklubbar
som till exempel huserat i industrilokaler runt om i staden. Men varför blomstrar ändå
svartklubbarna och varför vill så många besöka dem? Svaret är att det inte finns några bra
alternativ för unga vuxna som söker ett urbant uteliv.
Vi anser att intentionerna i det inkomna malmöinitiativet bör lyftas upp och bli normen som vi
arbetar efter i staden. Vi anser inte att det räcker att säga att varje ansökan prövas individuellt,
vi vill även skicka signalen att det faktiskt finns en intention att bevilja ansökan.
En levande stad, med kvälls- och nattöppna verksamheter ger trygghet och puls. En lagligt
öppen krog innebär ordningsvakter på plats, mer ljus på gator och torg samt folk i rörelse. Tre
viktiga faktorer för att öka medborgarnas upplevda trygghet i staden.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

