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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-05 kl. 13:00-13:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sadiye Altundal (V)
Måns Berger (MP)
Charlotte Bossen (C)
Sara Wettergren (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Jan-Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anna Westerling (Budgetchef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Karin Ringman-Ingvarsson (Kanslichef)
Eva-Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§382
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382

Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelse

STK-2018-999
Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit till kommunstyrelsen med förslag på upphävande av krav på
tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Stadskontoret
föreslår kommunstyrelsen att instämma i miljönämndens synpunkter samt föreslå
kommunfullmäktige att fastställa revideringar i Malmös lokala miljöföreskrifter i enlighet med
miljönämndens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i de lokala miljöföreskrifterna att gälla
från och med 1 januari 2019, utan övergångsbestämmelser.
2. Kommunfullmäktige efter fattat beslut skyndsamt underrättar länsstyrelsen om
beslutet, i enlighet med förordning (1998:899) för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, 44 § första stycket första punkten.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för tidigare lämnad reservation i miljönämnden
den 25 september 2018.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181126 §698
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Förslag från miljönämnden på upphävande av
krav på vissa tillstånd
Miljönämnden beslut 180925 §127
Reservation (SD) miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Lokala miljöföreskrifter med förslag till ändring
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-999
Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelse
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på att ta bort 4§ i miljöföreskrifterna som lyder:
4 § Djurhållning
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
Miljöförvaltningens motivering för att ta bort 4§ är följande:
”Miljöförvaltningen kan dock inte se några miljö- eller hälsovinster med att avsätta tid för att söka efter
djurägare och kräva att de söker tillstånd.”
Miljöförvaltningen ska självklart inte avsätta tid för att söka efter djurägare om det inte finns något
behov, men för den sakens skull behöver inte paragraf 4 tas bort.
Det är en viktig trygghet för Malmöborna att 4§ finns så man vet vilka rättigheter och skyldigheter man
har. Ett upphävande av 4§ kommer att leda till ett mer diffust rättsläge då en bedömning görs först när
olägenheten uppstått.
Dessutom är tio anmälningar per år inte mycket.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

