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Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
avslutningsmatcher för Malmö stadion efter 60 år, Stadskontoret

FRI-2018-772
Sammanfattning

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher för Malmö stadion
har skickats till fritidsnämnden för yttrande. Fritidsförvaltningen gör bedömningen att
förslaget är svårt att genomföra, särskilt innan jubileumsåret 2018 är över.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tony Rahm (M) yrkar bifall till motionen.
Olle Schmidt (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag, och dels
Tony Rahm (M) och Olle Schmidts (L) förslag om bifall till motionen. Efter att ha ställt
förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med skriftlig
reservation.
Jörgen Grubb (SD) inkommer med särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher för Malmö stadion
har skickats till fritidsnämnden för yttrande. I syfte att uppmärksamma att Malmö stadion
fyller 60 år och för att få ett fint avslut för stadion som planeras att rivas föreslås
kommunfullmäktige ge fritidsnämnden i uppdrag att anordna ett arrangemang med t.ex.
vänskapsmatcher mellan de länder som i VM 1958 spelade på Malmö stadion.
Fritidsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är svårt att genomföra, särskilt innan
jubileumsåret 2018 är över. Men även med längre framförhållning vore det kostsamt och
praktiskt svårt att genomföra detta evenemang.
Malmö stad är oftast inte själva arrangörer av idrottsevenemang. Arrangemangen sker
normalt via aktuella förbund, hänsyn behöver tas till internationella speldagar och planeringen
kräver god framförhållning. Förslaget skulle också vara kostsamt med anledning av att
Stadion i dagsläget inte är rustad för större arrangemang och inte har den tekniska utrustning
som krävs.
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180426
Yttrande fritidsnämnden 180426
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher för
Malmö stadion efter 60 år
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Reservation

Fritidsnämnden 2018-04-26
Ärende: 9
Ang: Remiss Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher för
Malmö stadion
Fritidsnämnden väljer att avslå motionen där motiveringen är att tiden är för knapp och att det
praktiskt är svårt. Men yttrandet från nämnden är ytterligare en signal om att man inte har en
vision för stadion området, man vill bara låta området och anläggningen låta förfalla. Alliansen
har presenterat en hel vision för stadionområdet med idrotts, bostad och grönytor. I detta förslag
ingår att riva stadion. Det finns också ett principbeslut mellan de politiska partierna om att riva
stadion. Därför vore det en fin avslutning för vår stadion att få ett högtidligt avslut. Men
uppenbart delar inte det rödgröna styret vår vision utan att de har något alternativ.
Eftersom vi inte fick gehör för vårt bifall till motionen väljer vi att reservera oss i ärendet.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Olle Schmidt (L)
Med instämmande av
Danica Srnic (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2018-04-26
Ärende: FRI-2018-330

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om avslutningsmatcher för Malmö stadion efter 60 år,
Stadskontoret STK-2018-330
Sverigedemokraterna ser gärna att man hedrar Malmös gamla stadion från 1958 och
alla de som har goda minnen från den, med något arrangemang. Dock vill vi inte låsa
oss vid den typ av arrangemang som motionären syftar på, då kvalitén på stadion
inte är tillräcklig för detta.
Många år och ett eftersatt underhåll har satt sina spår på stadion som nu har kommit
till sin avslutning.
.

_______________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Hynek Olsak (SD)

