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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-08 kl. 13:00-13:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Göranson (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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3

§

130

Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad

STK-2016-1432
Sammanfattning

John Roslund (M) har i motion 20 december 2016 yrkat att kommunfullmäktige återinför
titeln borgmästare till kommunfullmäktiges ordförande.
Historiskt sett har borgmästare förekommit i Sverige sedan 1200-talet. Titeln borgmästare
upphörde 1971. Vissa kommuner i Sverige använder titeln borgmästare för någon av sina
politiker, vanligen i form av engelskans mayor, i samband med internationella kontakter. I
Malmö stad används titeln bland annat vid representation med internationella gäster eller vid
representation utomlands och då av såväl kommunfullmäktiges ordförande som av
kommunstyrelsens ordförande. Någon enhetlig praxis på området finns inte och det finns
inget hinder att använda titeln borgmästare när så anses lämpligt.
Med hänsyn till att borgmästarfunktionen i Sverige historiskt sett inte i första hand var av
politisk karaktär, att titeln sedan länge är avskaffad och att användandet av titeln saknas stöd i
kommunallagen är det svårt att argumentera för att titeln borgmästare generellt borde införas
som en benämning på kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att återinföra titeln
borgmästare i Malmö stad ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190408 §225
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190408 Motion av John Roslund (M) avseende att
återinföra titeln borgmästare i Malmö stad
Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i Malmö
stad
Remissvar från Kommunfullmäktiges presidium

