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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-14 kl. 13:00-13:31

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Claes Ramel (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-08-21

Protokollet omfattar

§193
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193

Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen

STK-2018-270
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion angående att trygga framtiden för
Museispårvägen i Malmö. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram ett förslag för att möjliggöra en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar för
uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verksamhet och
trafik från 2019, samt att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska
resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden för yttrande. Av nämndernas yttranden framgår att det redan finns förslag på
ersättningshall för museispårvagnarna, samt förslag på hur investeringskostnaden för en
sådan ska hanteras. Stadskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad med vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att trygga framtiden för
Museispårvägen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen 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 25.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190805 §456
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga
framtiden för Museispårvägen
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180517 § 151
Reservation (SD) från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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Kulturnämnden beslut 180524 §71
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Servicenämnden beslut 180528 §63 med muntlig Reservation (M+L) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 25

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2018-270
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Detta av flera olika anledningar. Bland annat därför att
motionen och dess förslag i sak och handling inte bemöts. Slutsatsen i svaret är att frågan är levande
och inga konkreta förslag eller beslut finns. Motionens intentioner är att fullmäktige tar ställning och
fattar ett beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

