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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
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)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§32
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i
Malmö stad

STK-2017-1117
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige i Malmö beslutar att ”ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av
Malmö stads ordningsstadga verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö”.
Sedan kommunstyrelsen, efter det att en prejudicerande dom meddelats av Högsta
Förvaltningsdomstolen i ett snarlikt ärende (Vellinge) återremitterat ärendet till tekniska
nämnden har nämnden i nytt yttrande förklarat sig stå fast vid sitt tidigare yttrande och
föreslår att motionen avslås. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen gör samma
bedömning och avstyrker motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att införa tiggerifria
zoner i Malmö stad.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson
(V).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och Charlotte Bossens (C) yrkande om avslag på motionen
med instämmande av Emma-Lina Johansson (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 41.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200108 §21 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Magnus Olsson (SD) Tiggerifria zoner
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 190424 § 108 med Särskilt yttrande (C) och muntliga
Reservationer (SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden m muntliga reservationer från SD och M
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Beslut KSAU 190304 §137
G-Tjänsteskrivelse (2) tiggerifria zoner
Dom Högsta Förvaltningsdomstolen, Vellinge kommun, Mål nr 2149-18
§16 ToS Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö
stad med reservation SD
Tjänsteskrivelse trygghets- och säkerhetsberedningen 180815
Tekniska nämnden beslut 2017-12-12 § 334
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 41

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Ärende: STK-2017-1117
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi återkommer i fullmäktige med våra ståndpunkter
och argument. I väntan på att regeringen och riksdag tar sitt ansvar är det fullt rimligt att Malmö i likhet
med flera andra kommuner inför ett förbud mot det organiserade tiggeriet i Malmö.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
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)

