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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (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)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sara Wettergren (L) ersätter Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
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)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§59
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59

Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt
ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

STK-2019-541
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) avseende kritik hur MKB
ansvarar för trygghet vid och kring sina fastigheter. I motionen föreslås att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras varpå förtydliganden om en trygg utomhusmiljö tas med i
ägardirektiven.
Motionen hänvisar till uppmärksammad händelse där en hyresgäst uttryckt missnöje med
MKB. Händelsen uppmärksammades ibland annat hyresgästföreningens tidning ”Hem och
hyra”, SvT-lokalt samt Sydsvenskan. Rapporteringen avsåg en av MKB´s hyresgäster som
under flera år samlat bevis mot narkotikaförsäljning som under en längre tid pågått utanför
fastigheten liksom på innergården. Hyresgästen ansökte hos hyresnämnden att ett
föreläggande skulle riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills
gjorts. Ärendet avslogs av hyresnämnden.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad utifrån att ha tagit del av yttrande från
MKB samt inhämtat synpunkter från lokalpolisen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att MKB ska leva upp
till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 28.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200203 §66
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska
leva upp till sitt ansvar för trygghet och säkerhet vid och kring sina fastigheter
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för
trygghet vid och kring sina fastigheter
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12 §Ärende: STK-2019-541
Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för trygghet vid och
kring sina fastigheter
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi tackar för redogörelsen kopplat till MKB-s
trygghetsarbete, men vårt förslag har inte beaktats och därför yrkar vi bifall till vårt förslag via
motionen.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

