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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, 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

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§354
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§

354

Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

STK-2018-326
Sammanfattning

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) har framlagt motion om att Malmö stad förvärvar
fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan. Motionärerna menar att den verksamhet som idag
bedrivs i fastigheterna ofta är av kriminell art och att stadens tillsynsverksamhet endast till
viss del gör skillnad.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden säger att
tillynsverksamheten utgår från gällande lagar och förordningar och att ytterligare åtgärder inte
är aktuella. Dessutom lyfter man projektet Tryggare Malmö som har visat sig vara ett effektivt
sätt att motverka oseriösa verksamhetsutövare genom tillsyn av verksamheter, fastighetsägare
och livsmedelsbranschen. Tryggare Malmö arbetar brett över hela Malmö och är inte
fokuserat på enskilda områden vilket gör att satsningen kan ta ett helhetsgrepp över hela
stadens olagliga och oseriösa verksamheter. Stadskontoret anser motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Pripps (SD) och Stefan Plaths (SD) motion om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan besvarad med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på motionen och bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot 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 45.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200928 §562
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath
(SD) om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan
Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva fastigheterna
på Norra Grängesbergsgatan
Protokollsutdrag miljönämnden 180614 § 88
Reservation (SD) från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden
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Bilaga 45

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2018-326

Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva fastigheterna på Norra
Grängesbergsgatan

Sverigedemokraterna yrkade i första hand på en återremiss för inhämtande av remissvar från
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Något som av någon märklig anledning inte har
gjorts och finns således inte med i ärendet. I andra hand yrkade vi bifall till vår motion.
När våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14
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