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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-09 kl. 13:00-14:50

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

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)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatonsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mariya Trusova (IT konsult, ATEA)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§311
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet

STK-2019-1486
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion gällande hur
tillgängligheten kring kalkbrottet skulle kunna förbättras. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att på ett
bättre sätt än idag möjliggöra för besökare vid kalkbrottet.
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Stadskontoret bedömer mot
bakgrund av vad som redovisas är i ärendet att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
kalkbrottet besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200831 §525 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om Kalkbrottet
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet
Tekniska nämnden beslut 200226 § 57 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Skötselplan naturreservat kalkbrottet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 53 med muntlig Reservation
(M)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200220 § 14 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200213 § 48
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1486

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet

Sverigedemokraterna instämmer i motionärernas intentioner. Med tanke på remissvaren och den
farhåga som framkommer kopplat till att Stadskontoret vill i sammanhanget betona vikten av att vid
ett inrättande av kommunal caféverksamhet beakta den allmänna kompetensen som enligt 2 kap 1 §
kommunallag (2017:725) föreskriver att kommunen enbart ta hand om sådana angelägenheter som
är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt
samma lag, 2 kap 7 § får näringsverksamhet endast bedrivas av kommunen om den går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt de egna kommunmedlemmarna och drivs
utan vinstsyfte, kan vi i nuläget inte stödja förslaget.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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