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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§363

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1: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)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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§

363

STK-2021-302

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
Sillabanans rekonstruktion

Sammanfattning
Magnus Olsson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i
uppdrag att utreda möjligheterna till att upprätta en ny”Sillabana” i Malmö. ”Sillabanan”
var en folklig benämning på järnvägsförbindelsen Malmö-Limhamns Järnväg. Motionären
pekar på att en unik upplevelse för Malmöborna skulle vara att exempelvis kunna kliva på
ett ångdrivet ”sillatåg” från Malmö Centralstation och åka ned till Ribersborgsstranden
under sommarmånaderna. Motionären argumenterar att Malmö är internationellt en relativt
populär turiststad och att en ångdriven tåglinje hade utmärkt Malmö ytterligare och gett alla
möjligheten att ta del av dåtidens historia i vår nutid.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet.
Det framgår av nämndernas yttranden att den föreslagna ”Sillabanan” skulle medföra höga
investeringskostnader och begränsningar i möjlig sträckning som inte uppvägs av nyttan
med banan. Det framgår också att den tänkta banan skulle utgöra en barriär för besökare
till Ribersborgsstranden och som sådan medföra trafiksäkerhetskonflikter. Förslaget är att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att utreda Sillabanans
rekonstruktion.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga
36.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210927 §546

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
utreda Sillabanans rekonstruktion

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion

Kulturnämnden beslut 210901 § 83 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från kulturnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 210527 § 182 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden beslut 210427 § 148 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 36

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Oktober
Ärendenummer: STK-2021-302

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Det framgår
av nämndernas yttranden att den föreslagna ”Sillabanan” skulle medföra höga investeringskostnader
och begränsningar i möjlig sträckning som inte uppvägs av nyttan med banan. Det framgår också att
den tänkta banan skulle utgöra en barriär för besökare till Ribersborgsstranden och som sådan
medföra trafiksäkerhetskonflikter.

Anders Olin (SD)
________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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