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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-25 kl. 09:00-11:45

Plats

Microsoft Teams/FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Niclas Röhr (M) ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)
Anna Bjerndell (personalföreträdare, SACO)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Lars-Göran Jönsson (M)

…………………………………
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Maria Brodde Makri (trafikplanerare)
Andreas Nordin (strateg)
Utses att justera

Lars-Göran Jönsson (M)

Justeringen

2021-06-01

Protokollet omfattar

§201
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska
tiggeriet, STK-2021-203

TN-2021-824
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion om att stoppa det utländska
tiggeriet i Malmö. Motionen har överlämnats till Tekniska nämnden, samt till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bägge två för yttrande.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Kommunstyrelsen att
återkomma med förslag på hur det utländska tiggeriet ska förbjudas i Malmö. Motionären
menar att det utländska tiggeriet har skapat merkostnader för det offentliga genom
kommunalt finansierade projekt som ska stödja de utländska tiggarna. Motionären påpekar
vidare att Malmö stad redan har flera verktyg för att stoppa det utländska tiggeriet, bland
annat i den lokala ordningsstadgan för Malmö kommun. Motionären menar därför att dessa
möjligheter borde främjas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara
besvarad.
Stefan Plath (SD) att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande
vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med
hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i
dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutsunderlag
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Förslag till yttrande TN 210525 Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det
utländska tiggeriet, STK-2021-203
Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet, STK-2021203

