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Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
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Yngve Roland Nilsson (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Camilla Andersson (M)
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Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nina Vangelov (S)
Inger Åhlin (MP)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
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Anna Persson Öhman (kommunikationschef)
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Annika Holst (personalföreträdare (Kommunal))
Carina Scherman (personalföreträdare (Kommunal))
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Stefan Andersson (IT-sekreterare)
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§

63

Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen, STK-2018-270

SN-2018-342
Sammanfattning

En motion om att Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen har lämnats till
kommunfullmäktige från Magnus Olsson (SD). Motionen har lämnats till servicenämnden,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande.
Motionen föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram ett förslag till en permanent hall som möjliggör fortsatt verksamhet och
trafik för Museispårvägen och att kommunstyrelsen tillför de ekonomiska resurser som krävs.
Servicenämnden förvaltar byggnaden Hangaren och hyr ut halva byggnaden till Malmö
museer som i sin tur upplåter lokalen till Museispårvägen i Malmö. Arbetet med att
detaljplanera ytan framför Hangaren har pågått en längre tid. Under denna tid har
servicenämnden tagit fram ett antal olika lösningar på ersättningshall för Hangaren.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Staffan Appelros (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Ewa Bertz (L) yrkar att motionen ska avslås.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: Staffan Appelros (SD) yrkande om att
motionen ska bifallas, Ewa Bertz (L) yrkande om att motionen ska avslås samt Jan Olssons
(S) yrkande om bifall till det liggande förslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Ewa Bertz (L), Camilla Andersson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Staffan Appelros (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





Tjänsteskivelse, Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen
Yttrande, Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen

