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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via Teams

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)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anton Sauer (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§155
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§

155

Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring

STK-2021-558
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande
tillsyn enligt alkohollagen om lagen om tobak och liknande produkter samt att bemyndiga
miljönämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande livsmedelskontroll för
serveringsställen.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra åt stadskontoret att i samråd med
fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att under juni, juli och augusti möjliggöra en
sommarmarknad på gågatan genom att ge tillåtelse för butiker, restauranger och caféer till
utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till kommunen samt att uppdra åt
stadskontoret uppdrag att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att
tillfälligt införa två timmars fri parkering i handels- och restaurangnära lägen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att
uppdra åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag.

