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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§420
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§

420

Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning
av rådande pandemi

STK-2020-1584
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med ett nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen i
nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda
ärenden som berör deras verksamhetsområde.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att de tre nämndinitiativen, ärende 44-46 på
dagens föredragningslista, ska återremitteras till stadskontoret för beredning för att få en
helhetssyn och hur det påverkar nämnderna.
Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Charlotte Bossen (C) yrkar på att det ska beslutas om ett datum när beredningen ska vara
klar.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att nämndinitiativen, ärende 44-46, ska beredas ärende för
ärende.
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 14.57-15-18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår att bereda nämndinitiativen, ärende 44-46,
ärende för ärende. Ordförande yrkar i nämndinitiativet om "Stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi" ett reviderat förslag till beslut och
föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen
i nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda ärenden
som berör deras verksamhetsområde.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes
yrkande.
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Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Charlotte Bossen (C)
Beslutsunderlag
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