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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-09 kl. 13:00-14:40

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)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

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)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (tf förvaltningsdirektör funktionsstödsförvaltningen)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Lisa Möller (Controller)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-06-21

Protokollet omfattar

§205
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§

205

Ansökan från fastighets- och gatukontoret om medel för
genomförande av jullovssatsningen Vinterspelen 2021-2022

STK-2021-599
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en ansökan om 2 500 000 kronor för att
genomföra lovsatsningen Vinterspelen i Malmö under jullovet 2021–2022. Arrangemanget
lockar omkring 6 000 besökare per dag och vänder sig i första hand till familjer med barn och
unga i åldern 6–16 år.
Ärendet har behandlats av MINT-beredningen den 11 mars 2021 och av MINT den 22 mars
2022. MINT-beredningen och MINT tillstyrker förslaget. Stadskontoret anser att
arrangemanget bör genomföras men att det samtidigt bör finansieras inom tekniska
nämndens budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att genomföra Vinterspelen 2021–
2022 i enlighet med vad som redovisas i ärendet samt att nämnden finansierar
arrangemanget inom nämndens egen budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets och yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att anmoda tekniska nämnden att finansiera arrangemanget inom nämndens egen
budgetram.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande
av Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Omvärld och näringslivsavdelningen
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Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210531 §330
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Ansökan Vinterspelen 2021-2022
Besöksstatistik Citysamverkansmätningar
Utvärdering Vinterspelen 2019
Vinterspelen 2021 utkast 20210305
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Reservation

Bilaga 5

Kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärende 13. Ansökan från fastighets- och gatukontoret om medel för
genomförande av jullovssatsningen Vinterspelen 2021–2022
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att beslutsdelen avseende att ”anmoda tekniska nämnden att
genomföra Vinterspelen 2021–2022 i enlighet med vad som redovisas i ärendet”.
Detta då kommunstyrelsen också beslutade att ej tillföra några extra medel. Moderaterna och
Centerpartiet stödjer helhjärtat beslutet att inte bevilja tekniska nämnden något extra kommunbidrag
för genomförande att vinterspelen, men detta innebär att det är olämpligt att samtidigt anmoda
nämnden att genomföra arrangemanget i enlighet med vad som redovisas i ärendet, då detta ger
budgetmässiga effekter för tekniska nämnden som de inte får någon kostnadstäckning för.
Ett beslut i kommunstyrelsen att neka extra finansiering borde istället naturligtvis innebära att tekniska
nämnden får göra en prioritering i sin budget i vilket omfattning, eller om överhuvudtaget,
arrangemanget ska genomföras utan finansiering ifrån kommunstyrelsen.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
Martin Molin (C)

