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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-29 kl. 08:30-09:00

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) §214, §§216-217
Susanne Jönsson (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Jenny Österlind (S)
Jonas Michanek (S)
Bengt Svensson (C) §215
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C) §214, §§216-217

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2020-07-02

Protokollet omfattar

§§214-217

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande
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…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande
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Darko Simic (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§214
§215

§216
§217

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020 – extra sammanträde
Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd, bullerplank, stödmur,
ljusanordning (belysningsmaster), anläggning av idrottsytor och parkering inom
fastigheten GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
Nybyggnad och ombyggnad av skola, fasadändring (ventilationshuvar,
fasadmaterial, igensättning fönster och dörr), skylt, parkering, omdaning av
skolgård inom fastigheten KLARINETTEN 1
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport/förråd) samt
installation av braskamin inom fastigheten LOCKARP 19:1
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§

214

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020 – extra
sammanträde

SBN-2019-883
Sammanfattning

Nämnden sammankallas till ett extrainsatt sammanträde med anledning av tre
bygglovsärende.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om extrainsatt sammanträde 2020-06-29.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse SBN 200629 Extra sammanträde 2020-06-29
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§

215

Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd,
bullerplank, stödmur, ljusanordning (belysningsmaster),
anläggning av idrottsytor och parkering inom fastigheten
GAMLA IDROTTSPLATSEN 1

SBN-2020-577
Sammanfattning

Åtgärden avser nybyggnad av en förkola i tre våningsplan för 160 barn, 8 avdelningar.
Huvudbyggnaden har solpaneler på taket. På gården uppförs bullerplank, stödmur och två
förråd. Gårdens friyta uppgår till 27,2 m2/barn. Åtgärden omfattas även av ombyggnad av
berörd del av idrottsplatsen med anläggande av bland annat en belyst sjumannaplan för
fotboll samt parkering med 69 bilplatser.
Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte i genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Walle Wallander som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då förbindelsen upphör att gälla.
Belysningen ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Sökande erinras om att miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
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Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att driva eller arrangera
yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, bassängbad som är öppna för
allmänheten eller används av många människor samt för förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret eller Trafikverket
för att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän väg samt ansluta eller ändra en enskild
väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten
innan verksamheten startas. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som
ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte gäller inte den tidigare ägarens registrering eller
godkännande. Dock finns det krav på att Livsmedelsverket godkänner vissa anläggningar där
animaliska livsmedel hanteras och som levereras till andra livsmedelsföretag.

Yrkanden

Mikael Andersson (V) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 215a.
Mikael Andersson (V) lämnar in en reservation, bilaga §215b.
Sofia Hedén (S), Susanne Jönsson (S), Jenny Österlind (S), Jonas Michanek (S), Lars
Hellström (L), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Bengt Svensson (C),
Anders Olin (SD), Stefan Claesson (SD), Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V)
med instämmande av Lena Trell (S), Alexander Werne (L), Susanne Ydstedt (M), Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga
§215c.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-29 GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
SBN 2019-005115 GAMLA IDROTTSPLATSEN 1_bilaga

Bilaga § 215a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-29
Ärendenummer: SBN 2020-577 Bygglov förskola Gamla Idrottsplatsen.

Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av förskola Gamla Idrottsplatsen 1 i Malmö. Under
nämnds mötet 2020-07-17 yrkade Sverigedemokraterna på en återremiss i förstahand och i
andrahand på avslag, ärendet avslogs och bygglov utfärdades ej. Till dagens nämndsmöte
kom en helt oförändrad handling och vi anser att det är ohederligt att under nämndsmöte 1
yrka avslag och i nämndsmöte 2 med precis samma handling ha ett annat ställningstagande.
Det fanns önskemål om någon form av samutnyttjande av ute ytan, samtidigt som det fanns
samtal kring lekyta. I ärendet vill vi även lyfta det faktum med arbetsmiljöproblemen kring
flera våningsplan och det faktum att förskolan ligger direkt vid en stark infartsled som
kommer att omvandlas till stadshuvudgata med långa bilköer och troligen högre utsläpp
samtidigt som bullernivån fortfarande är ett faktum. Rent ideologiskt kan nämnas att
Sverigedemokraterna förespråkar småskalighet vilket detta ärende inte lever upp till.
Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör reserver vi oss i ärendet

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Stefan Claesson

Med instämmande av:

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga § 215b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-29
Ärende: Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd, bullerplank,
stödmur, ljusanordning (belysningsmaster), anläggning av idrottsytor och parkering
inom fastigheten GAMLA IDROTTSPLATSEN 1

Värna lekytorna för barnen i förskolan
Fler förskoleplatser behövs. Det som inte är bra i förslaget är det återigen presenteras ett ärende
som inte uppfyller målsättningen på 30 m2 friyta per barn. Förslaget innebär endast 27,2 m2 per
barn.
Det är inte tillfyllest att få en handling där det förekommer avancerade beräkningar om hur många
barn som troligtvis dagligdags finns på plats och på så vis komma fram till att ytan uppgår till 30
m2 per barn. Vi vill återigen påminna om att 30 m2 inte är en maxgräns för barns utevistelse utan
det är målsättning som man i planeringen förhåller sig till antal beräknade platser på respektive
förskola. Boverket anser, som jämförelse till Malmö stads riktlinjer, att det är rimligt att planera för
40 m2 per barn i förskolan.
Tidigare i ärendegången har vi klargjort att det slutgiltiga förslaget som föreläggs
Stadsbyggnadsnämnden bör klara målsättningens 30 m2 per barn. För Vänsterpartiet är barnens
utrymme för utelek en prioriterad fråga.
Vi förstod att vi inte skulle få gehör för ett återremissyrkande utan yrkade därför avslag på
bygglovet som inte uppfyller målsättningen för lek och rörelse för våra barn. Då detta inte fick
gehör reserverade vi oss till förmån för eget förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

Bilaga § 215c
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Särskilt
Moderaterna

Vänsterpartiet

yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-29
Ärende 3 – Nybyggnad av förskola m.m. inom fastigheten
GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
SBN-2020-577
Stadsbyggnadsnämnden har på senare tid haft många ärenden gällande nybyggnation av
förskolor, oftast är förslagen någon av typförskolorna som tagits fram för att skynda på ett
färdigställande och för att minska kostnaderna. Vi vet inte hur barnkullarna kommer se ut framöver
och staden behöver se över hur man kan samutnyttja våra ytor på ett bättre sätt. Det kommer bli
än mer viktigare med vårt begränsade markinnehav att kombinera olika typer av verksamheter på
samma yta.
Nyligen behandlades ett nämndsinitiativ om ett hållbart byggande något Malmö stad på allvar
måste börja arbeta efter utifrån en snabbt växande stad med kraftig befolkningsökning, fokus på
ett förtätande Malmö med en ändlig mark.
Denna mark där förskolan ska byggas är beläget i Malmös centrala delar och det är viktigt att man
använder denna centrala mark i så stor utsträckning som möjligt.
Med detta gemensamma yttrande från nämndens samtliga partier vill nämnden framföra ett starkt
önskemål och viljeinriktning att förskolan framöver ska se över hur byggnaden och dess gård kan
användas av andra verksamheter också, särskilt kvällstid.
Malmö den 2020-06-30
Darko Simic (M)

Sofia Hedén (S)

Lars Hellström (L)

Bengt Svensson (C)

Mårten Espmarker (MP)

Mikael Andersson (V)

Anders Olin (SD)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Susanne Jönsson (S)

Jenny Österlind (S)

Jonas Michanek (S)

Bo Stefan Claesson (SD)

Peter Ahlström (M)

Lena Trell (S)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)
Alexander Werne (L)

Susanne Ydstedt (M)
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§

216

Nybyggnad och ombyggnad av skola, fasadändring
(ventilationshuvar, fasadmaterial, igensättning fönster och
dörr), skylt, parkering, omdaning av skolgård inom fastigheten
KLARINETTEN 1

SBN-2020-583
Sammanfattning

Åtgärden avser nybyggnad och ombyggnad av Slottsstadens skola med årskurserna 4-9.
Åtgärden omfattar en ny skolbyggnad samt fasadändring på befintliga skolbyggnader gällande
ventilationshuvar, mindre byte av fasadmaterial och igensättning av källarfönster och en dörr.
Åtgärden gäller även montering av en ny entréskylt samt omdaning av skolgård och
anläggande av en parkeringsplats (PRH), övrig bilparkering löses genom p-köp. Skolgård
inom fastigheten har en friyta om 12,2 m2/elev. Skolan angränsar utan barriär till
Mellanhedsparken som är tillgänglig för eleverna och där idrottsytor nyttjas av
skolverksamheten.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Anna Sebbe som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla.
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
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Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att driva eller arrangera
yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, bassängbad som är öppna för
allmänheten eller används av många människor samt för förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret eller Trafikverket
för att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän väg samt ansluta eller ändra en enskild
väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) lämnar in en reservation, bilaga §216a.
Mats Brogren (M), Darko Simic (M) och Göran Wiberg (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga § 216b.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 216c.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200629 Klarinetten 1
SBN 2020-0814 KLARINETTEN 1_bilagor 200629

Bilaga § 216a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-29
Ärende: Nybyggnad och ombyggnad av skola, fasadändring (ventilationshuvar,
fasadmaterial, igensättning av fönster och dörr), skylt, parkering, omdaning av
skolgård inom fastigheten KLARINETTEN 1
SBN-2020-583

Varje skola bör ge eleverna förutsättningar för lek och rörelse
Detta bygglov berör en utbyggnad av Slottsstadens skola till 650 elever för årskurserna 4-9.
Vänsterpartiet anser att grundskolor bör planeras så att elevantalet inte uppgår till mer än ca 500
elever. Ombyggnaden innebär även att friytan per elev minskar till 12,2 m2 per elev. Malmö stads
riktlinjer om friytor för grundskolor är målsättningen 15 m2 per elev.
I detta ärende föreläggs vi ett beslut att ta ställning till en skola med ett för högt antal elever
samtidigt som vistelseytan utomhus krymps ned. 15 m2 är inget högt värde. Boverket anser, som
jämförelse till Malmö stads riktlinjer, att det är rimligt att planera för 30 m2 per barn i grundskolan.
I ärendehandlingarna bedömer inte grundskoleförvaltningen att vistelseytan per barn i årskurs 4-6
har ett utökat behov av utevistelse. Trygga skolgårdar och bra utrymme för lek och rörelse borde
vara en prioriterad fråga anser vi i Vänsterpartiet. Barn i tioårsåldern tror vi har andra behov av
trygghet än om man har fyllt femton år.
Vi förstod att vi inte skulle få gehör för ett återremissyrkande, vi yrkade därför avslag på bygglovet
som inte uppfyller målsättningen för lek och rörelse för våra barn. Då detta inte fick gehör
reserverade vi oss till förmån för eget förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

Bilaga § 216b
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-06-29
Ärende: 4 Ny och ombyggnad av skola Klarinetten 1
Moderaterna lämnar här in ett särskilt yttrande avseende bristande underlag
avseende parkeringsköp.
Förutsättningarna för beviljat bygglov innefattar parkeringsmöjligheter för skolans
personal. Förutsättningarna i byggnadslov innefattar att skolan ska erhålla 20
parkeringsplatser. I handlingen kan vi läsa att 19 av de 20 parkeringsplatserna
ordnas på intilliggande markparkering genom avtal med grannfastighet.
Vi kan inte utvärdera vilken grannfastighet som avses i bygglovet och ser att
stadsbyggnadskontoret fortsättningsvis kräver en tydligare redovisning var sökande
avser att tillhandahålla sina parkeringsköp för beviljande av bygglov.
Vi ser med oro att parkeringar kommer ske i närliggande villaområden som redan
idag har en uttalad parkeringsbrist.

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Petra Lundgren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Bilaga § 216c
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-29
Ärendenummer: SBN 2020-583 Klarinetten 1 Slottstadensskola.

Ärendet gäller bygglov för om och tillbyggnad Klarinetten 1 Slottstadensskola. Skolan som i
dag är en 7-9 skola kommer efter ombyggnad att vara en 4-9 skola. Sverigedemokraterna
anser att skolan fungerar som en 7-9 skola men att efter ombyggnad då skolan får inriktning
4-9 skola inte uppfyller de krav som vi ställer på en skola. Man hänvisar till kringliggande
park där man inte tar hänsyn till de boende i området, detta gör man för att skolan kommer
att få en katastrofalt dålig och liten utemiljö, det blir mer stötande när man skriver i
handlingen att barn inte har behov att uteytor.
Samtidigt går att läsa i handlingen att för att komma till parken behöver barnen inte passera
bil eller cykelväg, detta stämmer inte då det finns stråk som måste passeras som frekvent
används av cyklister och batterilådcykel haverister som struntar i den märkning som finns.
Det finns ett par logistiska problem som inte lyfts i ärendet och det gäller främst att
Slottstadensskola saknar matsal och använder därför Mellanhedsskolans matsal, kommer
denna att klara den ökning av elever? Gymnastiksalen som i dag är hårt belastad kommer
den att klara det ökade antalet elever. Detta var frågor som tjänstemän och
nämndsledamöter inte kände till i ärendet.
Sverigedemokraterna vill därför i detta skapa yttrande framföra vår djupa oro för denna
skolas framtida miljö, samtidigt vill vi påpeka att åtgärder redan startade på skolan vecka 26,
alltså långt före bygglov var beviljat. Arbetet kan med gällande regelverk starta tidigast
augusti månad, om ärendet inte överklagas då byggherren måste ha bygglov och
startbesked. Vi förutsätter att en byggsanktionsavgift utfästes och kommer att följa upp
detta.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Stefan Claesson

Med instämmande av:

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
(carport/förråd) samt installation av braskamin inom fastigheten
LOCKARP 19:1

SBN-2020-643
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten
LOCKARP 19:1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fatta beslut gällande
ansökan om bygglov i nämndens ställe.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200629 Lockarp 19:1
Bilagor Lockarp 19:1 SBN 200629

