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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-12 kl. 09:00-12:45

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)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§357-378
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) §§346-355 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§346-349, §§351-378
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M) §§346-352, §§354-378
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD) §§357-378
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anders Olin (SD) §356
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen) §346
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen) §346
Julia Töringe (enhetschef, administrativa avdelningen) §346
Anna Tullberg (HR-chef) §346
Dziugas Lukosevicius (planarkitekt) §346
Anne Brontér (planarkitekt) §346
Boel Andersson (planarkitekt) §346
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef) §346
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-11-19

Protokollet omfattar

§§346-378
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av inkomna skrivelser
Anmälan om beslut, domar och laga kraft
Information - detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i
Malmö (Dp 5664)
Antagande kvartersnamn SBN 20201112, DP5612
Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts) på fastigheten
ASKER 3
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2020-768
Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Måns Berger (MP) om att
upphäva byggrätter i områden med risk för översvämning, STK-2020-724
Remiss från tekniska nämnden – Modell för samverkansstöd, TN-2019-3825
Samnyttjande av park för förskola
Nämndinitiativ - enklare regler för gatukonst
Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5589)
Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Ändring av detaljplan för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge i Malmö (ÄDp 5709)
Ändring av detaljplan för fastigheten Grundkallen 10 i Östra Hamnen i Malmö
(ÄDp 5723)
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö (Dp 5720)
Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde
i Malmö (ÄDp 5651)
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Ändring av detaljplan för fastigheten Hälleflundran 8 i Sibbarp i Malmö (ÄDp
5728)
Detaljplan för fastigheten Morup 5 i Östra Hamnen i Malmö (Dp 5731)
Ändring av detaljplan för fastigheten Lyktan 1 i Västra Sorgenfri i Malmö (ÄDp
5734)
Ändring av detaljplan för fastigheten Modet 9 i Östra Sorgenfri i Malmö (ÄDp
5735)
Fasadändring (fasadrenovering) samt tillbyggnad inom fastigheten
KRONPRINSEN 1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov avs. uppställning av skolpaviljonger,
markparkering samt sopkärl inom fastigheten OXIE 56:18
Nybyggnad av enbostadshus med förråd (Ändring av höjd, storlek samt
fönsterplacering och balkong SBN 2014-000554) inom fastigheten
SÅPNEJLIKAN 4
Pemanent bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1
Inredning av vind till bostäder (fyra lägenheter) fyra takkupor, takfönster och
takterrasser inom fastigheten MARIA 12
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) på fastigheten BARDISANEN
6
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage
inom fastigheten HUSIE 172:142
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage
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§377
§378

inom fastigheten HUSIE 172:141
Utredning om inredning av ytterligare lokal inom fastigheten KORPEN 49
Utredning om fasadändring och uppsättande av skyltar inom fastigheten
HERMODSDAL 8
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§

346

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

- Ärende 19 (§ 363, 20 (§ 364) och 24 (§ 368) utgår.
- Ärende 22 (§ 366) ändras från att ha varit "ändring till detaljplan (ÄDp)" till att vara
"detaljplan (Dp)".

Ajournering kl. 11:20-11:45
Paragrafen är justerad
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§

347

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 347a.

Beslutsunderlag







Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
Anställningsavtal 2020-08-01--2020-10-29

Paragrafen är justerad

Bilaga § 347a
7

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-11-12
Ärende: 2 - Anmälan av delegationsbeslut till SBN 2020
SBN-2020-001882
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt
till följd av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad.
Denna utveckling tycks inte ha bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med
samarbetspartier, som nu lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att kunna
presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa
köer på Limhamnsvägen, eller parkeringssituationen, som lett till en kraftigt
försämrad trafiksituation med parkerade bilar på gatorna på gamla Limhamn, ska
lösas. Gamla Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö
och bör bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös
styrande partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas
berättigade oro.
Moderaterna har i tidigare planärenden i området yrkat på tillägg i det fortsatta
arbetet med planen, i syfte att säkerställa att trafiksituationen på Limhamnsvägen
och parkeringssituationen i området skulle säkras även för framtiden men inte fått
igenom vårt yrkande.
Det är uppenbart att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen
genom att försvåra för biltrafiken har misslyckats, då deras åtgärder endast har varit
att försvåra för biltrafiken med ogenomtänkta trafiklösningar, vilket framförallt lett till
nämnda köbildning på Limhamnsvägen. Den låga P-normen som tidigare etapper av
Sjöstaden byggts med har inte speglat bilinnehavet i området, vilket också beror på
den dåliga kollektivtrafikförsörjningen av området. För att etablera hållbara
resmönster är det viktigt att god kollektivtrafik finns på plats från början i ett område,
inte 10 år efter inflyttning.
Från Moderaternas sida vill vi se betydligt kraftfullare åtgärder för att säkerställa god
framkomlighet för samtliga trafikslag så att de pendlare, näringslivstransporter,
bussar och räddningstjänstfordon som måste köra i området kommer fram.
Då detta är ett delegationsärende och beslutet redan är fattat har vi inte möjlighet att
yrka avslag och inte heller reservera oss till förmån för avslag, därför väljer vi att
lämna in ett särskilt yttrande
Malmö den 16 november 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

348

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-1112.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 anmälan av inkomna skrivelser
1. Redovisning från Länsstyrelsen Skåne - Uppdrag om skydd av tätortsnära natur
(Fi2016 02461 RS), Dnr 511-34556-2020, SBN-2020-923
2. Beslut KF - 200924 §202 Dp 5548 Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp 1)
med skriftlig reservation från (C) STK-2020-924, SBN-2016-604
3. Beslut KF - 200924 §211 Valförslag och avsägelser STK-2020-1231, SBN-2019513
4. Delegationsbeslut från miljöförvaltningen - Vidta försiktighetsåtgärder vid
ändring av verksamheten på fastigheten Graniten 3, MN-2020-7953, SBN-2020-924
5. Beslut från KF - § 197 Återrapportering budget 2018 – Utreda förutsättningar
för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar, STK-2019-1134, SBN-2020-950
6. Beslut från KS AU - § 566 Direktiv för utredning om Malmö stads möjligheter
att ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår, STK-2020-1216, SBN-2020-959
7. Beslut från KF - § 201 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy
och norm, STK-2018-96, SBN-2019-1207
8. Beslut från miljönämnden - § 175 Rapport om engångsartiklar av plast i Malmö
stad 2019, MN-2020-128, SBN-2020-1021
9. Beslut från KS - § 329 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för
verksamhetsår 2021, STK-2020-1066, SBN-2020-1022

Paragrafen är justerad
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§

349

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-2019-1253
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut, domar och laga kraft.
Beslutsunderlag



Beslut, domar och laga kraft

Paragrafen är justerad
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§

350

Information - detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)

SBN-2019-832
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Jäv

Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte i diskussionen av ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

351

Antagande kvartersnamn SBN 20201112, DP5612

SBN-2020-975
Sammanfattning

Antagande av förslag på kvartersindelning och kvartersnamn i DP5612
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget på nytt kvartersnamn i DP5612.
Beslutet skickas till

Kommunala lantmäterimyndigheten
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Antagande kvartersnamn
Kvarter_Vindtunneln

Paragrafen är justerad
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§

352

Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och
puts) på fastigheten ASKER 3

SBN-2019-891
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2020, § 142, att förelägga fastighetsägaren att
söka bygglov för fasadändring av balkonger samt puts på bottenvåning av flerbostadshus,
samt att påföra fastighetsägaren byggsanktionsavgift om 85 095 kr för påbörjande av
fasadändring utan erforderligt bygglov och startbesked. Beslutet har överklagats till
länsstyrelsen, som översänt ett yttrande från fastighetsägaren för kännedom och yttrande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till länsstyrelsen i ärende 403-19225-2020 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 352a.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Utredning Asker 3
Underrättelse - bifogad handling

Paragrafen är justerad

Bilaga § 352a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 7 – Utredning om olovlig fasadändring (fönster,
balkonger och puts) på fastigheten ASKER 3
SBN-2019-891
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut
den 23 april 2020, § 142, om att påföra fastighetsägaren byggsanktionsavgift byte av
fönster och dess färg.
Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och det aktuella beslutet avser innehållet i
yttrande till länsstyrelsen
Eftersom vi redan tidigare har reserverat oss mot Stadsbyggnadsnämndens beslut
från den 23 april 2020 delar vi således inte stadsbyggnadskontorets förslag till
yttrande varför vi i detta ärende lämnar ett särskilt yttrande
.
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

353

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka
integrationen, STK-2020-768

SBN-2020-543
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion som
inkommit till kommunfullmäktige från John Roslund (M) och Tony Rahm (M). I motionen
framförs yrkande att kommunfullmäktige ska besluta att kommunstyrelsen utreder
möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende i Malmö, utifrån ett boendekoncept som
Helsingborgshem har utvecklat, där fokus är att bryta ensamhet och bidra till integration.
Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på en utredning som tar sikte på att i Malmö genomföra
ett liknande boendekoncept med inspiration från projektet i Helsingborg.
Jäv

Petra Lundgren (M) anmäler jäv och deltar inte i genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med beslutat tillägg yttrande enligt förvaltningens förslag
och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Mikael Andersson (V) yrkar att meningen "Med hänsyn till de boendes rätt till respekt för sitt privatliv
måste även eventuella krav på umgänge i de gemensamma ytorna analyseras noga" skrivs in på sista sidan,
andra stycket, efter meningen om huvudmannaskap och samverkan med andra aktörer.
Mårten Espmarker (MP), Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mikael
Anderssons (V) yrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) yrkande och
tillägg och bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mikael Anderssons (V)
tilläggsyrkande mot Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner nämnden har bifallit Mikael Anderssons förslag på tillägg.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandena om bifall mot Åsa Ahnfeldts (SD)
avslagsyrkande och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag till yttrande med av
Mikael Anderssons förslag till tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 353a.
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Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Motion om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Förslag till yttrande SBN 2020-11-12 Motion om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen

Paragrafen är justerad

Bilaga § 353a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 9: SBN-2020-543

Remiss från kommunfullmäktige – Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2020-768

Vi yrkade avslag på motionen. Då vårt yrkande inte fick bifall reserverar vi oss i
ärendet.
Bostadsmarknaden i Malmö är tuff, inte minst om man inte har finanser att köpa en
nyproducerad lägenhet i mångmiljonklassen. Att börja kvotera allmännyttas
lägenheter genom att tvingas umgås minst två timmar i veckan med övriga boende i
huset är en dålig idé och inte försvarbart.
Att motionen dessutom är ett förslag på att lösa integration genom kvotering av
MKBs lägenheter i Malmö är djupt kränkande för den personliga integriteten. Att som
skattebetalare i Malmö både vara med och betala försörjningsstöd för
ensamkommande flyktingbarn och sen dessutom tvingas delta i integreringsprocessen för att inte gå miste om en bostad är bisarrt.
Man väljer själv vem man vill umgås med och man ska inte behöva gå miste om en
lägenhet för att man inte vill umgås med övriga hyresgäster. MKBs lägenheter
förmedlas via Boplats Syd och när man har köat tillräckligt länge och blir erbjuden en
lägenhet ska den inte förenas med sociala eller politiska villkor. Ännu fler bostäder
som öronmärks förbi bostadskön!

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)
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§

354

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Måns Berger
(MP) om att upphäva byggrätter i områden med risk för
översvämning, STK-2020-724

SBN-2020-461
Sammanfattning

Motionen innehåller yrkandet om att stadsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att se över
detaljplaner och upphäva alla byggrätter inom riskzonen 3 meter under medelhavsnivån längs
kusten. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detta inte skulle vara en effektiv åtgärd utan
bedömer att samma nytta kan åstadkommas inom ramen för ordinarie planläggning och
bygglovgivning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att säkerställa att rutiner vid
bygglovgivning och avgränsning av detaljplaners omfattning beaktar översvämningsrisk.
Uppdraget ska inte återrapporteras till nämnden.

Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Motion om att upphäva byggrätter i områden
med risk för översvämning
Förslag till yttrande SBN 2020-11-12 Motion om att upphäva byggrätter i områden
med risk för översvämning
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Motion från Måns Berger (MP) om att upphäva byggrätter i områden med risk för
översvämning

Paragrafen är justerad
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§

355

Remiss från tekniska nämnden – Modell för samverkansstöd,
TN-2019-3825

SBN-2020-817
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget Modell för samverkansstöd på remiss för yttrande.
Syftet med förslaget är att stimulera och stötta nya lokala samverkansprocesser genom en
anpassningsbar processmodell som går att arbeta med i både befintliga områden och
exploateringsområden.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Modell för samverkansstöd
Förslag till yttrande SBN 2020-11-12 Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd

Paragrafen är justerad
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§

356

Samnyttjande av park för förskola

SBN-2019-1224

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat". Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark hör ihop med
bedömning av närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens
förutsättningar att fungera som huvudsaklig friyta.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola. Inom arbetet
ska övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa genomförbarheten, till exempel
miljöförvaltningen.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att förtydliga riktlinjer i
”Friytor vid förskolor och skolor” i avsnitt som rör samnyttjande av park för förskolor.
Arbetet ska ske i samarbete med fastighets- och gatukontoret, förskoleförvaltningen,
serviceförvaltningen och miljöförvaltningen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till "Stadsbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
förskolenämnden och servicenämnden att med denna rapport anse att frågan om
samnyttjande av parker är besvarad."
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar i första hand att beslutspunkt 3 och 4 stryks och i andra hand bifall
till Mårtens Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Mikael Andersson (V) yrkar i första hand bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande
och i andra hand att beslutspunkt 3 plockas bort.
Martin Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Darko Simic (M) yrkar i första hand att sista meningen i beslutspunkt 3 "Inom arbetet ska övriga
berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa genomförbarheten, till exempel miljöförvaltningen" stryks
och i andra hand bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer först proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens
förslag på beslutspunkterna 1 och 2 och finner att nämnden har bifallit dessa.
Efter detta ställer ordförande proposition på Darko Simics (M) yrkande om att sista
meningen i beslutspunkt 3 stryks och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att
beslutspunkt 3 ändras till "Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige
rekommendera tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och
servicenämnden att med denna rapport anse att frågan om samnyttjande av parker är
besvarad" och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden
har bifallit förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) och Mikael Anderssons (V) yrkandet
om avslag på beslutspunkt 3 och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordförande proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om att beslutspunkt 4
plockas bort och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden
har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
356a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 356b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 356c.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 356d.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att sista meningen i beslutspunkt 3 stryks.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Samnyttjande av park för förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola
Forskningsöversikt
Bilaga fallstudier förskolor

Paragrafen är justerad

Bilaga § 356a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 11 – Samnyttjande av park för förskola
SBN-2019-1224

I detta ärende behandlar vi en utredning som tagits fram i syfte att möjliggöra för ett ökat
samnyttjande av förskolegårdar och parker, för att underlätta för etablering av förskolor i
ett allt tätare Malmö. Från Centerpartiets sida ser vi dock en risk att detta, med nuvarande
förskolepolitik, kommer leda till en försämring av så väl skolgårdar som parker då de stora
förskolor som byggs idag i praktiken innebär att hela kvarter tas i anspråk, samtidigt som
möjligheten att utforma gården efter barnens bästa försvinner.
Med samnyttjade skolgårdar finns dessutom ett ägarskapsproblem som behöver belysas.
Vem äger ytan, vem ser till att utrustning är hel och säker, att gården är fri från skräp och
farliga föremål etc? Även detta blir ett än mer markant problem med stora gårdar. Det är
också viktigt att detta inte blir en konkurrensnackdel för fristående aktörer som då inte får
tillräkna sig stadens parker som friyta.
I dagsläget, med den kunskap vi har, anser vi att samnyttjande endast ska kunna vara
aktuellt för ytor i direkt anslutning till mindre förskolor, där barngrupperna och den totala
friytan inte blir större än att det går att överblicka. Detta för att inte omöjliggöra för samnyttjande av t.ex bostadsgårdar och förskolor i områden med många barn och behov av
förskolor i närheten. För stora, nybyggda förskolor ser vi dock inte att samnyttjande kommer ge önskad effekt. I de fall yteffektivisering trots allt är nödvändigt anser vi i så fall att
en väl utformad utemiljö med hög lekvärdesfaktor är en bättre inriktning.
Då den studie som tagits fram inte ser några vinster med att planera för ett storskaligare
samnyttjande av park och yrkade vi att frågan borde anses besvarad. Då vårt yrkande inte
vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-11-17
Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Bilaga § 356b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-11-12
Samnyttjande av park för förskola
Diarienr: SBN-2019-1224
En satsning på framtida generationer är den bästa investering vi kan göra.
Sammnyttjande av parkmark har fler nackdelar än fördelar visar rapporten som
Stadsbyggnadskontoret tagit fram.
Rapporten beskriver bland annat följande problematiska aspekter:
- De minsta barnen kan vanligen inte ta del av parken.
- Det är svårt att lämna förskolan när ordinarie personal inte är på plats.
- Barnens fria lek och självbestämmande begränsas i park.
- Parken utnyttjas i praktiken bara på förmiddagen.
- Det är svårare att hantera barnens trygghet och säkerhet.
Vi i Miljöpartiet tycker att barnens ytor ska prioriteras, få ta den plats som
behövs, att förskolegårdar och lokaler ska rustas upp samt att barngrupperna
ska minskas.
Vi yrkade därför på att uppdraget kring samnyttjande av park för att minska
förskolors friyta i och med författandet av denna rapport skulle anses vara
besvarad. Därmed skulle frågan inte utredas vidare och gällande krav på friytor
skulle vara oförändrade.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga § 356c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende: Samnyttjande av park för förskola
SBN-2019-1224

Förskolebarnens självklara rätt till lek behöver inte utredas
vidare
Kommunfullmäktige gav inom ramen för årets budget stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att se över nuvarande norm kring stadens
grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor för förskolan.
Rapporten visar på vikten av lekytor för barnen och vänsterpartiet ser att resonemangen snarare
rekommenderar en höjning normen för friytor per förskolebarn än ett bibehållande av dagens
riktlinjer. Klargörande i rapporten är också att det inte är oproblematiskt att tro att små uteytor
kring en förskola kan ersättas av nyttjande i nära liggande parker. Planläggs för små friytor för
förskolan ökar slitaget på marken och konsekvensen blir att kvaliteten försämras. Samtidigt ökar
slitaget i respektive park stort genom dagliga besök från en förskola. Närliggande parker kan
självklart vid tillfälliga besök användas i den pedagogiska verksamheten för att höja kvaliteten på
barnens lek. Slutsatsen blir att vår planering måste utgå att vi avsätter minst 30 m2 friyta när vi
bygger nya förskolor.
Miljöpartiet föreslog att beslutssats nummer tre kunde strykas då liggande rapport på ett fullödigt
sätt slår fast att friytorna inte kan ersättas genom att samnyttja en närliggande park för lek och
vistelse som ersättning för små ytor vid förskolan. Vänsterpartiet har samma uppfattning.
Ett fortsatt uppdrag om utredande kan uppfattas att rapporten slutsatser inte är rimliga och att man
kan tänka sig en framtid där friytorna dras ned, detta gagnar inte barns hälsa. Barnen behöver ytor
för lek och rörelse, barn behöver ha en självklar plats i vår stad, barn hälsa måste placeras i första
rummet och inte kompromissas bort av ekonomiska skäl. Barnkonventionen är tydlig med att barns
perspektiv ska sättas i första rummet och kan därigenom inte prioriteras bort.

Då yrkandet om att tredje att-satsen skulle strykas inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för
vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 356d
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 12: SBN-2019-1224

Samnyttjande av park för förskola

Vi yrkade på att punkt 3 och punkt 4 i förslag till beslut skulle strykas. Då vårt yrkande
inte fick bifall reserverar vi oss i ärendet.
Att samnyttja park för förskola är ännu ett sätt att göra avsteg från rekommenderade
friytan om minst 30 m² per barn för förskolor. Denna rekommendation tullas det
frekvent på vid bygglov för förskolor i Malmö.
Att tillåta att park samnyttjas för att kunna bygga förskolor med mindre friyta per barn
än rekommenderat innebär inte bara att man lägger ett enormt ansvar på personalen
som är närvarande i parken, man utsätter också barnen för många faror som inte
finns inom det inhägnade området som tillhör förskolan.
Att göra en utflykt till parken kan planeras och genomföras med ett mindre antal barn
och ett större antal personal vilket bidrar till en ökad säkerhet. Parken ska inte vara
en del av barnens dagliga utemiljö. Barnens dagliga utemiljö skall vara trygg och
bekant för barnen. Personalen ska också känna sig trygga med barnens dagliga
utemiljö.
Malmös parker är i dagsläget inte speciellt trygga för någon, varför skulle vi vilja
skicka ut våra barn i denna miljö?

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)
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§

357

Nämndinitiativ - enklare regler för gatukonst

SBN-2020-886

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Martin Molin (C) och Bengt Svensson (C) har lämnat in ett nämndsinitiativ där de yrkar att
nämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda hur tillståndsprocessen för den
som vill utöva gatukonst kan förenklas genom att identifiera vissa typfall där kraven på
bygglov kan undantas, alternativt ske på ett förenklat sätt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att utreda hur
tillståndsprocessen för den som vill utöva gatukonst kan förenklas genom att identifiera vissa
typfall där kraven på bygglov kan undantas, alternativt ske på ett förenklat sätt.
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på nämndsinitiativet.
Martin Molin (C), Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till
nämndsinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
nämndsinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på
nämndsinitiativet.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ - Enklare regler för gatukonst

Paragrafen är justerad
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§

358

Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp
5589)

SBN-2017-1546
Sammanfattning

Antagande.
Planförslaget baseras på det förslag (The Embassy of Sharing) som utsågs som vinnare i
Malmö stads markanvisningstävling för kvarteret Härbärget 2017.
Planförslaget möjliggör uppförandet av ny blandad stadsbebyggelse så som bostäder, kontor,
restauranger, olika former av mötesplatser och verksamhetslokaler. Planförslaget möjliggör
också utbyggnad av allmän plats i form av ett grönskande torgstråk, gata och gränder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 358a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Dp 5589 antagande
Dp 5589 Planbeskrivning Antagande
Dp 5589 Samrådsredogörelse
Dp 5589 Utlåtande efter granskning
Dp 5589 Plankarta Antagande

Paragrafen är justerad

Bilaga § 358a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende:14: SBN-2017-1546

Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5589)
Detta ärende gäller antagande av detaljplan för kvarteret Härbärget 1. Planförslaget
innefattar ungefär 300 bostäder, 21000 kvadratmeter kontorsyta och 7000 kvadratmeter för andra typer av verksamheter. Planförslaget baseras på vinnande förslag i
markanvisningstävling.
Vi Sverigedemokrater är positiva till detaljplanen i stort, men har ett frågetecken för
antalet tänkta parkeringsplatser för bil.
I utlåtande efter granskning har P-Malmö framfört synpunkter vad gäller det låga antalet parkeringsplatser.
Stora grannfastigheten Emporia har i samrådsredogörelsen förklarat att de också anser att antalet tänkta parkeringsplatser är för lågt och förklarat att deras parkeringshus inte kan användas som backup.
Därför hoppas vi att hänsyn tas till dessa svar och farhågor. Att endast hänvisa till
Malmö Stads låga parkeringsnorm, löser inga kommande behov.

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)
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§

359

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i Hamnen i Malmö (Dp
5602)

SBN-2018-710
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa att magasinsbyggnadens, M1:s, kulturmiljövärden
bevaras samt att möjliggöra för en bred användning av byggnaden, med fokus på
besöksverksamhet och publika verksamheter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Dp 5602 Antagande
Dp 5602 Utlåtande efter granskning
Dp 5602 Planbeskrivning Antagande
Dp 5602 Samrådsredogörelse
Dp 5602 Plankarta Antagande

Paragrafen är justerad
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§

360

Ändring av detaljplan för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge i
Malmö (ÄDp 5709)

SBN-2019-880
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med denna ändring av detaljplan är att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen
för Boxaren 7 genom att gällande fastighetsindelningsbestämmelser tas bort.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5709 antagande
ÄDp 5709 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5709 Samrådsredogörelse

Paragrafen är justerad
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§

361

Ändring av detaljplan för fastigheten Grundkallen 10 i Östra
Hamnen i Malmö (ÄDp 5723)

SBN-2020-469
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Grundkallen 10 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till ändring av detaljplan i kommunfullmäktiges
ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplaneändringen inte medför en betydande miljöpåverkan, i enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5723 Antagande
ÄDp 5723 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5723 Samrådsredogörelse

Paragrafen är justerad
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§

362

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i
Malmö (Dp 5720)

SBN-2020-424
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny högstadieskola och sporthall samt en
lokalgata kan uppföras i södra Hyllie.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Dp 5720 Samråd
Dp 5720 Planbeskrivning samråd
Dp 5720 Plankarta samråd
SBN 200617 §191a särskilt yttrande M o C

Paragrafen är justerad
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§

363

Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i
Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)

SBN-2019-275

Digital information utskickad innan nämnden.
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5651 Samråd
ÄDp 5651 Planbeskrivning Samråd

Paragrafen är justerad
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§

364

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp
6053)

SBN-2020-249
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Pp 6053 samråd
Pp 6053 samråd
Pp 6053 Bilaga 3
SBN 200326 §90a särskilt yttrande M o C
SBN 200326 §90b särskilt yttrande MP

Paragrafen är justerad
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§

365

Ändring av detaljplan för fastigheten Hälleflundran 8 i Sibbarp i
Malmö (ÄDp 5728)

SBN-2019-1149
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Hälleflundran 8 i Sibbarp i Malmö (ÄDp 5728).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5728 Planuppdrag
ÄDp 5728 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

366

Detaljplan för fastigheten Morup 5 i Östra Hamnen i Malmö (Dp
5731)

SBN-2017-1382
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att inkludera intilliggande
körytor i sin fastighet. Idag arrenderar man körytorna från två olika fastighetsägare.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Morup 5 i Östra Hamnen i Malmö (Dp 5731).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5731 Planuppdrag
ÄDp 5731 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

367

Ändring av detaljplan för fastigheten Lyktan 1 i Västra Sorgenfri
i Malmö (ÄDp 5734)

SBN-2020-317
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Lyktan 1 i Västra Sorgenfri i Malmö (ÄDp 5734).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5734 Planuppdrag
ÄDp 5734 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

368

Ändring av detaljplan för fastigheten Modet 9 i Östra Sorgenfri i
Malmö (ÄDp 5735)

SBN-2017-1590
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 ÄDp 5735 Planuppdrag
ÄDp 5735 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

369

Fasadändring (fasadrenovering) samt tillbyggnad inom
fastigheten KRONPRINSEN 1

SBN-2020-1014

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Åtgärden innebär att nordvästra hörnet på plan 26 byggs till, så att symmetri uppnås i relation
till befintliga trapphus, samt att fasaderna på plan 26 och 27 kläs med nya fasadelement, likt
övrig fasad. Ett nytt fönsterband föreslås på plan 27. Ställningstagande har behövts göras om
föreslagna åtgärder är varsamma.
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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Christian Kiaer som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
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.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 KRONPRINSEN 1
SBN 2020-003800 KRONPRINSEN 1

Paragrafen är justerad
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§

370

Förlängning av tidsbegränsat bygglov avs. uppställning av
skolpaviljonger, markparkering samt sopkärl inom fastigheten
OXIE 56:18

SBN-2020-1005
Sammanfattning

Ansökan avser en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger
i 5 år. Sökande har kunnat redovisat ett tidsbegränsat behov. En berörd granne har lämnat
synpunkter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov i 5 år till och med
2025-11-11 samt att besluta om startbesked.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
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.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
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).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 OXIE 56:18
SBN 2020-002228 OXIE 56:18_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

371

Nybyggnad av enbostadshus med förråd (Ändring av höjd,
storlek samt fönsterplacering och balkong SBN 2014-000554)
inom fastigheten SÅPNEJLIKAN 4

SBN-2020-1003
Sammanfattning

Ansökan avser en ändring av tidigare beviljat bygglov avseende nybyggnad av ett
enbostadshus med förråd på fastigheten Såpnejlikan 4 (Mullbärsgatan 3). Byggnaden står på
fastigheten idag och väntar på slutbesked. Byggnaden blev lite större, lite högre och
utformningen blev lite annorlunda än det givna bygglovet SBN 2014-000554. Ändringen
medförde nya avvikelser från gällande detaljplan och grannar har synpunkter.
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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Ben Erlich som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
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.
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.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 SÅPNEJLIKAN 4
SBN 2020-001700 SÅPNEJLIKAN 4_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

372

Pemanent bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1

SBN-2018-1276
Sammanfattning

Ansökan om permanent bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1 i Malmö
kommun. Mark- och miljödomstolen har återförvisat ärendet till Malmö stad för fullständig
prövning av om sökt bygglov kan beviljas. Vid denna prövning har nämnden bland annat att
pröva verksamhetens lämplighet utifrån begreppet allmänt ändamål. Vidare har nämnden att
pröva föreslagen friyta om ca 5-6 m2 per barn utifrån plan- och bygglagstiftningen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att nämnden ska avslå ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att avslå ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 372a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 Blosshögen 1
SBN 2018-002509 BLOSSHÖGEN 1_bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga § 372a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 28 – Permanent bygglov för förskola på fastigheten
BLOSSHÖGEN 1
SBN-2018-1276

I detta ärende behandlar vi ett permanent bygglov för en mindre förskola på Kirseberg
Detta är en förskola som funnits i över 15 år. Att hävda att förskolan ska stänga så att
barnen tvingas börja på en annan förskola, kanske i en annan del av stan, kanske med
personalbrist, kanske med över hundra andra barn, kan knappast vara att hävda
barnens bästa.
Även om förskolans tomt är liten så har man en fungerande rutin med dagliga
parkbesök som fungerat väl i många år. If it ain’t broken, don’t fix it, och gläds åt att
det finns förskolor som uppskattas av så väl barn som föräldrar och personal. Därför
yrkade vi på att bygglov skulle beviljas
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-11-16
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

373

Inredning av vind till bostäder (fyra lägenheter) fyra takkupor,
takfönster och takterrasser inom fastigheten MARIA 12

SBN-2020-578
Sammanfattning

Ansökan avser inredning av vind till bostäder (fyra lägenheter) inom fastigheten MARIA 12
(Stenbocksgatan 4C). Ärendet har tidigare återförvisats av stadsbyggnadsnämnden. Ärendet
har ändrats (från 6 till 4 lägenheter) och kompletterats med en avsiktsförklaring för att klara
parkeringsnormen. Utöver ändrat antal lägenheter har antal takfönster och utformning av
takterrass ändrats.
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
Jan - Inge Perleryd som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Lars Hellström (L) yrkar att nämnden ska bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S), Mårten Espmarker (MP), Mikael Andersson (V), Anders Olin (SD), Martin
Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till Lars Hellströms (L) yrkande om bifall till
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 MARIA 12
SBN 2019-005127 MARIA 12 bilaga

Paragrafen är justerad
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§

374

Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) på fastigheten
BARDISANEN 6

SBN-2020-1008
Sammanfattning

Åtgärden avser byte av befintliga fönster och fönsterdörrar i trä till nya fönster och
fönsterdörrar i aluminium på fastigheten BARDISANEN 6 (Rantzowgatan 12) i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked.
Övriga upplysningar
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende. Byggnadsverket får
således tas i bruk utan slutbesked.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig. Tekniskt samråd behöver ej
hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
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.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell planavgift.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 36 och 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken. Innan
föroreningen får åtgärdas ska den som är ansvarig inkomma med en anmälan om
avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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 miljöförvaltningen.
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 tillstånd från Polismyndigheten för att använda en offentlig
plats inom detaljplanelagt område till något annat än vad som är tänkt enligt 3 kap. 1 och 2 §§
ordningslagen (1993:1617).
Åtgärden är förenlig med gällande plan, PL179, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30
§ PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Yrkanden

Lars Hellström (L), Åsa Ahnfeldt (SD) Darko Simic (M) och Martin Molin (C) yrkar att
nämnden ska bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar att nämnden ska avslå ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Sofia Hedén (S), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S), Shaip Morina (S), Mårten
Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) med instämmande av Jonas Michanek (S) Lena
Trell (S) Akeel Abdul-Amir (S) Mihaela Jabir (S), Jens Kindt (MP) och Sara Andersson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden om avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 BARDISANEN 6
SBN 2020-003448 BARDISANEN 6_bilaga
Bygglovsyttrande fönsterbyte Bardisanen 6 10 nov 2020
Bilaga 1 Ang bygglovsärende med diarienr SBN 2020-003448
Bilaga 2 Ang bygglovsärende med diarienr SBN 2020-003448
Bilaga 3 Ang bygglovsärende med diarienr SBN 2020-003448
Bilaga 4 Ang bygglovsärende med diarienr SBN 2020-003448
Bilaga 5 Ang bygglovsärende med diarienr SBN 2020-003448 Översiktsplan

Paragrafen är justerad
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§

375

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och garage inom fastigheten HUSIE 172:142

SBN-2020-1007
Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus och garage
(avstyckning) på fastigheten HUSIE 172:142 (Tullstorpsvägen 35) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden och
att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov, detta
beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från eller anmälan till miljöförvaltningen för
avloppsanordning samt anmälan till miljöförvaltningen för ändring i avloppsanordning enligt
9 kap. 6-8 §§ miljöbalken samt 13-15 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 HUSIE 172:142
SBN 2020-002738 HUSIE 172:142_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

376

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus och garage inom fastigheten HUSIE 172:141

SBN-2020-1006
Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus och garage
(avstyckningar) på fastigheten HUSIE 172:141 (Tullstorpsvägen 37) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden och
att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov, detta
beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från eller anmälan till miljöförvaltningen för
avloppsanordning samt anmälan till miljöförvaltningen för ändring i avloppsanordning enligt
9 kap. 6-8 §§ miljöbalken samt 13-15 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 HUSIE 172:141
SBN 2020-002737 HUSIE 172:141_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

377

Utredning om inredning av ytterligare lokal inom fastigheten
KORPEN 49

SBN-2020-1004
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för inredning av ytterligare lokal inom fastigheten KORPEN 49
(Friisgatan 4)
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 14 899 kr av
Bostadsrättsföreningen Corax (716439-3691) för att utan startbesked påbörjat inredning av
ytterligare lokal för handel på 28 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 KORPEN 49
SBN 2020-001865 KORPEN 49_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

378

Utredning om fasadändring och uppsättande av skyltar inom
fastigheten HERMODSDAL 8

SBN-2019-983
Sammanfattning

Dubblerad byggsanktionsavgift för fasadändring samt byggsanktionsavgift för uppsättande av
två skyltar inom fastigheten HERMODSDAL 8 (Eriksfältsgatan 101C).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 16 673 kr av Ca i Skåne AB
(16556913–7713) för att utan bygglov och startbesked påbörjat uppförandet av en skylt på
1,3 m2 och en skylt på 4,8 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en dubblerad byggsanktionsavgift på 59 148 kr av Ca i Skåne
AB (16556913–7713) för att utan bygglov och startbesked påbörjat en fasadändring som
avser tre fönster och en fasadändring som berör 5,5 m2.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 378a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-11-12 HERMODSDAL 8
SBN 2016-003171 Hermodsdal 8 Bilagor

Paragrafen är justerad

Bilaga § 378a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 33 – Utredning om fasadändring och uppsättande av
skyltar inom fastigheten Hermodsdal 8
SBN-2019-983
Detta ärende handlar om att en innehavare av en köttbutik har satt upp två skyltar.
En skylt är 0.3 m2 större än vad som man får sätta upp utan bygglov. En är avsevärt
större, hela 4.8 m2 och täcker ett par fönster. Även denna sattes upp utan bygglov.
Dessutom har en anmärkning om en jalusis utformning inte hörsammats. Så får man
inte göra. Sanktioner utgår således på 75 821 kr.
Regelverket är som det är och åt detta kan vi tyvärr inget göra under de närmsta två
åren. Det finns säkert flertalet anledningar till att Malmö i år ligger på plats 160 av
290 i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat, vilket knappast
är något att fira.
Vi vill för alla som är intresserade av hur våra två partier resonerar fastslå att det
definitivt finns förbättringspotential i hur regelverken utformas, kommuniceras och
implementeras. För att regler ska efterlevas ska de vara begripliga och förutsägbara.
Olikas förvaltningar ska inte ge motstridiga budskap till den enskilde. Konstruktiva
dialoger för att ge företagare som inte har svenska juristexamina en chans att göra
rätt är en klok väg att gå. Hellre fria och hjälpa än att fälla och straffa. Bejaka
människors drivkraft att vilja skapa och försörja sig själva. Minimera regelbördan.
Och sanktioner, när de väl utgår, ska vara rimliga i sin storlek. Det ska inte upplevas
som om att det är ett större brott att fallera i en bygglovshantering än att utöva ett
våldsbrott.
I sammanhanget är det relevant att påpeka att Stadsbyggnadsnämnden de facto har
ett budgetmål om att vara mer serviceinriktade. Vi från Centerpartiet och
Moderaterna menar att kommunens myndighetsutövning generellt och i högre grad
ska utgå från principen att via ett näringslivsfrämjande och lättillgängligt regelverk ge
ökade möjligheter verksamheter kunna få leva och frodas. Det sista regler ska
medverka till är att strypa den entreprenöriella anda som kan lyfta vår stad. Malmö
behöver ett nytt, borgerligt och företagsvänligt styre.
Malmö den 2020-11-12
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

