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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-02-18 kl. 09:00-15:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

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) §§36-68, §§70-79
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§36-53, §§57-79
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jens Kindt (MP) §69 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §§54-56 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§36-53, §§57-68, §§70-79
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M) §36
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD) §§36-53, §§57-79
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Tullberg (HR-chef)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Erika Knobblock (kanslichef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Julia Töringe (enhetschef)
Tina Weberg (enhetschef)
Simon Chrisander (kommunalråd) §36
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Emily Evenäs (trafikplanerare) §36
Lukas Lindgren (trafikplanerare) §36
Anne Brontér (planarkitekt) §36
Sofie Norin (planarkitekt) §36
Ivan Gallardo (planarkitekt) §36
Daniela Duljan Krizanec (arkitekt) §36
Kajsa Hallén Rue (planarkitekt) §36
Linda Medberg (enhetschef)
Maria Dahlberg (bygglovshandläggare)
Hanna Ranstad (bygglovsarkitekt)
Jessica Johnsson (bygglovshandläggare)
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2021-03-01

Protokollet omfattar

§§36-79
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§54
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§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68

Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut 2021
Anmälan av inkomna skrivelser 2021
Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2021
Delegering från kommunfullmäktige - årlig redovisning av beslut för 2020
fattade med stöd av 2 § i reglementet för stadsbyggnadsnämnden
Information om utveckling av Stadionområdets norra del
Årsanalys 2020
Uppföljning av intern kontroll 2020
Intern kontrollplan 2021
Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Eklöf (M) och Linda
Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader, STK-2020-1284
Remiss - Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040, STK-2020-1575
Remiss - Boverkets rapport mått på bostadsbristen - förslag på hur
återkommande bedömningar ska utföras, rapport 2020:21, STK-2021-65
Remiss - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket, SR-2020-65
Remiss - Granskning av digitalisering i Malmö stad, SR-2020-85
Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (södra delen av Holmastan) i
Hyllie i Malmö (Dp 5546)
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta delen av
Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5588)
Ändring av detaljplan för fastigheten Spåret 1 i Värnhem i Malmö (ÄDp 5683)
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker, gemensamhetslokal,
komplementbyggnad, bullerplank, sopkasuner, solcellsanläggning på tak och
markanläggning inom fastigheten MAGNE 1
Ändring av lokal till 2 lägenheter i källarplan på fastigheten KORSÖR 3
Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelund) i Lockarp i Malmö
(Dp 5430)
Detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i
Malmö (Dp 5722)
Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde
i Malmö (ÄDp 5651)
Detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i Kristineberg i Malmö
(Dp 5737)
Detaljplan för fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö by (Dp 5741)
Planprogram för del av Jägersro i Malmö (Pp 6054)
Planprogram för Klagshamn (uppdatering) (Pp 6055)
Nämndsinitiativ - utredning om ett centrum i Klagshamn
Ändring av detaljplan för fastigheten Alven 26 i Södra Sofielund i Malmö (ÄDp
5730)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Bonny 5 och 7 i Gamla Limhamn i
Malmö (ÄDp 5742)
Malmöinitiativ - Låt förskolan på Kirsebergs torg finnas kvar
Nybyggnad av flerbostadshus med lokal, mur och plank samt höjning av mark
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§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79

inom fastigheten DRAKEN 20
Nybyggnad av kontor, butikslokaler och underjordiskt garage inom fastigheten
ABBORREN 3
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus med garage inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 4:91
Nybyggnad av miljöhus inom fastigheten CIRKUSPRINSESSAN 4
Nybyggnad av balkonger inom fastigheten KLOSTRET 2
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) inom fastigheten ARKEN 3
Om- och tillbyggnad av garage inom fastigheten KLAGSHAMN 21:6
Uppsättning av digital LED-skylt inom fastigheten KARLSVIK 8
Uppsättning av belyst skylt på tak på fastigheten MAGNUS STENBOCK 2
Rivning av två byggnader (byggnad 6470 och byggnad 6400) inom fastigheten
LYCKAN 30
Utredning om förråd och staket över tomtgräns inom fastigheten
SÅPNEJLIKAN 8
Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
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§

36

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv på § 54 Spåret 1, § 55 Magne 1 samt § 56
Korsör 3.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv på § 69 Abborren 3.
Ajournering kl. 12:30-13:40
Paragrafen är justerad
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§

37

Anmälan av delegationsbeslut 2021

SBN-2020-1158
Sammanfattning

Ärendet inleds med information gällande 3.3 Öglan 2. Informationen ges av trafikplanerare
Lukas Lindgren.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 37a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 37b.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt

Paragrafen är justerad

Bilaga § 37a
7

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 3
Anmälan av delegationsbeslut 2021
Delegation bygglov större ärenden
SBN-2020-1158

I detta ärende behandlar vi en ansökan om bygglov gällande en ny fastighet, Öglan 2, på 12
våningar på Stora Varvsgatan. Ärendet är behandlat i delegation, bygglov större ärenden.
Avsikten är att bygga 77 lägenheter och till dessa endast ha 22 st parkeringsplatser + en plats
för handikappade. Beräkningen har skett enligt lägenhetens yta BTA. Ju mindre yta totalt ju
mindre antal parkeringsplatser. En mycket märklig beräkning! Oavsett lägenhetens storlek så
bor det ju ändå minst en människa i lägenheten som förmodligen har bil. Vi finner också en
auktoritär mening av att de styrande bestämmer om det är nödvändigt att hyresgästerna bör
ha bil och därmed inte bygger tillräckligt med parkeringsplatser. Vi är av den bestämda
uppfattningen att var och en själv skall bestämma sitt egna fortskaffningsmedel. Att ta sig
fram på cykel är utmärkt men det skall inte göra det nästan omöjligt att ha bil. Det skall finnas
plats för alla fortskaffningsmedel och tillräckliga parkeringsplatser. Konsekvensen är att
lägenheterna i huset inte kan sökas av alla människor.
.
Malmö den 2021-02-18

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 37b
8

Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende: 3: SBN-2020-1158

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Delegation bygglov större ärenden
Kv Öglan 2 – Nybyggnad av flerbostadshus inkl 3 lokaler, solpaneler, cykelförråd, parkering PRH (fd del av Bilen 26, Masthusen 15 hus 3)

I rubricerat bygglov byggs 77 lägenheter och inte en enda parkeringsplats i huset!,
däremot hela 22 bilplatser i intilliggande mobilitetshub.
Att räkna fram p-platser enligt den nya p-normen efter ljus BTA är ingenting som Sverigedemokraterna ställer sig bakom. Vi ser inget likhetstecken mellan att bo i en
mindre lägenhet och att inte vilja ha bil.
I dagens Malmö blir Malmöborna dock tvingade att välja bort bilen mycket på grund
av den nya p-normen som är ännu radikalare än den förra och inte tillåter att man
faktiskt kan köra ända hem och parkera hemma.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

________________
Karin Ramsay (SD)

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

38

Anmälan av inkomna skrivelser 2021

SBN-2020-1137
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-0218.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunfullmäktige - § 288 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn (ÖP 2034) - Antagande av översiktsplan, STK-2020-612, SBN-2014-535
2. Beslut från KF - § 286 Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på
Stadionområdet, STK-2020-1389, SBN-2018-786
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 290 Utredning beträffande ytor för
simundervisning och simträning, STK-2020-1280, SBN-2021-42
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 291 Fördelningsmodell för extratjänster och
andra typer av arbetsmarknadsanställningar inkl. ekonomisk styrmodell, STK-20201509, SBN-2021-43
5. Beslut från kommunfullmäktige - § 292 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 –
Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK-2019-1725, SBN-2019-190
6. Beslut från kommunfullmäktige - § 294 Uppdrag budget 2020 Kommunstyrelsen med nämnderna ska komma med en plan för digitalisering och
automatisering, STK-2020124, SBN-2021-50
7. Beslut från kommunfullmäktige - § 293 Uppdrag budget 2019 - Utarbeta strategi
för att öka antalet bostäder för unga, STK-2019-291, SBN-2020-72
8. Beslut från KF - § 259 Uppdrag budget 2019 - Komplettera inventering mot
antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och
antiromism, STK-2019-101, SBN-2020-1255
9. Förvaltningsremiss samt yttrande - Rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt
promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet,
STK-2020-1607, SBN-2020-1211
10. Förvaltningsremiss samt yttrande - Förslag till Boverkets föreskrifter om
klimatdeklaration för byggnader, Dnr 3930_2019, SBN-2020-1233
11. Förvaltningsremiss samt yttrande - Åtgärdsprogrammet för havsmiljön - Årlig
rapportering 2020 av ÅPH 23, STK-2021-44, SBN-2021-61
12. Beslut från Länsstyrelsen Skåne - Samråd enligt miljöbalken för markkabel,
Kvarnby-Staffanstorp, Malmö Stad och Staffanstorps kommun, dnr 525-470052020, SBN-2020-1235
13. Förvaltningsremiss samt yttrande - Parkeringsstrategi Lunds kommun, SBN2020-1095
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14. Förvaltningsremiss samt yttrande - Utredning av ändrad ansvarsfördelning för
genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur i Ramavtal
8,STK-2020-1647,SBN-2020-1245
15. Beslut från kommunstyrelsen - § 5 Remiss från Infrastrukturdepartementet Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi, STK2020-1372, SBN-2020-995
16. Beslut från kommunstyrelsen - § 11 Revidering av samarbetsplanen för
Malmöandan, STK-2020-1357, SBN-2020-965
17. Beslut från kommunstyrelsen - § 12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö, STK-2020-1541, SBN-2020-1156

Paragrafen är justerad
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§

39

Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2021

SBN-2020-1159
Beslut

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



Beslut, domar och laga kraft

Paragrafen är justerad
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§

40

Delegering från kommunfullmäktige - årlig redovisning av
beslut för 2020 fattade med stöd av 2 § i reglementet för
stadsbyggnadsnämnden

SBN-2021-7
Sammanfattning

Under 2 § i stadsbyggnadsnämndens reglemente finns de delegerade uppdrag som nämnden
fått i uppdrag att fatta beslut om i kommunfullmäktiges ställe. Beslut som fattas med stöd
med denna paragraf ska årligen redovisas till kommunfullmäktige.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut som fattats med stöd av
kommunfullmäktiges uppdrag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Delegering från KF - årlig redovisning av
beslut för 2020
Bilaga - Sammanställning över beslut fattade med stöd av § 2 2020

Paragrafen är justerad
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§

41

Information om utveckling av Stadionområdets norra del

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

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

42

Årsanalys 2020

SBN-2020-1098
Sammanfattning

Bifogad rapport innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av Årsanalys 2020. Till
ärendet är bilagt årsuppföljning avseende Uppföljning av grunduppdraget 2020,
Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) och Uppföljning av arbetsmiljö 2020.
Ärendet inleds med information som ges av stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Årsanalys 2020 samt bilagorna Uppföljning
av grunduppdraget 2020, Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) och
Uppföljning av arbetsmiljö 2020.
Särskilt yttrande

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 42a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Årsanalys 2020
Rapport SBN 2021-02-18 Årsanalys 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Uppföljning av grunduppdraget 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Systemuppföljning av systematisk arbetsmiljö (SAM) - 2020
Bilaga SBN 2021-02-18 Uppföljning av arbetsmiljö 2020

Paragrafen är justerad

Bilaga § 42a
15

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 8: Årsanalys 2020
Det krävs mer än en badplats för att bryta segregation
Ett av kommunfullmäktigemålen är att Malmö stad genom planering av staden ska
verka för minskad segregation. Enligt den årsanalys som nämnden fick ta del av
och lades till handlingarna framkommer att arbetet med detta fortlöper enligt
planering. Vidare beskrivs hur nämndens viktigaste verktyg för att motverka
segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande i staden. För att
uppnå detta lyfts bland annat nyckelprojektet Smörkajen fram.
Anledningen till att Smörkajen anses vara en av de detaljplaner som bidrar till
minskad segregation är för att planen tar sikte på att utveckla kajen. Man planerar
för stråk, badplats och rekreation. Detta skulle på samma sätt som i Västra
hamnen bidra till många olika mötesplatser där människor från hela Malmö kan
mötas.
Vänsterpartiet motsäger sig inte vikten av breda mötesplatser, och tror att
Smörkajen kan bidra med detta, men är bekymrade över ambitionsnivån när det
kommer till att planera för minskad segregation. Mötesplatser i form av en badplats
är i all välmening positiva, men leder inte till minskad segregation. Den viktigaste
beståndsdelen för att bryta segregationen i vår stad, och som påverkar även
skolsegregationen, är bostaden.
Som Vänsterpartiet påtalat förut är Smörkajen en väldigt ambitiös detaljplan som
med största sannolikhet kommer avspeglas i bostadsformer och boendekostnader.
Trots mötesplatserna som det planeras för riskerar Smörkajen snarare att förstärka
boendesegregationen i Malmö genom att människor med en låg betalningsförmåga
även fortsättningsvis kommer bo geografiskt åtskilda från dem med en hög
betalningsförmåga. Boendesegregation påverkar dessutom skolsegregation på ett
sätt som inga gemensamma badbryggor kan råda bot på.
Vi anser att hela Malmö stad ska byggas för hela Malmös befolkning, och inte att
vissa områden bygga bara för dem med tjocka plånböcker. Först när vi rent
konkret hittar sätt att planera för ett blandat bostadsbyggande i vår stad kan vi
säga att vi till fullo når upp till kommunfullmäktigemålet.
För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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§

43

Uppföljning av intern kontroll 2020

SBN-2020-1058
Sammanfattning

Ärendet innehåller rapporten Uppföljning av intern kontroll 2020. De kommungemensamma
granskningarna för år 2020 avser otillåten påverkan, förmån av kost samt röjande av
sekretess. Nämndens granskningar år 2020 avser granskning av bygglovärenden som passerat
lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och vilka ekonomiska konsekvenser
det medför, granskning om byggnads-, adress- och lägenhetsinformation registreras korrekt i
LINA samt bisyssla.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Upppföljning av intern kontroll 2020
Rapport SBN 2021-02-18 Uppföljning av intern kontroll 2020

Paragrafen är justerad
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§

44

Intern kontrollplan 2021

SBN-2020-1096
Sammanfattning

Den interna kontrollplanen tas fram utifrån tre samverkande metoder: riskanalys på
förvaltningens respektive avdelningar, uppföljning av föregående års plan samt
kommunstyrelsens beslut om gemensamma kontrollpunkter för Malmö stads nämnder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Intern kontrollplan 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Intern kontrollplan 2021
Rapport SBN 2021-02-18 Intern kontrollplan 2021

Paragrafen är justerad
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§

45

Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll

SBN-2021-22
Sammanfattning

Taxa för sotning och brandskyddskontroll justeras med 9,94% i enlighet med SKR:s
Sotningsindex 2020. Från och med 2021-03-01 höjs timersättningen för sotning till 503 kr
och timersättningen för brandskyddskontroll höjs till 985 kr. Taxan för sotning och
brandskyddskontroll är exklusive moms.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner justering av taxa för sotning och
brandskyddskontroller.
Beslutet skickas till

SIMAB Sotning & Ventilation
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Justering av taxa för sotning och
brandskyddskontroll
Bilaga SBN 2021-02-18 Taxa sotning 2021
Bilaga SBN 2021-02-18 Taxa brandskyddskontroll 2021

Paragrafen är justerad
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§

46

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Eklöf (M) och
Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader, STK2020-1284

SBN-2020-947
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden är positiva till att det sker en fortlöpande utvärdering av hur stadens
investeringar i nya lokaler faller ut, både i avseende kostnader och kvalitet. Det är också ett
gemensamt intresse för stadens förvaltningar och nämnder att de processer och beslut som
påverkar framdriften av nya investeringar, är förutsägbara och samordnade. Det finns flera
pågående arbeten inom staden, som verkar för att dessa aspekter belyses och förbättras.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Yrkanden

Darko Simic (M) och Martin Molin (C) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att stadsbyggnadsnämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionens tredje att-sats gällande revidering av friytor per barn.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (S) yrkande om
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens tredje att-sats gällande revidering av
friytor per barn och finner att nämnden har avslagit detta.
Sedan ställer ordförande proposition på vart och ett av yrkandena; att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen, bifalla motionen, anse motionen vara besvarad och
finner att nämnden har beslutat att lämna yttranden enligt förvaltningens förslag och föreslå
att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 46a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 46b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Motion om Malmö stads lokalkostnader
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Motion om Malmö stads lokalkostnader
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader

Paragrafen är justerad

Bilaga § 46a
21

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:12. Remiss från kommunfullmäktige Motion av
John Eklöv (M) och Linda Obeidzinski
STK-2020-1284
Ärendet avser en motion av John Eklöv (M) och Linda Obeidzinski (M) som behandlar Malmös skenande lokalkostnader avseende nyproduktion.
Moderaterna och Centern reserverar oss mot stadsbyggnadskontorets remissvar, ”att motionen är
besvarad” och ser svaret med stor oro. Vi anser inte att svaret kommer skapa någon utredning, direktiv eller ansats till att utreda hur stadsbyggnadskontorets beslut påverkar produktions-och lokalkostnader i Malmö.
Vår reservation behandlar både minoritetsstyrets (S och L) ovilja att utreda Malmös jämförelsevis
höga kostnader för nyproduktion, samt stadsbyggnadskontorets ovilja att se över hur egna rutiner
och krav påverkar lokalkostnaderna utifrån skattebetalarnas perspektiv.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att bifalla motionen i sin helhet för att på allvar ta tag i de
skenande kostnaderna.

Då vi inte fick igenom vårt yrkande om ett tydligare svar på remissen, lämnar vi här en reservation.

Malmö den 2021-02-21

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson
(C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren
(M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 46b
22

Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2020-947 Motion lokalkostnader.

John Eklöf och Linda Obiedzinski har inkommit med en motion gällande lokalkostnader där
man vill ge berörda nämnder i uppdrag att en extern granskning av
lokalkostnadsutvecklingen, att arbeta fram riktlinjer för intern debitering, att revidera
riktlinjerna för friyta per barn samt att utreda hur marksanerings kostnaderna kan bli mer
kostnadseffektiva.
Vi Sverigedemokrater tycker att det är viktiga frågor som lyfts i motionen men vill samtidigt
belysa att Sverigedemokraterna inte vill eller kommer göra avsteg gällande barns möjlighet
till lek och utveckling och stödjer därför inte förslaget kring barns friyta

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

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

47

Remiss - Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040,
STK-2020-1575

SBN-2020-1171
Sammanfattning

Regionplanen är den första i sitt slag i Skåne och tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen.
Regionplanen innehåller strategier och planeringsprinciper och ska visa Skånes samlade vilja
samt ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera yttrandet med en kort
text om behovet av att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan för Skåne.
2. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med ovanstående tillägg yttrande enligt förvaltningens
förslag.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Mikael Andersson (V) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att komplettera yttrande med
en kort text om behovet av att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan
för Skåne.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mikael Anderssons (V) yrkandet om
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera yttrandet med en kort text om behovet av
att Region Skåne utvecklar havsplaneringen i Regionplan för Skåne och finner detta vara
bifallet.
Sedan ställer ordförande Anders Olins (SD) avslagsyrkande mot förvaltningens reviderade
förslag och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag kompletterat med text om
havsplanering.
Reservation

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 47a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 47b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Regionplan för Skåne 2022-2040
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Regionplan för Skåne 2022-2040
Bilaga - Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

Bilaga § 47a
25

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2020-1171 Samrådshandling för Regionalplan.

Ärendet gäller samrådshandling för Regionplan för Skåne. Vi Sverigedemokrater har hela
tiden varit negativa till Regionalplan och anser att detta flyttar mycket av planeringen från
kommunen till regionen vi anser att kommunens möjlighet till självbestämmande är så pass
starkt och viktigt verktyg som bör bevaras.
Att lyfta många strategiskt viktiga frågor från kommunen till en annan nivå kommer vi inte
att ställa oss bakom, intressant under samma nämndsmöte var hur ledamöter hade just
mycket synpunkter på saker som man i framtiden med regionalplan inte kommer att något
inflytande över, vi tycker det är beklämmande hur dåligt insatta politiker är i vad detta kan
innebära för kommunen.
Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

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

Bilaga § 47b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 13: Remiss – Samrådshandling för Regionalplan för Skåne 2022-2040,
STK-2020-1575
Ett samlat Skåne för en hållbar framtid
Vänsterpartiet är generellt positiva till regeringsuppdraget att etablera en
Regionplan (RP) som en av två försöksregioner.
I beredningen har Vänsterpartiet regionalt påpekat att kopplingen till miljö- och
klimatmålen måste vara tydligare, dvs. att regionplanens viktigaste funktion blir att
tydliggöra viljeinriktningen för hela Skåne för att minska klimatpåverkan. Det
innebär att kommunernas översiktsplaner måste tydliggöra detta. Vänsterpartiet i
Malmö ställer sig bakom detta.
Effektiva gods- och logistikflöden är ytterligare en viktig nationell fråga.
Regionalplanen måste ha tydligare resonemang om godsflöden som inkluderar
hela Sverige. Hur kan godstransporterna skötas på ett hållbart sätt och bli en del
av ett hållbart transportsystem och hur kan en del av godsflöden överföras från väg
till järnväg och sjöfart. En strategisk plan för att säkerställa denna omvandling av
hela transportsystemet i hållbar riktning måste tydliggöras.
Slutligen saknar Vänsterpartiet en högre prioritering av havsmiljöfrågorna. Många
kommuner på båda sidor av Sundet, inkl. Malmö, har planer att bygga ut med
fyllnadsmassor eller bygga konstgjorda öar för bostäder. Regionalplanen måste ha
mera fokus på hur sådana expansiva planer kommer att påverka havs- och
vattenmiljön, genomströmning, fisket, diversifieringen, etcetera.

För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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§

48

Remiss - Boverkets rapport mått på bostadsbristen - förslag på
hur återkommande bedömningar ska utföras, rapport 2020:21,
STK-2021-65

SBN-2021-38
Sammanfattning

Stadskontoret har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss från Finansdepartementet
angående Boverkets rapport Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande
bedömningar ska utföras. Boverket föreslår en modell där antalet hushåll som saknar en
rimlig bostad beräknas.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Boverkets rapport Mått på bostadsbristen
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Boverkets rapport Mått på bostadsbristen
Boverkets rapport - Mått på bostadsbristen

Paragrafen är justerad
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§

49

Remiss - Granskning av statsbidrag från Migrationsverket, SR2020-65

SBN-2020-1231
Sammanfattning

Konsultbolag KPMG har på uppdrag av stadsrevisionen granskat hur olika förvaltningar i
Malmö stad hanterar statsbidrag från Migrationsverket för att säkerställa att det finns en
ändamålsenlig hantering av bidraget. Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande
bedömningen att vissa förvaltningar inte i tillräcklig omfattning säkerställer att det finns en
ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Stadsbyggnadsnämnden är inte
omnämnd att ha några brister men har ålagts att lämna yttrande till Revisorkollegiet samt
rekommenderats att utarbeta en rutin tillsammans med Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

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

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Granskning av stadsbidrag från
Migrationsverket
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Granskning av statsbidrag från
Migrationsverket
MISSIV KOLL 201216 Statsbidrag från Migrationsverket
RAPP KOLL 201216 Statsbidrag från Migrationsverket

Paragrafen är justerad
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§

50

Remiss - Granskning av digitalisering i Malmö stad, SR-2020-85

SBN-2020-1232
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av stadsrevisionen granskat digitalisering och lämnat rekommendationer
för digitaliseringsarbetet i Malmö stad. Revisorskollegiet har beslutat att skicka över rapport
och missiv i granskning för yttrande till stadsbyggnadsnämnden. Det ska i yttrandet framgå
vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som framgår av PwC:s rapport.
Beslut

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

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Granskning av digitalisering i Malmö stad
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Granskning av digitalisering i Malmö stad
MISSIV KOLL 201216 Digitalisering
RAPP KOLL 201216 Digitalisering

Paragrafen är justerad
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§

51

Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av
parkering för fastighetsägare

SBN-2020-919
Sammanfattning

Mobilitet för Malmö är ett komplement till och en fördjupning av Policy och norm för
mobilitet och parkering i Malmö och syftar till att ge riktlinjer och inspiration i arbetet med
mobilitetsåtgärder. Vidare innehåller skriften utformningskrav för cykel- och bilparkering på
kvartersmark. Skriften vänder sig specifikt till fastighetsägare, men även till trafikplanerare,
arkitekter och andra som arbetar med mobilitet och parkering.
Ärendet inleds med information som ges av trafikplanerare Emily Evenäs.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och
utformning av parkering för fastighetsägare.
Yrkanden

Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på Mobilitet för Malmö.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mobilitet för Malmö.
Martin Molin (C) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska få i uppdrag att
ändra i skrivelsen med syfte att flexibiliteten ska öka vad gäller riktlinjerna för cykelparkering.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska beslutas i dag
eller återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden har beslutat att ärendet ska
beslutas i dag.
Sedan ställer ordförande yrkandena om bifall och avslag mot varandra och finner att
nämnden har bifallit Mobilitet för Malmö.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 51a.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
51b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 51c.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Mobilitet för Malmö
Mobilitet för Malmö - Mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Sammanställning av ändringar

Bilaga § 51a
32

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:17. Mobilitet för Malmö
Mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för fastighetsägare
SN-2020-919
Ärendet avser Mobilitet för Malmö som är en fördjupning av Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö.
Moderaterna reserverar oss mot hela Mobilitet för Malmö utifrån att den med största sannolikhet
skapar begränsningar samt fördyra produktionskostnader av bostäder i Malmö.
Utifrån fastighetsägarnas perspektiv.
Policyn kommer att tvinga fastighetsägare att upplåta bottenvåning till cykelförvaring alternativt källare med lång ramp eller hiss för lådcyklar. Ett tredje alternativ är att fastighetsägaren ska tillhandahålla ett cykelhus på gårdsmark vilket ger begränsningar för byggytan utifrån Malmös fastställda
grönytefaktor. Policyn kommer fördyra produktionskostnaden genom att uthyrningsbar yta i bottenvåningar minskas, vilket direkt påverkar hyresnivån för resterande lägenheter. Förslaget ersätter
bara byggnadskostnad för parkeringsplatser med byggkostnad för cykelgarage som inte går att ta
betalt för av de boende.
Utifrån ett besökande perspektiv
Vi moderater ifrågasätter likavärdesbedömningen i policyn, då den skapar en stor obalans kommer
att ge stora orättvisor och begränsa människor möjlighet besöka Malmös bostadsområde.
Vi syftar i första hand på att bilburna exempelvis äldre som enligt Malmös mobilitets och parkeringsplan ska behöva gå upp till 500 meter från ett parkeringshus, medan besökande med cykel maximalt
kommer att behöva gå 20 meter.
Utifrån ett boende perspektiv
Dyrare lägenheter med mindre flexibilitet för de boendes möjlighet att välja trafikslag. Planen eliminerar i stort möjligheter för privat bilparkering inom fastigheten. Planen är inte framtidssäkrad för miljövänliga transportsätt utöver cykel. Policyn ger inte utrymme för elbilar eller andra individuella framtida fordonsslag, utan bygger helt på att alla malmöbor i framtiden kommer nyttja cykel eller kollektiv
bilpool som transportslag.
Vi yrkade avslag på hela planen Mobilitet för Malmö som är en fördjupning av Policy och norm för
mobilitet och parkering i Malmö.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande, lämnar vi här en reservation
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 51b
33

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 17 – Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och
utformning av parkering för fastighetsägare
SBN-2016-1736

I detta ärende behandlar vi de nya riktlinjerna för parkeringsutformning samt
förtydligande av åtgärder för reducering av p-norm vid nybyggnation
Centerpartiet har länge förespråkat en flexibel p-norm, där fastighetsägare inte tvingas
bygga parkeringsplatser som fördyrar projekt, utan kan låta efterfrågan styra utbudet
av parkeringsplatser i en allt tätare stad.
Den del som handlar om mobilitetsåtgärder är efterfrågad av branschen. Nu blir det
enklare att räkna på parkeringsplatser och mobilitetsåtgärder vid ett nybygge. Däremot
så är vi oroliga över de nya normerna för cykelparkering. God cykelparkering är för
visso lovvärt, men de höga normerna måste ställas mot andra kvalitéer i en tätare stad.
Kraven på cykelparkering vid bostäder riskerar att leda till att hela innergårdar fylls med
tvåvånings cykelställ, eller att hela bottenvåningar, som skulle kunna bestå av
uthyrningsbar yta, istället blir cykelförråd. Kraven på att besöksparkering ska ordnas
inom 20 m från en entré kan göra det svårt, för att inte säga omöjligt att ordna t.ex
livsmedelsbutiker (som har ett stort antal besökande och därmed krav på många
cykelparkeringar) i befintliga stadsdelar.
Argumentationen kring den nya parkeringsnormen har till stor del handlat om ökad
flexibilitet i en tätare stad. Att ersätta fyrkantiga krav för bilparkering med lika fyrkantiga
krav för cykelparkering ger inte önskad effekt, även om syftet är lovvärt. Därför yrkade
vi på att dokumentet skulle återremitteras i syfte att se över riktlinjerna för
cykelparkering och skapa ett större utrymme för flexibilitet.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-02-21
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:

Bengt Svensson (C)

Bilaga § 51c
34

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:17: SBN-2020-919

Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Detta ärende är ett komplement till och fördjupning av Policy och norm för mobilitet
och parkering i Malmö och syftar till att ge riktlinjer och inspiration i arbetet med mobilitetsåtgärder. Vidare innehåller skriften utformningskrav för cykel och bilparkering på
kvartersmark.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag till detta ärende. I texten Tabell 1 står bland annat att 100 % av bilparkering anordnas utanför den egna fastigheten i en gemensam
parkeringsanläggning för att minska tillgängligheten till bilen.
Inte nog med att bara vartannat hushåll skall kunna ha egen bil, utan de skall helst
finna det mycket besvärligt att använda den.
I stället skall Malmöborna läras eller tvingas att alltid cykla.
Detta motiveras med att det är dyrt bygga p-platser och fördyrar hyrorna, men kostnaderna för cykelgarage, ramper och hissar för cyklarna, kommer också att hamna i
hyreskostnaderna. Gratis är gott men finns som regel aldrig.
Väldigt många arbetande Malmöbor har ingen vettig möjlighet att få ihop sitt livspussel utan att köra bil. De kan inte förväntas cykla i ur och skur, kors och tvärs genom
Malmö för att lämna barnen och sedan ta sig till arbetet. En normal arbetsdag blir på
detta vis i många fall flera timmar längre, alla bor inte bredvid skola, dagis eller sin arbetsplats.
Med anledning av ovanstående samt att vårt avslagsyrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

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

52

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (södra delen
av Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5546)

SBN-2016-1736
Sammanfattning

Antagande.
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i tre till sex våningar. Förslaget gör det möjligt att
bygga cirka 680 bostäder. Detaljplanen medger också parkeringshus, centrumverksamheter,
kontor och förskola.
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.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar att texten om stadsmässig gata stryks.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Anders Olins (SD) yrkande och bifall till förvaltningens
förslag.
Martin Molin (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska få i
uppdrag att se över hur det går att öka bebyggelsens blandade funktion utmed
Pildammsvägen och i andra hand avslag på planförslaget.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin Molins (C) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska beslutas i
dag och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på Anders Olins (SD) yrkande om att texten om
stadsmässig gata plockas bort och sitt eget yrkande om att behålla texten och finner sitt eget
yrkande vara bifallet.
Efter detta ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) avslagsyrkande och sitt eget
bifallsyrkande och finner att nämnden har bifallit förslaget till detaljplan.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 52a.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
52b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 52c.
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Beslutet skickas till

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5546 antagande
Dp 5546 Utlåtande efter granskning antagande
Dp 5546 Planbeskrivning antagande
Dp 5546 Samrådsredogörelse
Dp 5546 Plankarta antagande
Reservation från Moderaterna och Liberalerna
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet

Bilaga § 52a
37

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-02-18
Ärende: 18 – DP 5546, Hyllie 165:61 m.fl.
SBN-2016-1736
Moderater har tidigare reserverat sig mot planprogrammet för Holma/Kroksbäck
Förslaget innebär att bygga mer av samma i Holma och dessutom smalna av
Pildammsvägen som är en av Malmös viktigaste infartsleder
I dessa områden behövs annan typ av bebyggelse som ska bidra till att minska
segregationen inte förstärka den, vi Moderater i Malmö vill ta lärdom av hur man gör i
Biskopsgården, Göteborg för att tillföra något positivt i denna typ av områden.
Moderaterna i Malmö vill bevara kapaciteten på vårt gatunät och inte risker att
framöver få trafikinfarkter och att körbanor ersätts med busskörfält på dessa
infartsleder på samma sätt som på Amiralsgatan.
Pildammsvägens befintlighet som viktig infartsled är oerhört viktig för Malmö och
stadens sätt att fungera. Trafiksituationen är redan kaotisk på flera håll och vi är emot
olika typer av trafikinfarkter i centrum, med den bilfientliga politik som förs.
Vi Moderater yrkade avslag på denna plan och följer upp den reservation som vi la
tillsammans med Liberalerna förra mandatperioden.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 22 februari 2021

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 52b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 18 – Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
(södra delem av Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5546)
SBN-2016-1736

I detta ärende behandlar vi en detaljplan för att bygga intill Pildammsvägen och Holma
Centerpartiet stöttar tanken på att bygga utmed Pildammsvägen i syfte att skapa ett
stadsmässigt och levande stråk mellan centrum och Hyllie, där det tryggt går att röra
sig hela dygnet och där gång och cykel ges lika hög prioritet som bilen.
Vi anser dock att planen måste ta hänsyn till förutsättningarna i omgivningen, och
tydligare fokusera på att bryta segregationen genom att skapa ett attraktivt stråk.
Man får den stad man bygger, och om vi ska bygga en tät och blandad stad krävs att
vi förtätar smart. FNs program för hållbar stadsbyggnad menar att minst 40% av en
hållbar stadsdel bör utgöras av annat än bostäder. Därför yrkade vi att planen skulle
återremitteras för att säkerställa en större funktionsblandning, framförallt mot
Pildammsvägen. Det kan till exempel handla om att tillföra lokaler för kontor, handel,
ickestörande verksamheter och lokaler för utbildning. Genom att tillföra funktioner som
genererar folkliv på dagtid blir området levande en större del av dygnet, och skapar en
trygg och attraktiv stadsmiljö
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-02-21
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:

Bengt Svensson (C)

Bilaga § 52c
39

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2016-1736 Detaljplan Holmastaden DP 5546.

Ärendet gäller detaljplan för Hyllie 165:61 Holmastaden DP5546 som medger
bostadsbebyggelse i 3 till 6 våningar, parkeringshus, centrumverksamhet, kontor och
förskola. I ärendet finns även en omvandling av Pildammsvägen till det som benämns som
stadsmässig gata.
Vi Sverigedemokrater yrkade på en strykning av stadsmässig gata i ärendet, samtidigt som vi
vill lyfta frågan kring förtätning där vi anser att man tar för lite hänsyn till de i boende i
området och deras boendemiljö samt hur utemiljö påverkas negativt.
Då vårt yrkande om strykningen av stadsmässig gata ej vann gehör reserverar vi oss i
ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Stefan Claesson

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

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

53

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta
delen av Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5588)

SBN-2017-1496
Sammanfattning

Antagande.
Detaljplanen möjliggör för sex flerbostadshus i 5–6 våningar samt två längor med radhus.
Därutöver möjliggörs en förskola, lokaler för centrumverksamhet och tre mindre parkstråk.
Beslut

ÄRENDET BORDLÄGGS
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5588 antagande
Dp 5588 Utlåtande efter granskning antagande
Dp 5588 Planbeskrivning antagande
Dp 5588 Samrådsredogörelse
Dp 5588 Plankarta antagande
Reservation från Liberalerna och Moderaterna 2018-02-15
Reservation från Sverigedemokraterna 2018-02-15
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§

54

Ändring av detaljplan för fastigheten Spåret 1 i Värnhem i
Malmö (ÄDp 5683)

SBN-2019-588
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att ändra markanvändningen, så att handel med
livsmedel tillåts på fastigheten.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

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

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 ÄDp 5683 antagande
ÄDp 5683 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5683 Planbeskrivning antagande
Dp 5683 Samrådsredogörelse
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§

55

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker, gemensamhetslokal,
komplementbyggnad, bullerplank, sopkasuner,
solcellsanläggning på tak och markanläggning inom fastigheten
MAGNE 1

SBN-2021-111
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett bostadskvarter med två flerbostadshus uppförs. Inom fastigheten
föreslås tre butiker i bottenplan, en komplementbyggnad för cyklar på gården med integrerat
bullerplank, samt sopkasuner i fastighetens nordöstra del. Sammantaget föreslås 105
hyreslägenheter med varierande storlek, från 1 rok om 32 kvm till 5 rok om 106 kvm. På
gården föreslås en komplementbyggnad för cyklar med integrerat bullerplank samt parkering
för rörelsehindrade.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid 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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Rolf Olsson 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.
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) och yrkar avslag på bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till bygglovsansökan.
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Beslutsgång

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

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 55a.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 MAGNE 1
SBN 2020-004186 MAGNE 1_bilaga

Bilaga § 55a
44

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:32: SBN-2021-111

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker, gemensamhetslokal, komplementbyggnad,
bullerplank, sopkasuner, solcellsanläggning på tak och markanläggning inom fastigheten Magne1
Åtgärden innebär att ett bostadskvarter med två bostadshus med105 lägenheter skall
uppföras. Inom fastigheten föreslås tre butiker i bottenplan, en komplementbyggnad
för cyklar på gården med integrerat bullerplank, samt sopkasuner.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag till bygglovet, då vi anser att det byggs allför tätt,
samt att inga parkeringsplatser skall uppföras på fastigheten. Detta att i akt och mening tvinga på de blivande boende, vänsterns vision av ett bilfritt Malmö känns inte
vettigt. Så kallade parkeringsköp på andra fastigheter, i många fall långt ifrån bostaden, känns inte heller helt riskfritt och säkert.
Åter igen vill den för tillfället styrande vänsterkoalitionen dressera Malmöborna till att
cykla, då även vid behov med användande av någon sorts större transportcyklar.
Undras när vi av utrymmesskäl skall börja använda tandemcyklar, det blir kanske
nästa steg i dressyren.
Skall vi exkludera alla de Malmöbor som inte fysiskt kan cykla, eller av andra anledningar inte vill cykla?
Vårt avslagsyrkande fick inte gehör därför reserverar vi oss.

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

__________________
Karin Ramsay (SD)

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

56

Ändring av lokal till 2 lägenheter i källarplan på fastigheten
KORSÖR 3

SBN-2021-107
Sammanfattning

Åtgärden innebär att 2 nya bostäder inreds i en verksamhetslokal. Föreslagna bostäder är
placerade i källarplan, 1 trappa ner från entréplan i ett flerbostadshus. Hiss saknas. Föreslagen
parkeringsplats för rörelsehindrade är placerad 70 meter från bostadsentrén. Närhet till
gångstråk, siktvinkel och brist på avskärmning innebär att insynen i lägenheterna blir
betydande. Sammantaget anser stadsbyggnadskontoret att förslaget inte uppfyller kravet på
tillgänglighet och lämplighet enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen, PBL.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 KORSÖR 3
SBN 2020-003491 KORSÖR 3_bilaga
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§

57

Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelund) i
Lockarp i Malmö (Dp 5430)

SBN-2015-482
Sammanfattning

Samråd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av del av Lindängelund med sjö,
bullervall och anlagda parkytor med både ordnade och naturlika delar. Utvecklingen följer
den utformning och inriktning som beslutats av kommunstyrelsen år 2009. Planområdet
omfattar i huvudsak Millennieskogen och Landskapsparken.
Digital presentation utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra planförfarande från
utökat planförfarande till standardförfarande.
Yrkanden

Anders Olin (SD) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen
ska få i uppdrag att utreda parkeringsmöjligheterna samt undersöker förutsättningarna för att
kunna nyttja parkeringsytan vid Katrinetorp.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och
finner detta vara bifallet.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 57a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om återremiss.
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5430 samråd
Dp 5430 Planbeskrivning Samråd
Dp 5430 Plankarta Samråd

Bilaga § 57a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2015-482 detaljplan Lockarp Lindängelund.

Ärendet gäller detaljplan för Lockarp 44:1 Lindängelund där syftet med planen är att
möjliggöra utveckling av området med sjö, bullervall och anlagda parkytor. Vi
Sverigedemokrater är positiva till planen men yrkade på en återremiss för att utreda
förutsättningarna för att anlägga en parkeringsplats samt att undersöka möjligheterna till
samutnyttjande av den befintliga parkeringen vid Katrinetorp.

Då vårt återremiss yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

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

58

Detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby
industriområde i Malmö (Dp 5722)

SBN-2019-451
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en redan etablerad biltvätt att bli
permanent. Verksamheten har idag tidsbegränsat bygglov.
Beslut

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





G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5722 samråd
Dp 5722 Planbeskrivning samråd
Dp 5722 plankarta samråd
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§

59

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

SBN-2019-275
Sammanfattning

Samråd.
Planförslaget möjliggör det utvecklingsbehov pågående verksamhet står inför. Avsikten är att
kunna anpassa produktionsbyggnaderna till en mer effektiv, ändamålsenlig och hållbar processlinje, vilket kräver högre byggnadshöjd och mer flexibel byggnadsplacering. Värdefull
kulturmiljö skyddas för förståelsen av områdets historia och dess betydelsen för områdets
karaktär.
Beslut

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





G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 ÄDp 5651 samråd
ÄDp 5651 Planbeskrivning Samråd
SBN 2021-01-21 §21a reservation (MP)
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§

60

Detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i
Kristineberg i Malmö (Dp 5737)

SBN-2020-897
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde för industri,
kontor och handel på delar av fastigheterna Oxie 18:3 och 1:5. Verksamhetsområdets
karaktär förväntas vara småskaligt och är beläget i direkt närhet till befintligt
verksamhetsområde i nordöstra Oxie. Planläggningen motiveras av att området är utpekat i
översiktsplanen som lämpligt för placering av verksamhetstomter.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Sofie Norin.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i
Kristineberg i Malmö (Dp 5737).
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Anders Olin (SD) och Mårten Espmarker (MP) yrkar
avslag på planuppdraget.
Mikael Andersson (V) yrkar i första hand avslag på planuppdraget och i andra hand
att möjligheten att etablera handel ska strykas ur planen.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) yrkande om att möjligheten
att etablera handel ska strykas ur planen.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena om avslag och bifall och finner
att nämnden har avslagit planuppdraget.
Reservation

Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S),
Shaip Morina (S) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir
(S), Michaela Jabir (S) och Alexander Werne (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande om bifall till planuppdraget.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5737 planuppdrag
Dp 5737 Underlag till begäran om planuppdrag
Motivering av verksamhetsområdet Kristineberg
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§

61

Detaljplan för fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö by (Dp
5741)

SBN-2020-604
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och bostäder inom
planområdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för Tygelsjö 20:5 m.fl. (Dp 5741).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Dp 5741 Planuppdrag
Dp 5741 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

62

Planprogram för del av Jägersro i Malmö (Pp 6054)

SBN-2020-1177
Sammanfattning

Planuppdrag.
Planprogrammets syfte är att pröva lämplig strategisk inriktning på stadsdelnivå,
möjligheterna att bebygga Rosengård 130:405 med blandad stadsbebyggelse och integreras i
sin omgivning samt hur centrala Jägersro behöver utvecklas. Syftet är vidare att
planprogrammet ska utgöra ett underlag för detaljplanering. Planprogramsprocessen föreslås
starta år 2022.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
planprogram för Jägersro i Malmö (Pp 6054).
2. Stadsbyggnadsnämnden vill särskilt framhålla vikten av ett par aspekter och ger
förvaltningen i uppdrag att utöver det som anges i planuppdraget särskilt studera
förutsättningarna för, en blandning och variation av upplåtelse- och boendeformer hela vägen
ned på kvartersnivå (exempel på alternativa boendeformer som också behöver ges plats är
t.ex. kollektivhus och byggemenskaper), en större stadsdelspark i området som är till gagn för
hela stadsdelen Jägersro, utrymme för en bredd av kultur- och fritidsverksamhet, relevanta
och ändamålsenliga lokaler, ytor och lägen för föreningslivet, en tydlig identitet, något som
gör att man söker sig hit även som inte boende i området, särskilt fokus på att genom
Arkitekturstaden Malmö arbeta med arkitektur och kvalitetsfrågor samt att området ska
kunna vara föremål för pilotprojekt.
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar att det ska vara prioriterat att uppnå den täthet som sökande
efterfrågar dvs 5 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser, att funktionsblandningen ska ske på
kvartersnivå samt att området ska kunna vara föremål för ett flertal pilotprojekt, i syfte att
bygga en tätare, grönare och mer levande stadsdel.
Darko Simic (M) yrkar bifall till Martin Molins (C) yrkande.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Martin Molins
(C) yrkande om att området ska kunna vara föremål för ett flertal pilotprojekt.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) yrkande om täthet,
dvs 5 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att mobilitetshus ska vara norm för parkering i området, att
det ska finnas ett fokus på barns mobilitet när området utvecklas och att barn ska kunna röra
sig säkert och tryggt i området samt att ett gestaltningsprogram tas fram för området.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkanden.
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Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkanden.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att
utöver det som anges i planuppdraget särskilt studera förutsättningarna för:






En blandning och variation av upplåtelse- och boendeformer hela vägen ned på
kvartersnivå. Exempel på alternativa boendeformer som också behöver ges plats är
t.ex. kollektivhus och byggemenskaper.
En större stadsdelspark i området som är till gagn för hela stadsdelen Jägersro
Utrymme för en bredd av kultur- och fritidsverksamhet, relevanta och ändamålsenliga
lokaler, ytor och lägen för föreningslivet
En tydlig identitet, något som gör att man söker sig hit även som inte boende i
området.
Särskilt fokus på att genom Arkitekturstaden Malmö arbeta med arkitektur och
kvalitetsfrågor

Anders Olin (SD), Mårten Espmarker (MP), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mikael
Andersson (V) yrkar bifall till Sofia Hedéns (S) och Lars Hellströms (L) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på sin och Lars Hellströms (L) fem
punkter på uppdrag till förvaltningen och finner att nämnden har bifallit dessa.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) yrkande om att det vara prioriterat
att uppnå den täthet som sökande efterfrågar dvs 5 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser och
sitt eget och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit Martin
Molins (C) yrkande om täthet.
Efter detta ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) yrkande om att området ska
kunna vara föremål för pilotprojekt och finner detta vara bifallet.
Ordförande ställer proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkanden om mobilitetshus som
norm för parkering i området, att det ska finnas ett fokus på barns mobilitet när området
utvecklas samt att ett gestaltningsprogram tas fram för området och sitt eget och Lars
Hellströms (L) avslagsyrkanden och finner att nämnden har beslutat att avslå Mårten
Espmarkers (MP) yrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 62a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 62b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 62c.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Pp 6054 Planuppdrag
Pp 6054 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 62a
56

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 26 – Planprogram för del av Jägersro i Malmö (Pp 6054)
SBN-2020-1177

I detta ärende behandlar vi ett planprogram som ska ligga till grund för den nya
stadsdelen som ska växa upp i Jägersro.
Vi är glada att nämnden har en förhållandevis enig vision om att Jägersro ska växa
upp som ett eget lokalsamhälle med grönska och funktionsblandning på kvartersnivå,
och inte ännu ett bostadsområde med gråa fyravåningshus.
Däremot så är vi oroliga för att den långa önskelista som nämnden levererat ska leda
till att den av exploatörerna önskade tätheten (5000 bostäder och 1000 arbetsplatser)
inte ska kunna uppnås. Framförallt när man läser tjänsteutlåtandet, som målar ut
täthetsgraden som för hög.
FNs mål för hållbara städer talar om en befolkningstäthet på 150-600 invånare/hektar,
då uppnås en kritisk massa för lokal service, samtidigt som vi bygger tillräckligt tätt för
att staden ska kunna växa även i framtiden, utan att vi tar åkermark i anspråk.
Då exploatörens önskade täthet ligger i nivå med det lägre gränsvärdet enligt FN bör
det vara prioriterat att planprogrammet ska utformas för att möjliggöra för alla de
bostäderna. Därför yrkade vi på att den önskade tätheten (ca 150 invånare/hektar) ska
vara en målsättning.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-02-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 62b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-02-18
Planprogram för del av Jägersro i Malmö (Pp 6054)
Diarienr: SBN-2020-1177
Stadsbyggnadsnämnden valde att ställa sig bakom flera medskick i det vidare
arbetet kring utvecklingen av Jägersroområdet som Miljöpartiet lyft. Dessa
rörde bl.a. vikten av en större stadsdelspark, funktionsblandning ned på
kvartersnivå och alternativa boendeformer som kollektivhus och
byggemenskaper. Miljöpartiet valde även att lyfta fram vikten av att ha ett
barnperspektiv när trafiken ska planeras, att mobilitetshus ska vara norm för
parkering och att ett gestalningsprogram ska upprättas för området för att fånga
de viktiga kvalitesfrågorna. I synnerhet tycker vi att det är beklagligt att
barnperspektivet förbisågs och därför har vi valt att reservera oss mot beslutet.

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

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

www.mp.se/malmo

Bilaga § 62c
58

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende: Planprogram för del av Jägersro (Pp 6054) SBN-2020-1177

Jägersro ska utformas med grön och social hållbarhet i fokus
I detta ärende fattas beslut om ett planprogram för ett välkänt område i östra Malmö där idag en
stor del av ytan upptas av Jägersro trav- och galoppbana. Planen är att bygga en ny stadsdel med
blandad stadsbebyggelse med bostäder, gröna områden, arbetsplatser och service.
Vänsterpartiet ser positivt på att SMT Malmö exploatering AB i detta läge har som ambition ”att
bygga Öresundsregionens hållbaraste stadsdel utvecklad för människor som värderar
granngemenskap och närheten till både grönska, natur och storstadsliv högt”.
Vårt perspektiv på denna stadsdel är att den planeras med en tanke för malmöbornas bästa, där
social hållbarhet är i fokus. Vi har sett alltför många stadsområden planerats för utsikten att fånga
in nya malmöbor, inte för att bygga en för den befolkning som redan bor här. Vi vill att alla
livsskeden ska vägas in i planeringen för denna stadsdel. Här ska barnen kunna växa upp i
trygghet utan omfattande biltrafik och samtidigt ska det finnas mötesplatser och ett kulturutbud för
att området ska upplevas trivsamt och attraktivt att bo kvar och åldras i.
Idag präglas mycket av området av trafik till och från trav- och galoppbanan och de närliggande
köpcentren. Det finns en ambition att bygga tätt och därför bör en hög grönytefaktor vara en
grundförutsättning för planeringen. Vänsterpartiet anser att planprogrammet bör innehålla
innovativa lösningar för stadsodling och självhushållning.
Sökanden har en målsättning att energiförsörjningen ska vara hållbar och klimatneutral när den är
färdigbyggd tjugo-trettio år. Förmodligen måste ambitionen ställas högre än så då Malmö stad har
fattat beslut att vara Sveriges klimatsmartaste stad redan 2030.
Vänsterpartiet hoppas att malmöbor bli delaktiga i utformandet av denna nya stadsdel, så vi kan
vara säkra på att det är människors behov och inte ekonomisk vinst som är i centrum

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
med instämmande av
Sara Andersson
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Planprogram för Klagshamn (uppdatering) (Pp 6055)

SBN-2021-37
Sammanfattning

Planuppdrag.
Planprogrammets syfte är pröva möjligheterna att bygga ett varierat område med en
blandning av bostadstyper samt att möjliggöra en centrumetablering och ta ett samlat grepp
på dagvatten och skyfallsfrågor. Syftet är också att pröva hur dialogerna inom ramen för ett
planprogram kan bidra till att stärka lokalsamhället och den kollektiva förmågan att engagera
sig och bidra till Klagshamns välmående och särart som ort. Planprogrammet kommer att
utgöra ett underlag för detaljplanering.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
planprogram för Klagshamn (uppdatering) (Pp 6055).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att programmet ska syfta till en mer blandad bebyggelse
med en jämnare balans mellan småhus och flerbostadshus, att programmet ska syfta till att
tätheten i området landar i spannet motsvarande Västra Sorgenfri och Bo01 samt att
programmet ska syfta till att området utvecklas med fokus på innovativ och hållbar mobilitet.
Yrkanden

Anders Olin (SD), Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar avslag på förvaltningens
förslag på planprogram för Klagshamn.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att programmet ska syfta till en mer blandad bebyggelse med
en jämnare balans mellan småhus och flerbostadshus, att programmet ska syfta till att
tätheten i området landar i spannet motsvarande Västra Sorgenfri och Bo01 samt att
programmet ska syfta till att området utvecklas med fokus på innovativ och hållbar mobilitet.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten
Espmarkers (MP) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på vart och ett av Mårten Espmarkers (MP)
yrkanden och finner dessa vara bifallna.
Sedan ställer ordförande yrkandena om avslag på planprogram för Klagshamn och
förvaltningens reviderade förslag mot varandra och finner att nämnden har beslutat ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med planprogram för Klagshamn.
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Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 63a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 63b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Pp 6055 planuppdrag
Pp 6055 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 63a
61

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-02-18
Ärende: 27 – Planprogram för Klagshamn
SBN-2021-37
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för ytterligare bebyggelse i Klagshamn
samt centrumetabliering i Klagshamn.
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till planerna om en möjlig
centrumetabliering i Klagshamn, men vill se att det behandlas separat då vi är starkt
emot denna typ av överexploatering av Klagshamn. Vi tycker att det är oerhört
beklagligt att de styrande med Socialdemokraterna i spetsen förstör många av
Malmös unika delar och härliga orter som människor valt att flytta till just på grund av
att det är en mindre ort. Det är väldigt beklagligt att den bykänsla som finns idag
kommer försvinna.
Risken är stor att Socialdemokraterna kommer göra samma typ av bebyggelse som
man tidigare byggt i Bunkeflostrand (Annestad), som har bidragit till en växande
problematik i området.
I samband med skapandet av naturreservatet så gjordes detta markbyte med PEAB,
men det är bättre att kommunen erbjuder mark någon annanstans eller att lösa
frågan ekonomiskt.
Länsstyrelsen har ifrågasatt planen och det finns tidigare beslut på att Malmö stad
ska förtätas innanför yttre ringvägen och inte primärt i dessa områden.
Att ta bördig jordbruksmark i anspråk för att göra denna bebyggelse riskerar också
att äventyra livsmedelsförsörjningen i framtiden med närodlad och ekologisk odling.
Vi yrkade på att avslå denna plan med anledning av ovanstående.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 22 februari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 63b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:27: SBN-2021-37
Planprogram för Klagshamn (uppdatering) (Pp 6055)
Planprogrammets syfte är att pröva möjligheterna att bygga ett varierat område med en
blandning av bostadstyper samt att möjliggöra en centrumetablering och ta ett samlat grepp på
dagvatten och skyfallsfrågor. Syftet är också att pröva hur dialogerna inom ramen för ett
planprogram kan bidra till att stärka lokalsamhället och den kollektiva förmågan att engagera
sig och bidra till Klagshamns välmående och särart som ort. Planprogrammet kommer att
utgöra ett underlag för detaljplanering.
Sverigedemokraterna yrkade avslag till att ge stadsbyggnadskontoret uppdrag att påbörja
arbetet med planprogram för Klagshamn (uppdatering )(Pp 6055).
Åkermarken är inte lämplig att bebygga. Avrinnings problem finns och kommer att påverka
det intilliggande Natura-2000 området Klagshamnsudden. Ett område som pekats ut som
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.
Kommunens strävan att driva planeringen med påtryckning av fastighetsägaren PEAB för en
"skyndsam" igångsättning av planarbetet anses inte lämpligt.
I facebookgruppen "Klagshamns hjärta" skrivs inget positivt om planen. Bland annat står att
läsa: Idag är Klagshamn "byn där kommunen och byggbolagen gör som de själva vill och
känner för"
Allt de boende har efterfrågat är en mötesplats/torg. Inte en tät och uniform utbyggnad av
Klagshamn.
Kommunen bör villkorslöst uppfylla den önskan.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

________________
Karin Ramsay (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Nämndsinitiativ - utredning om ett centrum i Klagshamn

SBN-2020-780
Sammanfattning

Hösten 2020 tog stadsbyggnadsnämnden ett nämndinitiativ kring att utreda centrum i
Klagshamn. I initiativet nämndes särskilt en plats, fastigheten Dansbanan 34, i Klagshamn
som föregåtts av en dialog med aktiva boenden i Klagshamn. I överenskommelse med SBN
AU december 2020, beslöts att svara på frågan om Dansbanan 34 separat.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar med hänvisning till denna skrivelse samt ärende SBN
2021-37 om komplettering av planprogram för del av Klagshamn att frågan om Dansbanan
34 i nämndinitiativet härmed är besvarat.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall på nämndsinitiativet.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 64a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 64b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 nämndsinitiativ - utredning om ett centrum i
Klagshamn
Nämndinitiativ för att utreda ett centrum i Klagshamn

Bilaga § 64a
64

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-02-18
Ärende: 28 – Nämndsinitiativ om att utreda ett centrum i Klagshamn
SBN-2020-780
Centerpartiet och Moderaterna är positiva till ett centrum i Klagshamn, och anser
därför att initiativet borde bifallas så att en separat utredning kan göras.
De styrande partierna valde istället att genomföra centrumutredningen inom ramen
för ett planprogram som också kommer leda till stor exploatering som skapar ökad
segregation, förstör den unika karaktären som finns i Klagshamn samt tar värdefull
jordbruksmark i anspråk. Av den anledningen reserverar vi oss mot beslutet till
frömån för vårt eget yrkande om bifall till initiativet.
Malmö den 22 februari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 64b
65

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-02-18
Ärendenummer: SBN 2020-780 Nämndsinitiativ Centrum i Klagshamn.

Ärendet gäller et nämndsinitiativ om ett centrum i Klagshamn där man vill utreda om det
finns förutsättningar för ett centrum. Då marken ägs av annan blir frågan mer komplicerad.
Vi Sverigedemokrater hade inget yrkande i ärendet men reserverar oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Ändring av detaljplan för fastigheten Alven 26 i Södra Sofielund
i Malmö (ÄDp 5730)

SBN-2019-1068
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter samt att säkerställa byggnadens befintliga
publika användning i bottenvåningen inom Alven 26 mot Nobelvägen. Planen behöver också
rättas efter befintliga förhållanden så att en obebyggd byggrätt kan utnyttjas, samt utreda om
befintlig byggrätt mot Idunsgatan kan utökas i begränsad omfattning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Alven 26 i Södra Sofielund i Malmö (ÄDp 5730).
2. Beslut om granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan kan
fattas av förvaltningen.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på publik användning av byggnadens bottenvåning.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 65a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 ÄDp 5730 Planuppdrag
ÄDp 5730 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 65a
67

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende: 29: SBN-2019-1068

Ändring av detaljplan för fastigheten Alven 26 i Södra Sofielund i Malmö (ÄDp
5730)
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter vilket Sverigedemokraterna är positiva till.
I samma detaljplan är även syftet att säkerställa byggnadens befintliga publika användning i bottenvåningen mot Nobelvägen vilket vi önskade stryka.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

________________
Karin Ramsay (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Ändring av detaljplan för fastigheterna Bonny 5 och 7 i Gamla
Limhamn i Malmö (ÄDp 5742)

SBN-2020-809
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen mellan
Bonny 5 och 7 genom att ta bort gällande fastighetsindelningsbestämmelser.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheterna Bonny 5 och 7 i Gamla Limhamn i Malmö (ÄDp
5742).
2. Beslut om samråd av detaljplaneändringen behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan
kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 ÄDp 5742 Planuppdrag
ÄDp 5742 Underlag till begäran om planuppdrag
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Malmöinitiativ - Låt förskolan på Kirsebergs torg finnas kvar

SBN-2020-1172
Sammanfattning

Genom Malmöinitiativet har ett förslag om att låta förskolan på fastigheten BLOSSHÖGEN
1 vara kvar kommit in. Stadsbyggnadsnämnden fattade 2020-11-19 beslut om att avslå
ansökan om permanent bygglov för förskola (PR 2020-0372). En överklagan inkom 2020-1125.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anses
Malmöinitiativet besvarat.
Särskilt yttrande

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 67a.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Malmöinitiativ Låt förskolan på Kirsebergs
torg finnas kvar
Förslag till yttrande SBN 2021-02-18 Malmöinitiativ Låt förskolan på Kirsebergs
torg finnas kvar
Malmönitiativet - Låt förskolan på Kirsebergs torg finnas kvar

Bilaga § 67a
70

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 31 – Malmöinitiativ – Låt förskolan på Kirseberg vara
kvar
SBN-2020-1172

I detta ärende behandlar vi ett planprogram som ska ligga till grund för den nya
stadsdelen som ska växa upp i Jägersro.
Genom Malmöinitiativet har ett förslag om att låta förskolan på fastigheten BLOSSHÖGEN 1 vara kvar kommit in. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 19 november
2020 beslut om att avslå ansökan om permanent bygglov för förskolan.
Moderaterna och Centern reserverade sig mot nämndens förslag om att avslå permanent bygglov för förskolan. Vår uppfattning är att förskolan som har funnits i över
15 år förvisso har en liten tomt, men fungerar bra med befintliga rutiner som innebär
dagliga parkbesök.
Uppenbart är förskolan välfungerande eftersom den fortfarande är i drift. Medborgarnas valfrihet är en sådan grundläggande rättighet som vi borgerliga partier anser är
ytterst viktigt att värna om. Det är tydligt att föräldrarna till förskolebarnen men även
övriga som är berörda är mycket nöjda med hur förskolan löst utemiljön för barnen. Vi
tror på den fria företagsamheten och vi ser inte någon som helst anledning till att förskolan inte ska beviljas permanent bygglov.
Det är både anmärkningsvärt och beklagligt att minoritetsstyret blandar sig i en väl
fungerande förskoleverksamhet som har funnits länge, samtidigt som styret hela tiden påtalar bristen på förskoleplatser i Malmö. Det hade inte varit fel om minoritetsstyret för en gång skull värnade medborgarnas skattpengar istället för att till varje pris
avveckla en fullt fungerande friskola där det inte finns några klagomål på verksamheten eller den begränsade friyta

Malmö den 2021-02-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

71

§

68

Nybyggnad av flerbostadshus med lokal, mur och plank samt
höjning av mark inom fastigheten DRAKEN 20

SBN-2021-105
Sammanfattning

Åtgärden avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 -7 våningar, omfattande 35 lägenheter och en
lokal för kontor. Befintlig marknivå på gårdsytan höjs och kring gården uppförs stödmur och
plank i fastighetsgräns. Bilparkering ordnas utanför fastigheten genom avtal i parkeringshus
och PRH (parkering för rörelsehindrade) som markparkering genom servitutsavtal. Åtgärden
innebär liten avvikelse från gällande detaljplan avseende trafikbuller och våningshöjd.
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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Mathias Högberg 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.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla.
Marknivå vid anslutning till allmän platsmark vid fasad åt sydväst ska justeras i samråd med
fastighets- och gatukontoret i enlighet med deras yttrande.
Belysningen ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
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).
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 §.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 68a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 DRAKEN 20
SBN 2020-002994 DRAKEN 20_bilaga

Bilaga § 68a
73

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende:33: SBN-2021-105

Nybyggnad av flerbostadshus med lokal, mur och plank samt höjning av mark
inom fastigheten Draken 20

Åtgärden avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 – 7 våningar, omfattande 35 lägenheter och en lokal för kontor. Bilparkering ordnas utanför fastigheten genom avtal i
parkeringshus och PRH som markparkering genom servitutsavtal.
Vi yrkade avslag till bygglovet med anledning av den i vårt tycke undermåliga parkeringslösningen samt att parkering för rörelsehindrade planeras ligga längre bort än
vad som stipuleras i byggnormen.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

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

69

Nybyggnad av kontor, butikslokaler och underjordiskt garage
inom fastigheten ABBORREN 3

SBN-2021-110
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett kontorshus om fem våningar med en respektive två indragna
våningar byggs. I bottenplanet vid respektive hörn mot norr skapas butikslokaler. I den södra
delen är det möjligt att passera igenom byggnaderna via två portiker och vidare genom
fastigheten.
Jäv

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid 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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Thomas Liljenberg 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.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla. (Endast relevant i det fall parkering
anordnats på annan fastighet genom avtal)
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.
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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 §
Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas i det område
som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. Behöver fornlämning ändras eller
skadas krävs tillstånd.
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.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från tillståndsenheten för att servera spritdrycker,
vin, starköl och andra alkoholdrycker enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622).
Särskilt yttrande

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 69a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 ABBORREN 3
SBN 2020-003991 ABBORREN 3_bilaga

Bilaga § 69a
76

Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende: 34: SBN-2021-110

Nybyggnad av kontor, butikslokaler och underjordiskt garage inom fastigheten
Abborren 3
I rubricerat bygglov beviljas ett kontorshus i åtta våningar med endast 61 parkeringsplatser. 8 platser köps via avtal i närbeläget bostadshus och dessa ska delas med de
boende i fastigheten.
Det är förvånansvärt att man inte vill tillse att företagen som ska hyra lokalerna kan ha
möjlighet att förflytta sig i tjänsten eller parkera sin bil på jobbet.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

________________
Karin Ramsay (SD)

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

70

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus med garage
inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND 4:91

SBN-2021-106
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av parhus med garage inom en fastighet utanför detaljplan och
områdesbestämmelser. Fastigheten har sen tidigare ett förhandsbesked för en bostad. Nu
söker man för två bostäder.
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
Dukagjin Rogova 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.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Ansökan om avloppsanläggning ska göras i god tid till miljöförvaltningen.
Om närliggande dikningsföretag är tänkt som mottagare för dagvatten måste tillstånd sökas
hos- och ges av dikningsföretaget.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
De nya fastigheterna ska kopplas till gemensamhetsanläggningen för dricksvatten på
systerlottsvägen
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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Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas i det område
som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. Behöver fornlämning ändras eller
skadas krävs tillstånd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 BUNKEFLOSTRAND 4:91
SBN 2020-003266 BUNKEFLOSTRAND 4:91_bilaga
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§

71

Nybyggnad av miljöhus inom fastigheten CIRKUSPRINSESSAN
4

SBN-2021-116
Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av ett miljöhus. Miljöhuset placeras på en bostadsgård i anslutning
till ett flerbostadshus. Fastigheten saknar befintligt miljöhus. Åtgärden strider mot gällande
detaljplan avseende placering på mark som inte får bebyggas. Möjlighet till planenlig placering
saknas. Hänsyn har tagits till miljöhusets påverkan på stadsbilden, berörda grannar samt till
VA SYD:s arbetsförfarande. Berörda grannar har inkommit med erinran emot föreslagen
placering av miljöhuset.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked.
Övriga upplysningar
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.
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 2021-02-18 Cirkusprinsessan 4
SBN 2020-004639 Cirkusprinsessan 4_bilaga
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§

72

Nybyggnad av balkonger inom fastigheten KLOSTRET 2

SBN-2021-109
Sammanfattning

Åtgärden innebär att tre balkonger mot gård på plan 3 - 5 återställs. Hänsyn har behövt tas
framförallt beträffande kulturmiljö.
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
Andreas Andersson 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 2021-02-18 KLOSTRET 2
SBN 2020-003761 KLOSTRET 2_bilaga
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§

73

Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) inom
fastigheten ARKEN 3

SBN-2021-112
Sammanfattning

Åtgärden innebär att befintliga träfönster och balkongdörrar byts till nya fönster och
fönsterdörrar i aluminium. Byggnaden uppfördes efter ritningar från 1903 och är ett exempel
på en lågmäld nyrenässans som var typisk för tidens byggande när det gällde enklare
bostadsbebyggelse runt Möllevången. Befintliga fönster och ovanliggande täckplåtar kom till i
mitten på 70-talet och är således inte original. Föreslagen åtgärd bedöms strida mot PBL med
avseende på varsamhetskraven, kraven på god form-, färg-, och materialverkan samt
anpassning till stadsbilden.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till ansökan om
bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 73a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 73b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 ARKEN 3
SBN 2020-004563 ARKEN 3_bilaga

Bilaga § 73a
82

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-02-18
Ärende: 39 SBN-2021-112 Fasadändring (byte av fönster) på fastigheten Arken
3.
Ärendet gäller byte av befintliga träfönster till nya i aluminium.
Vi delar uppfattningen att byggnadens utseende allvarligt förvanskats genom av fönstren som
gjordes tidigt 70 tal. Dock gäller inte ärendet denna ändring. Utseendemässigt skulle det aktuella
fönsterbytet enligt vår mening bli en obetydlig ändring av utseendet jämfört med nuvarande
utseende och uppfyller därmed kravet på varsamhet. Knappast någon skulle enligt utsänt material
kunna se skillnaden. Det gäller enstaka millimeter! Gatan utanför är starkt trafikerat med inte
minst bullriga bussar. De föreslagna nya moderna fönstren skulle ha betydligt bättre
bullerdämpning för de boende och sparar även energi. Dessutom blir det avsevärt mindre
underhållsarbeten framöver.
Vi yrkade på att bygglov skulle beviljas men då vårt yrkande inte vann nämndens gehör lämnar vi
därför denna reservation.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Bilaga § 73b
83

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende: 39: SBN-2021-112
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) inom fastigheten ARKEN 3
Åtgärden innebär att befintliga träfönster och balkongdörrar byts till nya fönster och
fönsterdörrar i aluminium.
Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till bygglovet.
Befintliga fönster och fönsterdörrar är från 70-talet och inte byggnadens original fönster.
Då förvanskningen av byggnaden som är från 1903 och dess ursprungliga apparans
redan är förstörd anser vi att detta fönsterbyte bör ges bygglov.
Att stadsbyggnadsnämnden avslår byggnadslovet med hänvisning till utlåtande om att
återskapa originalfönster och dess utseende är inte legitimt.
Fastighetsägaren har här inget ansvar för återställande av fönster och fönsterdörrar från
år 1903. Fönster i aluminium påverkar inte avsevärt byggnadens nuvarande yttre
utseende och skall därför tillåtas och något förvanskningsförbud anser vi inte i detta
ärende vara aktuellt för ARKEN 3.
Då vårt yrkande om bifall inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

_______________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

________________
Karin Ramsay (SD)

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

74

Om- och tillbyggnad av garage inom fastigheten KLAGSHAMN
21:6

SBN-2021-108
Sammanfattning

Åtgärden innebär en om- och tillbyggnad av ett befintligt garage inom en fastighet utanför
detaljplan med ett befintligt enbostadshus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 74a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 KLAGSHAMN 21:6
SBN 2020-003496 KLAGSHAMN 21:6_bilaga

Bilaga § 74a
85

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 40 Om- och tillbyggnad av garage inom fastigheten
KLAGSHAMN 21:6.
SBN-2021-108

I detta ärende behandlar vi en ansökan om en tillbyggnad av befintligt garage inom en
fastighet utanför detaljplan med ett befintligt enbostadshus.
Fastighetsägaren har idag ett garage med två garageportar för två bilar. Eftersom det finns
fler bilar i hushållet önskas ytterligare ett garage och därför har en ansökan om bygglov
lämnats in om att bygga ut befintligt garage till tre bilar.
Stadsbyggnadsnämnden beviljar inte bygglov till detta och hänvisar till att omkringliggande
bebyggelse endast har ett garage på sina fastigheter.
Moderaterna och Centerpartiet anser att Stadsbyggnadsnämnden inte skall vara ett hinder för
en villaägare som anser sig behöva ytterligare ett garage för sina bilar. Vi värnar om den
enskildes rätt att bestämma över sin egendom och yrkade på att tillbyggnaden på det
befintliga garaget skulle beviljas under förutsättning att grannarna lämnar sitt godkännande.
Vi fick dock inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Malmö den 2021-02-18

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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§

75

Uppsättning av digital LED-skylt inom fastigheten KARLSVIK 8

SBN-2021-113
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för uppsättning av digital LED-skylt på fastigheten KARLSVIK 8
(LUNDAVÄGEN 74) i Malmö kommun. Ansökan avser en strax under 5x3 meter stor
bildväxlande digital LED-skylt som vänder sig mot Stockholmsvägen. Digitala skyltar har en
större påverkan på trafik, stadsmiljö och människor i sin helhet än analoga skyltar. Ju mer
dominerande och uppmärksamhetskrävande skyltar blir desto mer riskerar staden att
påverkas negativt. Med hänsyn även till stadsbyggnadskontorets riktlinjer samt
upprepningseffekten föreslås avslag på ansökan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 KARLSVIK 8
SBN 2020-004805 KARLSVIK 8_bilaga
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§

76

Uppsättning av belyst skylt på tak på fastigheten MAGNUS
STENBOCK 2

SBN-2021-117
Sammanfattning

Åtgärden innebär att en takskylt placeras på ett takfall som vetter ut mot Gustav Adolfs torg.
Åtgärden anses strida mot riktlinjer antagna av stadsbyggnadsnämnden avseende skyltning.
Åtgärden befaras medföra en oönskad upprepningseffekt av liknande skyltning. Åtgärden
bedöms strida mot PBL avseende dess lämpligt med hänsyn till stadsbilden samt intresset av
en god helhetsverkan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 76a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Magnus Stenbock 2
SBN 2020-004068 Magnus Stenbock 2_bilaga

Bilaga § 76a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 41 Uppsättning av belyst skylt på tak på fastigheten
Magnus Stenbock 2.
SBN-2021-108

I detta ärende behandlar vi en ansökan om att sätta upp en skylt med olika budskap på ett tak
som vetter mot Gustav Adolfs Torg.
Vi har under den innevarande mandatperioden behandlat en uppsjö av skyltar och tyvärr har
ett stort antal blivit avvisat på grund av att det är störande, upprepande eller passar helt enkelt
inte in miljön enligt styret. Trots att näringsidkare gång på gång ansöker om att kunna göra
reklam för sin verksamhet verkar inte styret intresserade av att lyssna på dessa. I detta fall
anses skylten strida på mot PBL avseende dess lämplighet med hänsyn till stadsbilden samt
intresset av en god helhetsverkan.
Stadsbyggnadsnämnden beviljar inte bygglov till detta och hänvisar till PBL samt att det inte
passar in.
Moderater och Centerpartister anser återigen att regleringen runt skyltning och reklam borde
ses över för att göra det lättare för våra lokala näringsidkare att bedriva en god verksamhet.
Vi värnar om våra lokala näringsidkare och anser att detta kan vara till nytta.
Med anledning av detta yrkade vi bifall till ansökan.
Vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Malmö den 2021-02-18

Martin Molin (C)

Darko Simic (M

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

89

§

77

Rivning av två byggnader (byggnad 6470 och byggnad 6400)
inom fastigheten LYCKAN 30

SBN-2020-1113
Sammanfattning

Ärendet avser rivning av två med varandra sammanbyggda industribyggnader (byggnad 6470
och byggnad 6400) på fastigheten LYCKAN 30 (Kopparbergsgatan 19) i Malmö kommun.
Rivning är påkallat av en planerad utbyggnad av Pågens bageriverksamhet i syfte att öka
produktionskapaciteten. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Fastigheten Lyckan 30 omfattas av pågående planuppdrag, Ädp 5651 och kontorets
bedömning är att rivningslov inte föregår pågående planärende då planförslaget inte föreslås
innefatta skyddsbestämmelser för de aktuella byggnaderna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
åtgärden utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Peter Bexell 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 rivningslov 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.
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 §.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på rivning av byggnad 6400.
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Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om att bevara byggnad 6400.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Lyckan 30
SBN 2019-005271 LYCKAN 30_BILAGOR
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§

78

Utredning om förråd och staket över tomtgräns inom
fastigheten SÅPNEJLIKAN 8

SBN-2021-119
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift på 5 950 kr för uppförande av plank inom fastigheten SÅPNEJLIKAN
8 (Blåbärsgränd 6). Del av tidigare staket har rivits och sedan ersatts av ett högre plank med
annan utformning. Det nya planket har uppförts utan bygglov och startbesked.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 5 950 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat uppförande av plank med 10 löpmeter.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Såpnejlikan 8
SBN 2020-003437 Såpnejlikan 8_bilaga
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§

79

Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

SBN-2020-769
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, stadskontoret utsedd som dataskyddsombud på
heltid för kommunens nämnder och helägda bolag. Fram till den 13 augusti 2021 kommer
Niina Stiber att vara föräldraledig. Mot bakgrund av detta behöver kommunens nämnder och
helägda bolag tillfälligt utse ett nytt dataskyddsombud.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden utser konsult Martin Axelsson som dataskyddsombud för
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 1 mars
2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021.
2. Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämnde Martin Axelsson att informera
Datainspektionen om beslutet, liksom att informera Datainspektionen om sina
kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Dataskyddsombud för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet

