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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 09:00-15:20

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt digitalt via Tea

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§80-119, §§121-126
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) §120 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S) §§80-107
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD) §§80-108, §§110-119, §§121-126
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………

2

Julia Töringe (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Göran Sundberg (stadsjurist) §80
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Erika Knobblock (enhetschef)
Joel Hedin (planarkitekt) §80
Jan Rosenlöf (planarkitekt) §80
Kajsa Hallén Rue (planarkitekt) §80
Julia Johansson Wollert (planarkitekt) §80
Jesper Croall (byggnadsinspektör)
Maria Bengtsson Lindskog (bygglovsarkitekt)
Daniela Duljan Krizanec (arkitekt) §80
Anna Modin (arkitekt) §80
Asterios Tolikas (planarkitekt) §80
Tyke Tykesson (planarkitekt) §80
Tina Weberg (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2021-03-31

Protokollet omfattar

§§80-126
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut 2021
Anmälan av inkomna skrivelser 2021
Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2021
Information om uppdrag att ta fram riktlinjer för höga hus
Information om pågående planering i Nyhamnen
Antagande av kvartersnamn Dp 5460 och Dp 5554
Godkännande och antagande av gatunamn mm, Dp 5592, Dp 5533, Dp 5175,
Dp 5475, Dp 5573, Dp 5544, Dp 5478, Dp 5595, Dp 5618, Dp 5550 och Dp
5557, upprättade 2020-10-05
Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78), STK-2021-197
Remiss - Samråd enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken angående planerad
vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen, Malmö stad
Remiss - Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800
Remiss - Granskning: Barnkonventionen, SR-2020-87
Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet,
SOU 2020:46, STK-2021-46
Remiss - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i
bostadsbyggandet (SOU 2020:75), STK-2021-89
Remiss - Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018, STK-2020-972
Uppföljning bostadsbyggande 2020
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta delen av
Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5588)
Detaljplan för fastigheten Bunkeflo 10:5 i Vintrie i Malmö (Dp 5628)
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 1:152 och fastigheten
Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
Detaljplan för fastigheten Lybeck 10 m.fl. i Gamla staden i Malmö (Dp 5669)
Ändring av detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen i Malmö (ÄDp
5736)
Ändring av detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 i Sibbarp i Malmö (ÄDp 5738)
Ändring av detaljplan för fastigheten Virentofta 6 i Virentofta i Malmö (ÄDp
5746)
Detaljplan för fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö (Dp 5747)
Detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av fastigheten
Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö (Dp 5750)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Frukten 1 och 9 i Södra Sofielund i
Malmö (ÄDp 5753)
Detaljplan för del av fastigheterna Landshövdingen 1 och Rosengård 131:25 i
Rosengård Centrum i Malmö (Dp 5577)
Ändring av detaljplan för fastigheten Kronprinsen 1 i Kronprinsen i Malmö
(ÄDp 5724)
Nybyggnad av två flerbostadshus, butik, miljöhus, miljöstation, skärmtak över
cykelställ samt stödmur på fastigheten AVIGAN 1
Nybyggnad av flerbostadshus, inredande av ytterligare bostad (1 lägenhet),
fasadändring (nytt fönster) samt anordnande av markparkering inom
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§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119

§120

§121
§122
§123
§124
§125
§126

fastigheterna TEKNIKERN 2 och HYLLIE 165:79
Nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnad, solcellsanläggning på
tak, murar/ stödmurar samt markparkering (1 prh) inom fastigheten
TERAPISALEN 1
Nybyggnad av flerbostadshus (54 st lägenheter samt 2 st lokaler) inom
fastigheten TRÄFÖRRÅDET 5
Nybyggnad av kontorshus, 2 butiker, restaurang, underjordiskt garage, plank,
miljöhus och skärmtak över cykelställ på fastigheten HEMVISTET 2
Nybyggnad av kontor, markparkering samt upplag och plank inom fastigheten
REKTANGELN 10
Nybyggnad av 18 st radhus, komplementbyggnader, markparkering, plank/
stödmurar inom fastigheterna SPANNMÅLET 1 - 3
Nybyggnad av vårdbyggnad med källare, förbindelsegångar, cykelhus, cykelramp,
stödmurar, skärmtak och brandgastorn (BY 36) inom ALLMÄNNA
SJUKHUSET 7
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus inom
fastigheten TYGELSJÖ 5:80
Nybyggnad av förråd och två miljöhus, ändrad användning i byggnad G,
fasadändring, ändring av planlösning, installation av hiss samt marklov för
ändrad utemiljö på fastigheten DEKANEN 1
Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind, takterrass, skärm)
samt tillbyggnad av loftgång inom fastigheten BILDEN 10
Förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende lokal för föreningsverksamhet på
fastigheten TAPPERHETEN 6
Ändrad användning (massage- och sportskademottagning till 2 lägenheter),
fasadändring (ändring av fönster och igensättning av dörr), nybyggnad av
stödmurar samt anordnande av markparkering inom fastigheten TEKNIKERN
1
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd inom fastigheten
SJÖLUNDA 7
Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten STJÄRNAN 1
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten SALLERUP 180:208
Rivning av enbostadshus och carport inom fastigheten JORDGUBBEN 21
Utredning angående ändring av fasad på uthusbyggnad inom fastigheten
JÄGMÄSTAREN 4
Utredning om uppförande av mur, komplementbyggnad samt tillbyggnad till och
fasadändring på enbostadshus på fastigheten HYACINTEN 6
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§

80

Genomgång och föredragning av ärenden

Ärende 39 Dekanen 1 och ärende 46 Jordgubben 21 utgår.
Stefan Claesson (SD) anmäler jäv på ärende 31 Teknikern 2 och Hyllie 165:79 (§ 109)
Anders Olin (SD) anmäler jäv på ärende 42 Teknikern 1 (§ 120)
Darko Simic (M) lämnar in nämndinitiativet "Nämndens struktur" som tas upp på
kommande nämndssammanträde den 22 april.
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§

81

Anmälan av delegationsbeslut 2021

SBN-2020-1158
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation övrigt
Underskrivna anställningsavtal under perioden 2021-01-08--2021-03-08

7

§

82

Anmälan av inkomna skrivelser 2021

SBN-2020-1137
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-0325.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från miljönämnden - § 16 Rapport Kartläsning av tysta områden, MN2020-10023, SBN-2021-127
2. Beslut från kommunfullmäktige - § 11 Motion av Michael Hård af Segerstad (SD)
om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294, SBN-2019-979
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 16 Motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-2019-1486, SBN-2019-1128
4. Förvaltningsremiss samt yttrande - Uppföljning av Handlingsplan för
miljöprogrammet - förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019-2020, MN-20175878, SBN-2019-462
5. Beslut från Länsstyelsen Skåne - Tillstånd till restaurering av skärmtak tillhörande
byggnadsminnet Hippodromen, fastigheten Von Conow 42, Malmö kommun, Dnr
432-3901-2021, SBN-2021-164
6. Beslut från kommunfullmäktige - § 35 Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av
park för förskola, STK-2020-1531, SBN-2019-1224
7. Beslut från kommunfullmäktige - § 36 Återrapportering uppdrag budget 2020 –
samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor, STK-2020-119, SBN-2021-168
8. Beslut från kommunfullmäktige - § 41 Mötes- och resepolicy Malmö stad, med
riktlinjer, STK-2020-1485, SBN-2021-172
9. Beslut från kommunfullmäktige - § 42 Förmånscykel Malmö stad, STK-20201487, SBN-2021-173
10. Beslut från kommunfullmäktige - § 50 Motion av Emma-Lina Johansson (V)
och Anders Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376,
SBN-2021-215
11. Beslut från kommunfullmäktige - Utvärdering av Malmö stads donation till
Malmö universitet gällande gästproffessur till Willy Brandts minne, STK-2020-804,
SBN-2021-178
12. Beslut från kommunstyrelsen - § 33 Remiss från Socialdepartementet - Hållbar
socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020_47), STK-2020-1319, SBN2020-989
13. Beslut från kommunstyrelsen - § 62 ICLEI världskongress 2021 & 2022 –
Förändring av tidplan och genomförande, STK-2021-124, SBN-2021-180
14. Beslut från miljönämnden - § 30 Årsrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare
Malmö 2020, MNN-2021-20, SBN-2021-198
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15. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 77 Kommunens rapportering av
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 för vatten, STK-2020-1585,
SBN-2020-1243
16. Förvaltningsremiss samt yttrande - Samråd gällande anläggning av ny stambana
Hässleholm-Lund i Skåne län, STK-2021-86, SBN-2021-78
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§

83

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
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§

84

Information om uppdrag att ta fram riktlinjer för höga hus

SBN-2020-1059
Sammanfattning

Ärendet inleds med information som ges av arkitekt Daniela Duljan Krizanec.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

85

Information om pågående planering i Nyhamnen

Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Asterios Tolikas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

86

Antagande av kvartersnamn Dp 5460 och Dp 5554

SBN-2021-169
Sammanfattning

Antagande av förslag på kvartersindelning och kvartersnamn i Dp 5460 och Dp 5554.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget på nya och ändrade kvartersnamn i Dp 5460 och
Dp 5554.
Beslutet skickas till

Kommunala lantmäterimyndigheten
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Antagande av kvartersnamn
Kvarter Brännhuset m fl
Kvarter Smedjan m fl
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§

87

Godkännande och antagande av gatunamn mm, Dp 5592, Dp
5533, Dp 5175, Dp 5475, Dp 5573, Dp 5544, Dp 5478, Dp 5595, Dp
5618, Dp 5550 och Dp 5557, upprättade 2020-10-05

SBN-2020-906
Sammanfattning

Antagande av förslag till namn på gator, vägar och allmänna platser i Malmö.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget av gatunamn i Malmö upprättade 2020-10-05 i
kommunfullmäktiges ställe.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista

Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Antagande av gatunamn mm
Beskrivning gator 2020-10-22 reviderad 2021-03-02 nya SBN
Hyllievångsparken mfl
Cyklopgatan mfl
Holmströms plats
Bassängkajen mfl
Svarvgången
Skivsnäcksgränd mfl
Carlsbron mfl
Venusgatan mfl
Elinelundsstigen mfl
Sporregatan mfl
Skjutsstallsgatan
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§

88

Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd (SOU 2020:78), STK-2021-197

SBN-2021-202
Sammanfattning

Miljödepartementet har lämnat utredningen SOU 2020:78 om förändringar i
strandskyddslagstiftningen på remiss. I remissen föreslås att det generella strandskyddet
upphör längs sjöar som är mindre än 1 hektar och vattendrag smalare än 2 meter. Vidare
innehåller remissen förslag på lagändringar som ska underlätta exploatering i
landsbygdsområden samtidigt som strandskyddet i områden med högt exploateringstryck
ämnas bibehållas eller stärkas. Anläggande av klimatanpassningsåtgärder ska utgöra ett särskilt
skäl för att kunna få dispens från strandskyddet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att förslaget till yttrande omformuleras så att det
framgår att stadsbyggnadsnämnden i grunden är positiv till ett mer flexibelt strandskydd, men
att nämnden vill belysa den problematik som tas upp i förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en gemensam reservation, bilaga § 88a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd SOU 2020:78
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd SOU 2020:78
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Bilaga § 88a
15

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 10 - Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga
stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78),
STK-2021-197.
SBN-2021-253

Centerpartiet och Moderaterna är i grunden positiva till ett mer flexibelt strandskydd,
och delar inte den negativa grundsyn som stadsbyggnadsnämnden ger utslag för i
remissvaret.
Starndskyddet innebär ett stort problem för många glesbyggdkommuner, där minsta
bäck eller göl innebär ett hinder för utveckling av så väl bostäder som arbetsplatser.
Ett mer flexibelt strandskydd, där fokus sker på tillgänglighet till större vattendrag och
sjöar samt vattenytor i mer tätbebyggd miljö, samtidigt som det öppnar upp för
bebyggelse närmare än 100 m från sjöar mindre än 1 ha samt vattendrag smalare än
2 m kommer att vara mycket positivt för dessa kommuners utveckling.
Centerpartiet och Moderaterna håller med om att stadsbyggnadsnämnden har vissa
poänger i sitt yttrande, men yrkade på att dessa skulle belysas mer objektivt och med
en mer positiv grundsyn. Då vårt ykande inte vann majoritetens gillande reserverar vi
oss mot beslutet

Malmö den 2021-03-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Mats Brogren (M)
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§

89

Remiss - Samråd enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken angående
planerad vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen, Malmö stad

SBN-2021-46
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har mottagit remiss om samråd enligt 6 kap. 30§ Miljöbalken
avseende planerad vindkraftsetablering. Samrådet görs inför kommande tillståndsansökan hos
Länsstyrelsen. Serviceförvaltningen är ansvarig projektör och AFRY är deras konsult.
Samrådet avser en vindkraftsanläggning som består av två vindkraftverk och som föreslås en
placering inom fastigheten Malmö Oxie 1:5. Fastigheten är belägen mellan Yttre Ringvägen
och Oxie i sydöstra delen av Malmö. För installation och driftsunderhåll anläggs också
småvägar inom fastigheten. Föreslagen placering ingår inom Översiktsplan för Malmös
utpekade område som bedömts lämpligt för vindkraft.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

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

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

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 89a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 89b.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen via AFRY
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Samråd angående planerad
vindkraftsverksanläggning
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Samråd angående planerad
vindkraftverksanläggning
Följebrev till Underlag för samråd - ver 2020-12-17
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Samråd enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken angående planerad vindkraftsetablering vid
Yttre Ringvägen, Malmö stad
Underlag för samråd inkl. översiktskarta och fotomontage - ver 2020-12-14

Bilaga § 89a
18

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende:11: SBN-2021-46

Remiss – Samråd enligt 6 kap.30 § Miljöbalken angående planerad
vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen, Malmö stad
Ärendet gäller remiss om samråd avseende planerad vindkraftsetablering. Samrådet
avser en vindkraftsanläggning som består av två vindkraftverk samt småvägar inom
fastigheten Malmö Oxie 1:5.
I gällande Översiktsplan för Malmö finns ett reservat för en yttre godsbana. Yttre
godsbanan sträcker sig genom den föreslagna placeringen för vindkraftsanläggningen. Detta borde vara tillräckligt för avslag i ärendet.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag i detta ärende enligt ovanstående samt att vi säger NEJ till alla NYA etableringar av vindkraft.
Vi anser att:
Vindkraft är en opålitlig och ineffektiv energikälla samt inte heller kostnadseffektiv.
Vindkraft genererar större koldioxidutsläpp än t.ex. kärnkraften.
Vindkraft utgör ett hot mot många djurarter t.ex. rovfåglar m.fl.
Vindkraft gör att närboende drabbas av oljud och solreflexer.
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

Bilaga § 89b
19

Särskilt
yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-25
Ärende 11. Remiss - samråd enligt 6 kap. 30§ Miljöbalken
angående planerad vindkraftsetablering vid Yttre ringvägen.
SBN - 2021-46

I detta ärende behandlar vi moderater underlaget som är otydligt i avseende energi
och säkerhetsavstånd i AFRY underlag till samråd.
Vi moderater har i detta särskilda yttrande synpunkter på att underlaget kan vara
missvisande avseende energiproduktion från tilltänkta vindkraftverk. Vi saknar en
redogörelse över skillnaden mellan installerad effekt, och verklig effekt.
Vi moderater har i detta särskilda yttrande synpunkter på att säkerhetsavstånd
avseende is som lossnar från vindkraftverkets vingar saknas i underlaget.
I underlagen kan vi läsa att vindkraftverken kan leverera 28 GWh/ år vilket motsvarar
årsförbrukning hos cirka 12 000 elbilar eller 5 600 lägenheter. Vindkraftverken i
underlaget motsvarar 4,2 MW verk, men om den installerade effekten bara kan nyttjas
till 20 - 25% vilket är en vanlig siffra för landbaserad vindkraft, så stämmer inte
förutsättningarna att verken genererar energi motsvarande 12 000 elbilar eller 5 600
bostäder. Vi ser det som en stor fördel om utredaren använder energital som
jämförbara med andra energikällor.
Moderaternas särskilda yttrande berör utelämnade av fakta för underlaget till beslut.
Vi ser att framtida beslutsunderlag presenterar rätt förutsättningar, så att vi som
fritidspolitiker kan utläsa och dra slutsatser utifrån underlag som är jämförbara.

Malmö 2021-03-25
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

20

§

90

Remiss - Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN2020-800

SBN-2021-147
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Stadsbyggnadsnämnden anser att planen är
angelägen men har endast marginell inverkan på frågan i sin verksamhet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med tillägg yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att förslaget till yttrande kompletteras med texten "Malmö stad som
arbetsgivare har ett stort ansvar att bevaka dessa frågor. Våld i nära relationer består inte bara av fysiskt
våld, utan börjar ofta med psykiskt våld där den utsatta partens livsområde begränsas. Nedsatt
arbetsförmåga eller upprepade sjukskrivningar kan vara signaler att allt inte står rätt till och att man bör
agera."
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Särskilt yttrande

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 90a.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relationer
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation
Reviderad plan, remissversion. Fri från våld - en gemensam angelägenhet

Bilaga § 90a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende: 12
Remiss – Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
SBN-2021-147
I detta ärende fastställer stadsbyggnadsnämnden yttrande gällande en remiss vars syfte är att
arbeta mot våld i nära relationer. I förslaget till beslut gör man gällande att
stadsbyggnadsnämnden inte kan göra så mycket åt saken.
I Malmö har vi sett en ökning av våld i nära relation framför allt på grund av covid-19. Många
familjer tvingas spendera ovanligt mycket tid hemma och missar chanser till varierande och
stimulerande miljöer. En slutsats man kan dra från detta är att trångboddhet samt brist på
lämpliga och prisvärda boendealternativ inte finns vilket låser fast människor i destruktiva
situationer.
Vi från Moderaterna och Centerpartiet har länge kämpat för en varierande byggnads politik
som inte bara bygger lägenheter i miljonprojekten och radhus i våra kringliggande småbyar
utan blandar boendeformer i våra olika stadsdelar. Ett enkelt sätt att minska trångboddhet är att
bygga fler våningar på våra höghus som planeras som ett alternativ till att förtäta i redan trånga
områden. Vi vill trycka extra mycket på att Malmö stad ska så långt det går arbeta för att
byggherrarna bygger fastigheter som fler har råd med i stället för med reglering och
begränsningar stänga dörren för vissa av våra medborgare som vill byta eller skaffa sig sitt
första boende.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande.
Malmö den 26 mars 2021

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
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§

91

Remiss - Granskning: Barnkonventionen, SR-2020-87

SBN-2021-90
Sammanfattning

Revisorskollegiet har granskat hur Barnkonventionen har implementerats i
stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Revisorskollegiets bedömer att stadsbyggnadsnämnden
inte fullt ut säkerställt att barnkonventionen tillämpas i verksamheten.
Stadsbyggnadsnämnden anser bedömningen i huvudsak vara korrekt, men har sedan
granskningen framtagit rutiner för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i
verksamheten. De övriga insatser som revisorskollegiet föreslår kommer vara arbetsinsatser
som genomförs under 2021.
Beslut

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

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Granskning barnkonventionen
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Granskning barnkonventionen
RAPP KOLL 210127 Barnkonventionen
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§

92

Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46

SBN-2021-70
Sammanfattning

År 2018 tillsattes en nationell kommission för ekonomisk jämlikhet. Denna SOU (2020:46) är
resultatet av kommissionens utredning. Utredningen pekar på att de socioekonomiska
skillnaderna i Sverige ökat sedan 1980-talet och framhåller behovet av aktiva insatser från
staten för att främja en ökad jämlikhet i Sverige. Utredningen innehåller ett brett paket av
insatser. Flertalet av insatserna utredningen föreslår kan innebära positiva tillskott på
bostadsmarknaden. I många frågor finns det dock komplicerade frågeställningar kopplade till
detaljer, ansvarsfördelning och dylikt. En återkommande frågeställning är hur insatser bäst
utformas för att nå de hushåll som har svårast att efterfråga bostad idag, och hur riktade och
specifika olika insatser eller bidrag ska vara kopplade till deras behov.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Darko Simic (M), Martin Molin (C) och Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras till förvaltningens som ska få i uppdrag att omformulera yttrande till att vara
mer kritisk i sin hållning till betänkandet. I andra hand yrkar de avslag.
Mikael Andersson (V) yrkar att nuvarande kommentar om vinstuttag från allmännyttiga
bostadsbolag på sidan 5 ersätts med följande text "Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget i
utredningen. Det behövs lagstiftning för att säkerställa att kommuner inte använder vinst från allmännyttiga
bostadsföretagen till annat än att skapa bättre villkor för hyresgästerna. Det behövs även förtydligas att den
eventuella vinst som tas ut och som ska användas till sociala förebyggande insatser som bevisligen förbättrar
boendemiljö och minskar segregation, ska förbättra villkoren specifikt för hyresgästerna i de allmännyttiga
bostadsföretagen."
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet huruvida ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden har beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Sedan ställer ordförande proposition på Mikael Anderssons (V) ändringsyrkande och sitt och
Lars Hellströms (L) yrkande och bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordförande yrkandena om bifall till förvaltningens förslag och avslag mot
varandra och finner att nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag till yttrande.

24

Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en gemensam reservation, bilaga § 92a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 92b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 92c.
Lars Hellström (L) med instämmande av Alexander Werne (L) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 92d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2

Bilaga § 92a
25

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende 14 – Remiss Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46
Jämlikhetskommissionens betänkande härrör från ett beslut på Socialdemokraternas partistämma 2017 och sjösattes därefter av regeringen, vilket resulterat i denna produkt som till
mångt och mycket liknar en valagenda för Socialdemokratin. Ansatsen består av en tydlig
vänsteragenda, vilket inte minst syns i avsnitt där det mer eller mindre implicit framförs att
skattehöjningar är lösningen på allehanda samhällsproblem.
Denna åsikt delar inte vi. Vi tror att vi når ökad jämlikhet genom att låta alla människor utnyttja sin fulla potential och inte genom att arbeta för försämrade villkor för andra. Vi ser
hellre att alla får det bättre än att några får det sämre och anser således att betänkandet
borde fokusera på att lyfta de som har det sämst i samhället i stället för tvärtom. Här i ligger
framför allt resan från bidrag till arbete, något som också ger effekter på en persons eller en
familjs bostadskarriär. Malmö är en stad där detta är synnerligen relevant, med många invånare som ej försörjer sig själva - men om de gjorde skulle ha avsevärt lättare att finna lämpligt och önskvärt boende.
Gällande förslaget till yttrande så skulle vi därför vilja se en betydligt mer kritisk hållning till
betänkandet rent generellt och där resonemanget ovan framgår. I sak så kan vi exempelvis
nämna att vi inte är övertygade om att en höjning av bostadsbidrag är en långsiktigt hållbar
lösning och inte heller vill vi att ROT-avdragen omvandlas till annat bostadspolitiskt stöd. Vidare menar vi att fastighetsägaren ska få behålla rådighet över renoveringar i sina fastigheter. Dessutom tycker vi att det är en smula olyckligt att hänvisa till en så pass politiskt färgad ekonom som Thomas Piketty.
För att vi skulle kunna ställa oss bakom yttrandet hade det behövts skrivas om och för detta
begärde vi återremiss. Då detta ej bifölls valde vi att reservera oss.

Malmö den 25 mars 2021

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 92b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-03-25
Ärendenummer: SBN 2021-70

Ärendet gäller en remiss jämlikhetskommissionens betänkande, en gemensam
angelägenhet. Statsrådet Magdalena Andersson tillsatte 2018 en kommission för ekonomisk
jämlikhet och nämnden har fått möjlighet att yttra sig över yttrandet. I yttrandet förespråkar
man en avveckling av rotavdraget, man omnämner bostadsbidraget och det faktum att en
uppräkning ej gjorts. I ärendet yrkade vi på en återremiss för att omformulera svaret i
enlighet med våra intentioner.
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

Bilaga § 92c
27

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 14: Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46, STK-2021-46
Sluta dubbelbeskatta MKB:s hyresgäster!
Ett problem som Vänsterpartiet Malmö har lyft flera gånger är att Malmö stad
använder vinstuttag från Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) för att finansiera
övrig verksamhet i Malmö stad. Detta är något som vi i Vänsterpartiet motsätter
oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på
insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst. Det
uttaget är en dubbelbeskattning av MKBs hyresgäster.
Vi anser inte att de boende i MKB först ska betala kommunalskatt och sedan bidra
till den kommunala budgeten med vinstutdelning.De senaste årens vinstuttag
motsvarar hela summan av flera års hyreshöjningar. Det betyder att den
hyreshöjning som MKBs hyresgäster fått betala går till att finansiera verksamhet i
Malmö stad. Det är inte många kommuner i Sverige som gör denna form av
värdeöverföring från ett allmännyttigt bostadsföretag till ägaren.
Mot denna bakgrund ser Vänsterpartiet Malmö positivt på förslaget i
Jämlikhetskommisionens betänkande om att möjligheterna att föra ut vinster ur de
allmännyttiga bostadsföretagen bör begränsas till sociala förebyggande insatser
som bevisligen förbättrar boendemiljöer och minskar segregation. Dessvärre var
det något annat som förmedlades i yttrandet som lades fram som förslag, där man
konstaterar att lagstiftning är ett tveksamt angreppssätt i frågan. Texten är
formulerad som att det finns en vinst med en flexibilitet i hur kommunerna kan
använda vinsterna från bostadsbolagen.
Vänsterpartiet yrkade därför på att texten som tagits fram skulle strykas och
ersättas med: Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget i utredningen. Det
behövs lagstiftning för att säkerställa att kommuner inte använder vinst från
allmännyttiga bostadsföretag till annat än att skapa bättre villkor för hyresgästerna.
Det även förtydligas att den eventuella vinst som tas ut och som ska användas till
sociala förebyggande insatser som bevisligen förbättrar boendemiljö och minskar
segregation, ska förbättra villkoren specifikt för hyresgästerna i de allmännyttiga
bostadsbolagen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.
För Vänsterpartiet Mikael Andersson
med instämmande av Sara Andersson

Bilaga § 92d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende: Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU2020:46,
STK-2021-46
Jämlikhet är en av liberalismens grundpelare och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. Det
innebär också att alla ska ha möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Alla har rätt till en
grundläggande standard för att kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Socialliberalismens
fokus är därför att ge bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra
skola, sjukvård, socialförsäkringar och andra tjänster som vi betalar gemensamt. Skatter kan ha en
utjämnande roll, men välfärd med hög kvalitet betyder mer för att utjämna skillnader.
Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur består klyftorna mellan de som har försörjning, trygghet
och alla chanser – och de som saknar både hopp och möjligheter. Vi ser ett bidragsberoende som inte
bryts, en ny underklass som växer fram, ett utanförskap som riskerar att gå i arv och ett samhälle som
dras isär. I ofrihetens Sverige växer barn upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet. Där tappar människor
hoppet om att någonsin kunna påverka sin framtid. Där är det ofta kaos i klassrummet och de stora
drömmarna verkar vara reserverade för dem som växer upp i andra stadsdelar. I ofrihetens Sverige är det
ingen självklarhet att kunna gå klädd som man vill, gå ut när man vill eller ens sätta sig på ett café. Det
finns ingen större uppgift för oss politiker framöver än att överbrygga de klyftorna. Alla ska kunna kräva
sin rätt – men vi ska också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt.
I Liberalernas Sverige behandlas alla lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, etc. Vi vill att diskriminering motarbetas kraftfullt. Krympande ekonomi leder till
ökad arbetslöshet och sociala orättvisor, medan tillväxt skapar möjligheter. Om fler kommer i arbete kan
fler försörja sig själva, vilket minskar fattigdomen och bekämpar inkomstklyftor. En politik för fler jobb är
därför den bästa fördelningspolitiken.
Varenda människa ska ges möjlighet att bestämma över sitt eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina
drömmar. Alla barn ska kunna drömma stora drömmar, och stora drömmar ska kunna slå in också för de
barn som växer upp med små resurser. Skolan måste därför ge alla goda chanser att göra vad de vill med
sitt liv, oavsett bakgrund.
Vi delar inte Jämlikhetskommissionens betänkande ur flera avseenden då den underförstått framhäver
socialdemokratisk politik. Detta framstår extra tydligt när det går utläsa att det fria skolvalet och friskolor
bidrar till segregation, allmän kritik mot fåmansföretag och avveckling av ROT-avdraget.

Malmö 2021-03-25
Lars Hellström

Med instämmande av Alexander Werne
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§

93

Remiss - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75), STK-2021-89

SBN-2021-76
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig till finansdepartementet över
utredningen ”Bygga och bo till lägre kostnader - förslag till bättre konkurrens i
bostadsbyggandet (SOU 2020:75). Utredningen analyserar på vilket sätt kommuners agerande
påverkar möjligheten att utveckla verksamheten över hela landet för företag som har
byggande till låg kostnad eller upplåtelse av bostäder till låg hyra som affärsidé.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Bygg och bo till lägre kostnad
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Bygg och bo till lägre kostnad
Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
(SOU 2020:75)
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§

94

Remiss - Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018, STK2020-972

SBN-2021-163
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt på remiss återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet inom Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom rapportens slutsatser. Nämnden vill samtidigt
understryka att arbetet för att motverka hemlöshet behöver ha ett fortsatt starkt fokus och att
insatser behövs för att förbättra bostadssituationen för resurssvaga hushåll som inte av egen
kraft kan uppnå en godtagbar bostadssituation.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Särskilt yttrande

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 94a.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Revisorskollegiets granskningsrapport Hemlöshet 2018
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018 remissversion

Bilaga § 94a
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Särskilt
yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-25
Ärende 15. Återapportering av åtgärder utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshet 2018.
STK - 2021-972
I detta ärende behandlar Moderaterna och Centerpartiet återrapporteringen avseende
hemlöshet i Malmö.
Vi ser med bestörtning att underlaget saknar aktuella och relevanta värden för hemlöshet
och strukturell hemlöshet. Vi ser att den styrande minoriteten inte har tagit den
strukturella hemlösheten på allvar, utan gör samma misstag om och om igen.
Den strukturella hemlösheten har inte en social eller sjukdomsorsak, utan består av fullt
friska människor som inte har arbete och inte har råd med ett boende.
Moderaterna och Centerpartiets särskilda yttrande berör utelämnade av fokusområden:
-

-

Utelämnande av att skapa möjligheter till företagande på företagarnas villkor för
minskad arbetslöshet och minskat strukturell hemlöshet.
Utelämnande av fokusområden för arbetslinjen i förvaltningar kopplat till
strukturell hemlöshet.
Utelämnande av att följa upp och skapa en organisation för samråd mellan
förvaltningar för uppföljning av strukturell hemlöshet kopplat till arbetslinjen.
Utelämnade av att följa upp om personer inte finns i Malmö som är inskriva som
strukturellt hemlösa vilka skapar en fiktiv efterfrågan på bostäder.
Utelämnande av en lokal bostadspolitik som ger möjlighet till rotation på
bostadsmarknaden för att frigöra billigare lägenheter för strukturellt hemlösa med
syftet att det ska finnas en drivkraft att ett ett bättre boende hänger ihop med
inkomst och egenförsörjning.
Utelämnande av politisk förståelse att det inte är hållbart att bygga nya bostäder
(Mallbo) till strukturellt hemlösa utan att skapa en inlåsningseffekt.

Moderaterna och Centerpartiet ser inte att den politiska ledningen har rätt fokusområde
för att lösa den strukturell hemlöshet, därför lämnar vi ett särskilt yttrande.

Malmö 2021-03-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

95

Uppföljning bostadsbyggande 2020

SBN-2021-177
Sammanfattning

En lägesrapport för bostadsförsörjningen har tagits fram årligen sedan ett flertal år tillbaka. I
rapporten redovisas bostadsbyggandet i Malmö under föregående år, situationen på
bostadsmarknaden, pågående planering och byggande samt aktuella projekt och
processer. Uppföljning av bostadsplanering och statistik över bostadsbyggandet uppdateras
på Malmö stads hemsida varje tertial.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Lägesrapport 2021 - Uppföljning av
bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder skrivelsen till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 95a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Uppföljning 2020 - Bostadsmarknad och
bostadsförsörjningen i Malmö
Uppföljning 2020 - Bostadsmarknad och bostadsförsörjning i Malmö

Bilaga § 95a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 17: Uppföljning bostadsbyggande 2020
Se till Malmös bästa – våga säga nej till marknadshyror!
Under dagens nämndsammanträde redovisades bostadsbyggandet i Malmö under
2020, situationen på bostadsmarknaden, pågående planering och byggande samt
aktuella projekt och processer. Föga förvånande konstateras att det fortfarande
byggs för fullt i Malmö men att dessa bostäder inte når resurssvaga hushåll med
låga inkomster. Ca 10 procent av Malmös hushåll kan ej uppnå ett godtagbart
boende och ca 1000 hushåll är hemlösa.
Att ett så stort antal hushåll, inklusive många barn, fortfarande befinner sig i
hemlöshet är inte acceptabelt. I Malmö stad och specifikt i verksamheten som
Stadsbyggnadsnämnden styr över pågår ett ständigt arbete för att hitta insatser
och åtgärder som ska minska hemlösheten och förbättra boendekvaliteten för
Malmös resurssvaga hushåll. Just nu pågår till exempel ett arbete med att ta fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detta är något som Vänsterpartiet ser positivt
på.
I sammanhanget vill vi dock lyfta fram att många av de insatser som Malmö stad
arbetar med kan gå till intet om det nationella förslaget om att införa
marknadshyror i nyproduktionen går igenom i Sveriges riksdag. I
Hyresgästföreningens rapport ”Scenarioanalys – Marknadshyror Malmö” som
publicerades den 24 mars 2021 går det att läsa att ett införande av marknadshyror
i genomsnitt skulle innebära en hyreshöjning på 13 procent inom Malmö stad.
Centrala Malmö skulle i snitt få 27 procents hyreshöjning.
Idén om att marknadshyror skulle lösa bostadsbristen är ett önsketänkande som
om det infördes hade kunnat få ödesdigra konsekvenser för Malmö stads arbete
med hemlöshet och i synnerhet för de cirka 17 000 hushåll som redan idag inte
kan uppnå ett godtagbart boende. Det finns idag inga konkreta svar på vilket sätt
marknadshyror hade förbättrat bostadssituationen i Malmö.
Vänsterpartiet i Malmö har förståelse för att frågan om marknadshyror i
nyproduktionen ligger utanför nämndens ansvar. Det är dock vår förhoppning att
övriga partier ser till vår stads bästa och lyfter fram konsekvenserna av ett sådant
införande till sina respektive partimedlemmar i Stockholm.
För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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96

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.
Samtliga verksamma inom odlingsområdet Krattan kommer att erbjudas en plats på
Hyllierankan. Alla kommer inte att kunna erbjudas plats samtidigt. Därför kommer MKB i en
övergångsperiod att erbjuda odlingslotter eller odling i pallkrage inom egen fastighet i Holma
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

Sofia Hedén (S) yrkar att följande text läggs till i beslutets sammanfattning: "Samtliga
verksamma inom odlingsområdet Krattan kommer att erbjudas en plats på Hyllierankan. Alla kommer inte
att kunna erbjudas plats samtidigt. Därför kommer MKB i en övergångsperiod att erbjuda odlingslotter eller
odling i pallkrage inom egen fastighet i Holma."
Mikael Andersson (V) och Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Sofia Hedéns (S)
tilläggsyrkande.
Anders Olin (SD) yrkar att den delen i detaljplanen som rör stadshuvudgata ska plockas bort.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Anders Olins (SD) yrkande.
Martin Molin (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen i syfte att
säkerställa fler arbetsplatser, framförallt i bebyggelsen mot Pildammsvägen. I andra hand
yrkar Martin Molin (C) avslag på detaljplanen.
Darko Simic (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen och att
detaljplanen ska göras om för att bebyggelsen inte ska komma så nära Pildammsvägen samt
att det ska byggas småhus i stället för flerbostadshus som tillför kvalitéer i stället för att
förstärka segregationen och den redan dåliga strukturen i området. I andra hand yrkar Darko
Simic (M) avslag på detaljplanen.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin Molins (C) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras
enligt Darko Simics (M) yrkande eller Martin Molins (C) yrkande eller avgöras idag och finner
att nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag.
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Ordförande ställer sedan proposition på Anders Olins (SD) yrkande om att den delen av
detaljplanen som rör stadshuvudgata plockas bort och sitt eget yrkande om att behålla
stadshuvudgata och finner att nämnden har beslutat att behålla stadshuvudgata i detaljplanen.
Efter detta ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om att lägga till texten "Samtliga
verksamma inom odlingsområdet Krattan kommer att erbjudas en plats på Hyllierankan. Alla kommer inte
att kunna erbjudas plats samtidigt. Därför kommer MKB i en övergångsperiod att erbjuda odlingslotter eller
odling i pallkrage inom egen fastighet i Holma" i beslutets sammanfattning och finner detta vara
bifallet.
Slutligen ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på yrkandena bifall till detaljplanen
mot avslag och finner att nämnden har bifallet detaljplanen.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga §
96a.
Martin Molin (C) lämnar in en reservation, bilaga § 96b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 96c.
Sofia Hedén (S), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S), Shaip Morina (S) och
Mikael Andersson (V) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel AbdulAmir (S), Mihaela Jabir (S) och Sara Andersson (V) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga § 96d.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 (210325) 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

Bilaga § 96a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende: 18 – DP 5588, Hyllie 165:61 m.fl.
SBN-2017-1496

Detaljplanen för den här delen av Holma handlar om att smalna av Pildammsvägen
och att bygga flerbostadshus närmare gatan.
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
samtidigt som vi tillgodoser den ökade efterfrågan av småhus av barnfamiljer så att
de stannar kvar i Malmö.
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 olika sätt att fungera. Trafiksituationen är redan kaotisk på flera håll och vi är
emot olika typer av trafikinfarkter i Malmö, med den bilfientliga politik som förs.
Moderaterna yrkade på att återremittera ärendet för att göra om detaljplanen för att
bebyggelsen inte ska komma så nära Pildammsvägen samt att det ska byggas
småhus i stället för flerbostadshus som tillför kvalitéer i stället för att förstärka
segregationen och den redan dåliga strukturen i området.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 26 mars 2021

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 96b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 18 – Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
(mellersta delen av Holmastan) i Hyllie i Malmö (Dp 5588)
SBN-2017-1496

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.
Fler arbetsplatser, i kontrast till de många bostäder som redan finns i området, var en
av de strategier som lyftes fram som särskilt viktiga i planprogrammet. Bebyggelsen ut
mot Pildammsvägen pekades ut som bra läge för detta.
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 2021-03-29
Martin Molin (C)

Bilaga § 96c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-03-25
Ärendenummer: SBN 2017-1496

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61, Sverigedemokraterna har i
stort inga invändningar mot planen men anser att en omvandling till stadshuvudgatan på en
av få infartsleder är felaktig. Hyllie är fortfarande under omvandling samtidigt som in och
utpendling ökar, att omvandla denna infart tillstadhuvudgata kommer kanske inte påverka
kapaciteten men helt klart på flödet samtidigt som risken för total stopp är stor, detta har vi
kunnat se mot Elinelund samt vid Limhamnsvägen. Vi yrkade därför på att stadshuvudgata
skulle strykas i planen.
Då vårt 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 § 96d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25 Ärende: Detaljplan för del av fastigheten
Hyllie 165:61 m.fl. (mellersta delen av Holmastan) i Hyllie i Malmö (DP 5588)
SBN-2017-1496

Stadsodling skapar mötesplatser
Detta ärende behandlar en del av omvandlingen av Holma i riktning mot Pildammsvägen. Det är en
stor förändring då stora delar av den nu planlagda området idag används för markparkering och
andra stora ytor gränsar till den fyrfiliga motorvägsliknande infarten. Planen är att bygga om
Pildammsvägen till en stadsgata och bygga bostadskvarter direkt i anslutning till denna.
Idag har även området plats för odlingslotter som brukas av de boende. I planen föreslås att
marken som idag används för odling kommer att bebyggas med flerfamiljshus. I ett tidigare skede
var det osäkert om odlingslotterna skulle kunna ersättas på annan plats i Holma, vilket gjorde att
planen bordlades för att få tid att finna en lösning. Vi vill värna denna typ av mötesplats och vill
därför särskilt markera vikten av att de som idag odlar får erbjudande om nya lotter.
I första hand ser vi att planeringen för nya bostadsområden utgår från att odlingslotter bör
bibehållas på samma plats och att bebyggelsen anpassas efter dessa. I andra hand ska
ersättningsplatser tillskapas.
Odlingslotter ger inte bara en rik skörd för brukarna utan ger också en möjlighet för människor
boende i området att mötas och lära känna varandra. Vi har därför som mål att tillskapa fler
odlingsplatser inte bara i Holma utan i även i andra områden som redan är bebyggda eller nya
områden som planläggs som exempelvis Jägersro.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

För Socialdemokraterna
Sofia Hedén

med instämmande av
Sara Andersson

med instämmande av
socialdemokratiska gruppen
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97

Detaljplan för fastigheten Bunkeflo 10:5 i Vintrie i Malmö (Dp
5628)

SBN-2015-1462
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att inom fastigheten Bunkeflo 10:5 bedriva
centrumverksamhet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
skydda värdefull naturmiljö. Detaljplanen möjliggör ingen ytterligare byggrätt för
huvudbyggnader.
Beslut

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

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 Dp 5628 antagande
Dp 5628 Utlåtande efter granskning
Dp 5628 Planbeskrivning antagande
Dp 5628 Samrådsredogörelse
Dp 5628 Plankarta antagande
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§

98

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 1:152
och fastigheten Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)

SBN-2019-471
Sammanfattning

Antagande
Ändringen av detaljplanen möjliggör centrumverksamhet i befintligt Caroli köpcentrum
(Carolus 32) och f.d. Caroli kyrka (del av Innerstaden 1:152). Förväntningen är att skapa
förutsättningar för en övergripande utveckling av fastigheterna gemensamt och i ett större
sammanhang.
Beslut

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

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5667 antagande
ÄDp 5667 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5667 Planbeskrivning Antagande
ÄDp 5667 Samrådsredogörelse
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§

99

Detaljplan för fastigheten Lybeck 10 m.fl. i Gamla staden i
Malmö (Dp 5669)

SBN-2019-869
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamhet, gymnasieskola och
bostäder i den befintliga byggnaden. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö
samt bekräfta gällande markanvändning i form av det befintliga parkeringshuset.
Beslut

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

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 Dp 5669 antagande
Dp 5669 Utlåtande efter granskning
Dp 5669 Planbeskrivning antagande
Dp 5669 Samrådsredogörelse
Dp 5669 Plankarta antagande
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§

100

Ändring av detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen i
Malmö (ÄDp 5736)

SBN-2020-913
Sammanfattning

Antagande
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Triton 6 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

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

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5736 antagande
ÄDp 5736 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5736 Samrådsredogörelse
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§

101

Ändring av detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 i Sibbarp i
Malmö (ÄDp 5738)

SBN-2020-984
Sammanfattning

Antagande
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Sjölejonet 3 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

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

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5738 antagande
ÄDp 5738 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5738 Samrådsredogörelse
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§

102

Ändring av detaljplan för fastigheten Virentofta 6 i Virentofta i
Malmö (ÄDp 5746)

SBN-2019-409
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av lägenheter alternativt avstyckning
för att skapa en ny villatomt. Detaljplanen motiveras av att fler bostäder behövs i Malmö.
Förslaget innebär förtätning på redan ianspråktagen mark innanför Yttre ringvägen och
området, som redan består av bostäder i varierande form, bedöms lämpligt att förtäta.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Virentofta 6 i Virentofta i Malmö (ÄDp 5746).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5746 planuppdrag
ÄDp 5746 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

103

Detaljplan för fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö (Dp
5747)

SBN-2019-915
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten. Planläggningen
motiveras av att fler bostäder behövs i Malmö, och översiktsplanen anger att dessa främst ska
byggas genom förtätning innanför Yttre ringvägen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö (Dp 5747).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att inom någon del av
planområdet möjliggöra för flerbostadshus som i höjd och skala passar in i området.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att det i planarbetet ska säkerställas att de gröna
kvalitéer som finns i området bevaras och tillgängliggörs.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Martin Molin (C) och Darko Simic
(M) yrkande att det i planarbetet ska säkerställas att de gröna kvalitéer som finns i området
bevaras och tillgängliggöras och finner att nämnden har bifallit detta.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att möjliggöra
för flerbostadshus och sitt eget och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att
nämnden har avslagit yrkandet om att möjliggöra för flerbostadshus.
Reservation

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 103a.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 Dp 5747 planuppdrag
Dp 5747 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 103a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-03-25
Detaljplan för fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö (Dp 5747)
Diarienr: SBN-2019-915
Miljöpartiet anser att det är viktigt att det i hela staden finns en blanding av
funktioner och bostadstyper. För att möjliggöra för fler bostadstyper i Videdal
så yrkade Miljöpartiet på att det i detaljplanearbetet skulle göras möjligt för att
uppföra småskaliga flerbostadshus som passar in i omgivningen som ett
komplement till de radhus sökanden ville uppföra. Då vårt förslag inte fick stöd
i nämden valde vi att reservera oss.

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
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§

104

Detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av
fastigheten Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö (Dp 5750)

SBN-2018-1113
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en förskola inom fastigheten
Landskamreraren 5. Staden önskar uppföra en ny förskola i två plan med ca 80 platser.
Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer om friyta för förskola ska uppfyllas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplanen för fastigheten Landskamreraren 5 och del av fastigheten Landskamreraren 6 i
Örtagården i Malmö (Dp 5750).
2. Beslut om granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan kan
fattas av förvaltningen.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att innan samrådsskedet, studera
förutsättningarna för att kombinera bostäder och verksamheter t ex förskola samt att
barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Sofia Hedén (S) yrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att förskolebyggnaden ska placeras på så vis att den ramar in
gården, maximerar gårdens storlek och ökar tryggheten längs Hårds väg genom den effekt
som uppnås genom så kallad "ögon på gatan".
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Mikael Andersson (V), Darko Simic (M) och Martin
Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar i första hand att formuleringen av uppdraget till
stadsbyggnadskontoret ska vara: förvaltningen ska få i uppdrag att innan
samrådsskedet, arbeta för att kombinera bostäder och verksamheter t ex förskola samt att
barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen och i andra hand yrkar Martin
Molin (C) och Darko Simic (M) bifall till Sofia Hedéns (S) formulering.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Sofia Hedén (S) ställer först proposition på sitt eget yrkande om att förvaltningen ska få i
uppdrag att innan samrådsskedet, studera förutsättningarna för att kombinera bostäder och
verksamheter t ex förskola samt att barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen
och den av Martin Molin (C) och Darko Simics (M) formulering att förvaltningen ska få i
uppdrag att innan samrådsskedet, arbeta för att kombinera bostäder och verksamheter t ex
förskola samt att barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen och finner sitt eget
vara bifallet.
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Sedan ställer ordförande Sofia Hedén (S), Anders Olins (SD) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och sitt eget om att komplettera det med att ge förvaltningen ska få i
uppdrag att innan samrådsskedet, studera förutsättningarna för att kombinera bostäder och
verksamheter t ex förskola samt att barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen
mot varandra och finner att nämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att innan
samrådsskedet, studera förutsättningarna för att kombinera bostäder och verksamheter t ex
förskola samt att barnrättsperspektivet ska tas i beaktande i hela processen.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
att förskolebyggnaden ska placeras på så vis att den ramar in gården, maximerar gårdens
storlek och ökar tryggheten längs Hårds väg genom den effekt som uppnås genom så
kallad "ögon på gatan och finner detta vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en gemensam reservation, bilaga § 104a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 104b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 104c.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 Dp 5750 planuppdrag
Dp 5750 Underlag till begäran om planuppdrag
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Ärende: 26 – DP 5750, Landskamreraren 5 och del av 6
SBN-2018-1113

Nämnden har tidigare bifallit ett nämndinitiativ om flexiblare byggnation av förskolor
och att beakta i detaljplaner som tas fram så att det finns möjlighet till bredare
användning än endast förskoleverksamhet.
För att få en bättre verksamhet ur ett barnrättsperspektiv som är ekonomiskt hållbart,
behöver Malmö ha mindre förskoleenheter, men på flera olika platser samt att de
integreras med andra välfärdsverksamheter eller bostäder för att få ekonomi i de
mindre enheterna.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
arbeta för för fler funktioner än förskola inom planområdet, till exempel bostäder
ovanpå förskolan.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 26 mars 2021

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 104b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende:26: SBN-2018-1113

Detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av fastigheten Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö (DP 5750)
Planuppdrag med syftet för detaljplanen att göra det möjligt att uppföra en förskola
inom fastigheten Landskamreraren 5.
Sverigedemokraterna är positiva till att bygga en förskola inom fastigheten Landskamreraren 5. Fastigheten har etablerad vegetation med flera träd och mot gatan
finns en karaktäristisk trädplantering.
Vi tycker att det bör vara ett krav i detaljplanen att alla träd som går förlorade skall ersättas med likvärdiga träd avseende art och storlek.
En placering av förskolan närmare gatan skulle innebära att fler träd försvinner.
Vi yrkade avslag på förslaget att lägga förskolan så nära gatan som möjligt.
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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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende: Detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av Landskamreraren
6 i Örtagården i Malmö (DP 5750) SBN-2018-1113

Barnrättsperspektivet ska genomsyra planeringen för nya
förskoleplatser
I detta planuppdrag föreslås en utbyggnad av förskoleplatser i området Örtagården i Rosengård.
Vi vill i ett tidigt skede i planprocessen ha några frågor utredda utifrån barnens rätt så att vi är
trygga att fatta beslut längre fram och att hänsyn till barns behov har varit i första rummet. På
nämndsammanträde diskuterades att kombinera bostäder och förskola i samma byggnad.
Det vi vill ha beaktat i planuppdraget är barnrättsperspektivet och en prövning av barnets bästa. Vi
vill i synnerhet ha svar på följande frågor:
- utifrån barnets bästa, vad finns det för för- och nackdelar med förskolor som kombineras med
bostäder?
- utifrån barnets bästa, vad är för- och nackdelarna med kombinerad förskola utifrån
förutsättningarna i just det här specifika området?

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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105

Ändring av detaljplan för fastigheterna Frukten 1 och 9 i Södra
Sofielund i Malmö (ÄDp 5753)

SBN-2020-532
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda befintlig vind i
bostadshusen för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler
bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Frukten 1 och 9 i Södra Sofielund i Malmö (ÄDp 5753).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att andra stycket på sidan 1 i dokumentet ÄDp 5753 Underlag till
begäran om planuppdrag kompletteras med texten "Det är av stor vikt att nya takkupor mot gård
och gata samverkar med de kulturhistoriska värdena eftersom en förändring mot gatan påverkar gestaltning
och stadsbild i stor utsträckning."
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på sitt yrkande och finner det vara bifallet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5753 planuppdrag
ÄDp 5753 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

106

Detaljplan för del av fastigheterna Landshövdingen 1 och
Rosengård 131:25 i Rosengård Centrum i Malmö (Dp 5577)

SBN-2016-1455
Sammanfattning

Granskning
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga delar av fastigheten
Landshövdingen 1 med bostäder, förskola, gymnasium/vuxenutbildning och centrum.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra detaljplanen
tillgänglig för granskning.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att överlämna
granskningshandlingarna till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för
kännedom.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att på plankartan göra ett tillägg att synliga elementsfogar inte
tillåts på husen, att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att på plankartan styra mot att
byggnationen ska utföras med klimateffektiva och resurssnåla byggmetoder t. ex genom att
betongelement i fasad undviks och att ett aktivt arbete genomförs för att klimatpåverkan från
byggnaden minskas i förhållande till konventionell teknik samt att det är positivt med
ambitionen att kunna producera bostadsrätter till lägre kostnader och att den ambitionen
fortfarande ska vara drivande i detaljplanens utveckling men att detaljplanen måste styra mot
en högre arkitektonisk verkshöjd.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) samtliga yrkanden.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) samtliga
yrkanden och bifall till förvaltningens förslag.
Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att detaljplanen ska
kompletteras med mer grönyta och i andra hand yrkar Anders Olin (SD) avslag.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande
om att detaljplanen måste styra mot en högre arkitektonisk verkshöjd.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och finner att nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag.
Sedan ställer ordförande proposition på vart och ett av Mårten Espmarkers (MP) tre
yrkanden mot sina och Lars Hellströms (L) avslagsyrkanden och finner att nämnden har
avslagit samtliga tilläggsyrkanden.
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Efter detta ställer ordförande yrkandena om avslag och bifall till förvaltningens förslag mot
varandra och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att detaljplanen måste styra mot
en högre arkitektonisk verkshöjd.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 106a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 106b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 106c.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 Dp 5577 Granskning
Dp 5577 Planbeskrivning Granskning
Dp 5577 Samrådsredogörelse
Dp 5577 Plankarta Granskning
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-03-25
Ärendenummer: SBN 2016-1455.

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 0ch Rosengård 131:25 i
Rosengård centrum. Planen ligger i ett extremt tråkigt läge med mycket liten grönyta, för att
öka kvaliteten på boendemiljön så yrkade vi Sverigedemokrater på en återremiss i syfte att
tillföra mer grönyta. Detta yrkande fick ej gehör och vi yrkade därför avslag på planen. I
detta ärende framkom mycket tydligt att Miljöpartiet inte driver det man kallar en grön
offensiv politik och valda att välja bort grönytor och yrkade i stället på en återremiss i syfte
att ta bort mjukfogarna mellan betongelementen.
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
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-03-25
Detaljplan för fastigheterna Landshövdingen 1 och Rosengård 131:25 i
Rosengård Centrum i Malmö (Dp5577)
Diarienr: SBN-2016-1455
Det är viktigt för Miljöpartiet att hela Malmö får väl gestaltade livsmiljöer med
höga boendekvaliteter. Den framtida utvecklingen av Rosengård centrum är
viktig för Rosengård och för hela Malmö. Föreslagen ny bebyggelse tillåts bli
relativt hög och är placerad på två väl synliga platser. Miljöpartiet anser av
dessa anledningar att den arkitektoniska kvalieten borde vara högre än den som
nu föreslagits. Därför yrkade vi på nämndsmötet att detaljplanen skulle styra
gestaltningen mot en högre verkshöjd. Eftersom våra förslag inte fick stöd i
nämnden valde Miljöpartiet att reservera sig mot den del av beslutet som
berörde våra förslag.

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
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende: Detaljplan för fastigheterna Landshövdingen 1 och Rosengård 131:25 i
Rosengårds Centrum i Malmö (DP 5577) SBN-2016-1455

Vi kan inte bortse från barns rätt till ytor för lek
I detta detaljplaneärende föreslås en utbyggnad med två flerfamiljshus vid Rosengårds Centrum.
Det ena ligger längs von Lingens väg och det andra längs von Rosens väg. Vi ser positivt på att nya
bostäder planeras och byggs i Rosengård, dock har förslaget brister vilket gör att vi inte kan ställa
oss bakom planen.
Barnperspektivet har inte beaktats då förslaget i stort sett saknar utrymme för barns utevistelse för
de som kommer att flytta in i lägenheterna. I den ena delen planeras att en förskola med 80 platser
tar i anspråk all gårdsmark och i det andra fallet bebyggs tomten så att endast begränsade ytor för
lek kan tillskapas.
Behovet av ytor för lek och utevistelse är stort då båda husen ligger direkt vid gatukorsningar med
rondeller, på inre sidan av de båda bostadskvarteren finns idag ett stort parkeringsdäck för bilar till
affärerna i Rosengårds Centrum. I framtida planer kanske marken för parkering kommer att kunna
tas i anspråk för andra ändamål men under många år kommer bristen på lekytor vara påtaglig för
de barn som kommer att växa upp i husen.
Vi måste planera vår stad med barns perspektiv i första rummet. Då vi inte kunde se att så var fallet
i denna denna detaljplan yrkade vi avslag.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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107

Ändring av detaljplan för fastigheten Kronprinsen 1 i
Kronprinsen i Malmö (ÄDp 5724)

SBN-2020-655
Sammanfattning

Återkallande
Stadsbyggnadskontoret fick i augusti 2020 planuppdrag för ändring av detaljplanen för
Kronprinsen 1 i Malmö. Syftet med planändringen var att Kronprinsens översta våningsplan
fortsatt skulle innehålla publik funktion, tillgänglig för allmänheten. Kronprinsens översta
våningsplan har innehållit en restaurang. För att ta reda på möjligheterna till fortsatt publik
verksamhet i Kronprinsens översta våningsplan har stadsbyggnadskontoret låtit utföra en
brandteknisk utredning och en handelsutredning samt inhämtat uppgifter från
fastighetsägaren och bygglovsavdelningen.Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte finns
tillräckligt goda förutsättningar för publik verksamhet i Kronprinsens översta våningar.
Ärendet återkallas på grund av att risken är stor att förslaget till detaljplan inte kan
genomföras.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Jan Rosenlöf.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för ändring av detaljplan för fastigheten
Kronprinsen 1 i Kronprinsen i Malmö (ÄDp 5724).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Särskilt yttrande

Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S) och
Shaip Morina (S) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir
(S), Mihaela Jabir (S) och Alexander Werne (L) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga § 107a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210325 ÄDp 5724 återkallande
SBN 2020-08-20 §240a reservation M o C
SBN 2020-08-20 §240b reservation SD
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25
Ärende: Ändring av detaljplan för fastigheten Kronprinsen 1 i
Kronprinsen i Malmö (ÄDp 5724)
Stadsbyggnadskontoret fick i augusti 2020 planuppdrag för ändring av detaljplanen för
Kronprinsen 1 i Malmö. Syftet med planändringen var att Kronprinsens översta våningsplan
fortsatt skulle innehålla publik funktion, tillgänglig för allmänheten. Kronprinsens översta
våningsplan har innehållit en restaurang. För att ta reda på möjligheterna till fortsatt publik
verksamhet i Kronprinsens översta våningsplan har stadsbyggnadskontoret låtit utföra en
brandteknisk utredning och en handelsutredning samt inhämtat uppgifter från fastighetsägaren
och bygglovsavdelningen.
Tyvärr ledde utredningen framtill att det inte är rimligt att utifrån nämndens befogenheter ställa
krav på publik verksamhet, utan att fastighetsägaren samarbetar. Det är tråkigt, men vi har utifrån
utredningen inte annat val än att återkalla ärendet.
Vår önskan är alltjämt att den publika delen ska kunna finnas kvar i någon form.

För Socialdemokraterna

För Liberalerna

Sofia Hedén

Lars Hellström
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108

Nybyggnad av två flerbostadshus, butik, miljöhus, miljöstation,
skärmtak över cykelställ samt stödmur på fastigheten AVIGAN 1

SBN-2021-240
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av två flerbostadshus, butik, miljöhus, miljöstation, skärmtak
över cykelställ samt stödmur.
Beslut

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

Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag
att ändra så att parkeringsnormen ska vara på 0,8/lägenhet.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till Darko Simics (M) återremissyrkande och bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska beslutas idag
eller återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden har beslutat att avgöra ärendet
idag.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och finner detta vara bifallet.
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Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga §
108a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 108b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 AVIGAN 1
SBN 2020-003430 AVIGAN 1_bilaga

Bilaga § 108a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 30 Nybyggnad av två flerbostadshus, butik, miljöhus,
miljöstation, skärmtak över cykelställ samt
stödmur på fastigheten AVIGAN 1.
SBN-2021-240
I detta ärende behandlar vi ansökan om nybyggnad av två flerbostadshus, butik,
miljöhus, miljöstation, skärmtak över cykelställ samt stödmur.
Här ämnar man bygga 68 lägenheter i två hus med mycket svår framkomlighet.
Sopbilen får angöra på gatorna i närheten (Skrivaregatan och Nålgränd).
Uppställningsplats för räddningsfordon skall anordnas på Nålgränd. Inga
parkeringsplatser för boende i nära anslutning till husen. Det anses att
parkeringsbehovet bara är 42 platser motsvarande en p-norm på 0,525 per lägenhet
och dessa p-platser skall hyras i parkeringshus långt från bostaden. (Vid Hyllie station).
Moderaterna anser att parkeringsbehovet skall vara efter en p-norm på 0,8 platser.
Att bara tillhandahålla så få parkeringsplatser anges att det är det stationsnära läget.
Det är märkligt att de styrande anser att hälften av de som skall bosätta sig i husen
inte kommer att äga en bil. Numera är den första frågan en mäklare får från en
lägenhetsspekulant, ”var kan jag parkera bilen”? Varför skall då politiker sätta käppar
i hjulet med sin bilfientliga politik?
Det var meningen att Stadsbyggnadsnämnden skulle ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att fatta beslut gällande ansökan om bygglov i nämndens ställe.
Moderaterna yrkade på att det inte kan ske innan man löst parkeringsfrågan till 0,8 per
lägenhet och på närmare plats.
Då vårt yrkande förvånande inte vann majoritetens gillande utan man fortsätter
betrakta bilen som en belastning som inte hör hemma i nya bostadsområde så
reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-23
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 108b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende:30: SBN-2021-240

Nybyggnad av två flerbostadshus, butik, miljöhus, miljöstation, skärmtak över
cykelställ samt stödmur på fastigheten Avigan 1

Ännu fler bostäder i Hyllie och än en gång utan parkering! Mobilitetsåtgärder för hela
slanten i ett område som redan är hårt prövat med minimalt med parkeringsplatser.
Vi yrkade på återremiss för att pröva ärendet igen med parkeringsnorm 0,8.
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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§

109

Nybyggnad av flerbostadshus, inredande av ytterligare bostad
(1 lägenhet), fasadändring (nytt fönster) samt anordnande av
markparkering inom fastigheterna TEKNIKERN 2 och HYLLIE
165:79

SBN-2021-239
Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnation av flerbostadshus om sammanlagt 84 lägenheter samt med detta
samhöriga åtgärder. Kravet på bilparkering uppfylls genom att markparkering anordnas på
annan fastighet. Ansökan om bygglov för den parkeringsplats som ansökan hänvisar till har
lämnats in. Vid denna skrivelses sammanställande har beslut om bygglov för denna parkering
ännu inte fattats.
Jäv

Stefan Claesson (SD) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

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

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

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

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om avslag.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 109a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TEKNIKERN 2
SBN 2020-002573 TEKNIKERN 2_bilaga

Bilaga § 109a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 10 - Nybyggnad av flerbostadshus, inredande av
ytterligare bostad (1 lägenhet), fasadändring (nytt fönster) samt
anordnande av markparkering inom fastigheterna TEKNIKERN
2 och HYLLIE 165:79
SBN-2021-239

Detta ärende berör ett bygglov för utbyggnaden av Södertorpsgården i stadsdelen
Södertorp.
Malmös miljonprogram är ett av de största stadsbyggnadspolitiska misstagen som
gjorts, och är i allra högsta grad en bidragande orsak till segregationen i staden. För
att bryta segregationen krävs att miljonprogramsområdena utvecklas och blir en mer
integrerad del av staden. För att åstadkomma det krävs en större variation i så väl
funktion som upplåtelseformer och inte minst arkitektur.
Att, som här, förtäta miljonprogrammen med ytterligare bebyggelse i samma skala och
utseende som övrig bebyggelse är inte den utveckling som Malmös miljonprogram
behöver. Får vi bestämma är detaljplanen som detta bygglov baseras på ett undantag,
och inte något vi kommer se mer av framöver

Malmö den 2021-03-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Mats Brogren (M)
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§

110

Nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnad,
solcellsanläggning på tak, murar/ stödmurar samt
markparkering (1 prh) inom fastigheten TERAPISALEN 1

SBN-2021-245
Sammanfattning

Projektet omfattar två flerbostadshus uppförda som punkthus i fem våningar. Fastigheten är
belägen i den västra delen av Sege park och gränsar till Simrisbanvägen i söder, Carl
Söderbergs allé i väster och Tekla Thomassons gata och det kommande torget Matplatsen i
norr. Hänsyn har behövt tas till områdets kulturvärden, krav på god färg-, form-, och
materialverkan och anpassning till stadsbilden.
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
Mattias Lindbro 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.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret för att ansluta
eller ändra en tomtutfart till en allmän väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TERAPISALEN 1
SBN 2020-004436 TERAPISALEN 1_bilaga
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§

111

Nybyggnad av flerbostadshus (54 st lägenheter samt 2 st
lokaler) inom fastigheten TRÄFÖRRÅDET 5

SBN-2021-249
Sammanfattning

Åtgärden innebär att det skapas 54 lägenheter samt i bottenplanet två kontorslokaler.
Bebyggelsen består av tre volymer med något olika utformning avseende materialval och
gestaltning. Den mot söder vända delen är i åtta våningar, hörndelen blir i elva våningar och
den mot väster vända byggnadsvolymen blir sju våningar. Samtliga volymer har den översta
våningen indragen. Gården är gemensam med grannfastigheten Träförrådet 3. Parkering köps
in på närbelägen parkeringsplats och där erbjuds även två bilpoolplatser.
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
Rune Larsson 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.
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
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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.
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 § 111a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TRÄFÖRRÅDET 5
SBN 2020-004641 TRÄFÖRRÅDET 5_bilaga

Bilaga § 111a
71

Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende: 33: SBN-2021-249

Nybyggnad av flerbostadshus (54 lägenheter samt 2 st lokaler) inom fastigheten TRÄFÖRRÅDET 5
I beviljat bygglov för fastigheten byggs 54 bostadsrätter och två kontor men inte en
enda parkeringsplats i direkt anslutning till fastigheten. Avtal om p-köp för endast 38
st parkeringsplatser varav en bilpools plats har tecknats för Träförrådet 5. Enligt gällande parkeringspolicy skall fastighetens p-behov i första hand lösas inom den egna
fastigheten och parkering skall ordnas i skälig utsträckning.
Att räkna fram parkerings behov efter nya p-normen efter ljust BTA är inget Sverigedemokraterna ställer sig bakom. Den låga p-normen är en inskränkning av befolkningens rätt till fri rörlighet.
Att förvänta sig att hushåll som bor i centrala lägen inte har behov av egen bil är banalt. Malmöborna skall nu med den nya p-normen tvingas att cykla i ur och skur eller
åka kollektivt. Många barnfamiljers livspussel försvåras då möjligheten till egen bil
minskar.
Bilens nödvändighet i många medborgares liv kvarstår.

________________
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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§

112

Nybyggnad av kontorshus, 2 butiker, restaurang, underjordiskt
garage, plank, miljöhus och skärmtak över cykelställ på
fastigheten HEMVISTET 2

SBN-2021-241
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av kontorshus, 2 butiker, restaurang, underjordiskt garage,
plank, miljöhus och skärmtak över cykelställ på fastigheten HEMVISTET 2 (Hyllie
allé/Hyllie Boulevard) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med liten avvikelse från detaljplanen.
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
Jim Christensen 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 2021-03-25 HEMVISTET 2
SBN 2020-003681 HEMVISTET 2_bilaga
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§

113

Nybyggnad av kontor, markparkering samt upplag och plank
inom fastigheten REKTANGELN 10

SBN-2021-246
Sammanfattning

Åtgärden innebär att nytt kontorshus uppförs, markparkering anordnas på fastigheten samt
upplag för källsortering, som avgränsas med plank.
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
Anders Hinn 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.
FÖRORENINGAR 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.
Särskilt yttrande

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 113a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 REKTANGELN 10
SBN 2020-004477 REKTANGELN 10_bilaga

Bilaga § 113a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-03-25
Nybyggnad av kontor, markparkering samt upplag och plank inom fastigheten
REKTANGELN 10
Diarienr: SBN-2021-246
Miljöpartiet ser positivt på byggnation på platsen och att fler verksamheter
etableras i Malmö. Vi anser dock att marken i dessa typer av lägen kan användas
mer effektivt genom att i detaljplaner tillåta att en större andel av fastigheten får
bebyggas, prickmark på verksamhetsfastigheter bör minimeras. På så sätt
hushåller vi med Malmö stads resurser och får en effektivare markanvändning.
Vilket i sin tur leder till större möjligheter för de verksamma i områdena att få
tillgång till kollektivtrafik och annan samhällsservice.

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
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§

114

Nybyggnad av 18 st radhus, komplementbyggnader,
markparkering, plank/ stödmurar inom fastigheterna
SPANNMÅLET 1 - 3

SBN-2021-251
Sammanfattning

Åtgärden innebär att fastigheterna bebyggs med 18 radhus med enskilda tomter, uppdelade
på totalt sex huslängor. Fastigheterna är placerade längs med Spannmålsgatan. Ansökan
omfattar även komplementbyggnader med miljörum och lägenhetsförråd. Parkering för bil
anordnas som gemensam markparkering.
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
Morgan Larsson 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.
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 §
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret för att ansluta
eller ändra en tomtutfart till en allmän väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
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Särskilt yttrande

Martin Molin (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 114a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 SPANNMÅLET 1
SBN 2020-004886 SPANNMÅLET 1_bilaga

Bilaga § 114a
77

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 18 – Nybyggnad av 18 radhus, komplementbyggnader,
markparkering, plank/stödmurar inom fastigheterna SPANNMÅLET 1 - 3
SBN-2021-251

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för ett radhusområde i Tygelsjö
Centerpartiet noterar att Malmös styrande partier här valt att frångå den uttalade
principen man har om att åkermarken utanför Yttre ringvägen ska bevaras.
Jordbruksmarken runt Malmö tillhör Europas bästa och kommer vara nödvändig för att
säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion även i framtiden.
Detta projekt utgör en mindre del av en större detaljplan, som uteslutande kommer att
innebära ianspråkstagande av åkermark, något som redan skett i stora delar av
området.
Då detaljplanen antogs år 2016 satt Centerpartiet inte i Stadsbyggnadsnämnden.
Hade planen kommit upp idag hade vi reserverat oss. Då åkermarken redan är
förverkad i detta område nöjer vi oss med att lämna detta särskilda yttrande

Malmö den 2021-03-29
Martin Molin (C)

78

§

115

Nybyggnad av vårdbyggnad med källare, förbindelsegångar,
cykelhus, cykelramp, stödmurar, skärmtak och brandgastorn
(BY 36) inom ALLMÄNNA SJUKHUSET 7

SBN-2021-254
Sammanfattning

Byggnadskomplexet består av två byggnadskroppar som sammankopplas med en centralt
placerad kommunikationskärna med hissar och trapphus. Projektet är avseende gestaltningen
uppdelat i tre nivåer, närmast gatan en gatuskala och närmast däröver stadsdelsskalan och
högst upp landmärkesskalan. Byggnadsmaterialen tar sin inspiration i de befintliga materialen
och färgskalan inom sjukhusområdet. I gatuplanet erbjuds i framtiden service som tex. frisör,
jourbutik, apotek el. dyl. Projektet har beviljats i ett tidigare inlämnat bygglov, beslut PR
2018-0063, och i det nu inlämnade ärendet redovisas ändringar avseende materialval, vissa
övriga fasadändringar, skärmtak, ändring av ramp ned till källare samt att den vertikala
fasadgrönskan finns kvar i betydligt mindre omfattning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag
på bygglovsansökan.
Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har avslagit
bygglovsansökan.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om bifall till bygglovsansökan.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S) och
Shaip Morina (S) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir
(S), Mihaela Jabir (S) och Alexander Werne (L) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga § 115a.
Martin Molin (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 115b.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 ALLMÄNNA SJUKHUSET 7
SBN 2020-005338 ALLMÄNNA SJUKHUSET 7_bilaga

Bilaga § 115a
80

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25
Ärende: Nybyggnad av vårdbyggnad med källare förbindelsegångar, cykelhus,
cykelramp, stödmurar, skärmtak och brandgastorn (BY 36) inom ALLMÄNA
SJUKHUSET 7
SBN-2021-254
Det nya sjukhuset i Malmö kommer både fungera som landmärke, något som alla malmöbor
kommer se, men också som en byggnad med människors hälsa i fokus. Det tidigare bygglovet
som gällde ett hus med läkande grönska, där människans hälsa står i fokus, skulle ta sig an båda
funktionerna. Idag hade vi att hantera en ny bygglovsansökan där många av de gröna, läkande,
inslagen var borta.
Vi avslog därför bygglovet, med förhoppning om att snart ta del av ett nytt förslag, där
ursprungstanken om läkande grönska är tillbaka.

För Socialdemokraterna

För Liberalerna

Sofia Hedén

Lars Hellström

Bilaga § 115b
81

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 18 – Nybyggnad av vårdbyggnad med källare,
förbindelsegångar, cykelhus, cykelramp, stödmurar, skärmtak
och brandgastorn (BY 36) inom ALLMÄNNA SJUKHUSET 7
SBN-2021-254

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för Malmös nya sjukhusbyggnad
Centerpartiet är väl införstådda med de ekonomiska förutsättningar som sjukhuset
brottas med, och tycker att det är rimligt att det utförs besparingar och att projektet
fokuserar på vårdbehovet, som trots allt är sjukhusets huvudfunktion. Vi tycker dock
det är beklagligt att de gröna utemiljöerna och fasaderna fått stå för en stor del av
besparingen, trots att kostnaden är relativt låg i förhållande till de kvalitéer som de
gröna miljöerna ger till både staden och patienterna.
Då bygglovet endast avser en förlängning av ett redan existerande bygglov och inte är
tidskritiskt för projektets framdrift ansåg Centerpartiet att det vore positivt om det gick
att se över ansökan en extra gång, så att stadsbyggnadskontoret och sökande
gemensamt kunde hitta en lösning där utrymme finns att bevara en större del av de
gröna kvalitéer som fanns med i det ursprungliga förslaget, då vi anser att det är något
som bör prioriteras högre än andra yttre åtgärder som ”bara” är estetiska.

Malmö den 2021-03-29
Martin Molin (C)
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§

116

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt
bostadshus inom fastigheten TYGELSJÖ 5:80

SBN-2021-250
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus utanför
detaljplan och områdesbestämmelser.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov och rivning.
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
Håkan Ericsson 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.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 5 kap 1-9 §§ avfallsförordningen (2020:614).
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 §
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.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TYGELSJÖ 5:80
SBN 2020-004736 TYGELSJÖ 5:80_bilaga

84

§

117

Nybyggnad av förråd och två miljöhus, ändrad användning i
byggnad G, fasadändring, ändring av planlösning, installation
av hiss samt marklov för ändrad utemiljö på fastigheten
DEKANEN 1

SBN-2021-248
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad förråd och två miljöhus, ändrad användning i byggnad G (förskola
till grundskola) fasadändring samt marklov för förändrad utemiljö. Åtgärden överensstämmer
med gällande detaljplan. Friytan är beräknad till 14,7 kvm/barn och uppfyller inte riktlinjerna
om 15 kvm/barn.
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 DEKANEN 1
SBN 2020-004566 DEKANEN 1_bilaga
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§

118

Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind,
takterrass, skärm) samt tillbyggnad av loftgång inom
fastigheten BILDEN 10

SBN-2021-255
Sammanfattning

Åtgärden innebär att två lokaler i befintlig byggnad görs nåbara direkt från gård via trappa
upp till loftgång och hissanordning. På tak anordnas en takterrass som blir nåbar via trappa
från gård och via loftgång från övriga byggnader inom fastigheten. En skärm i ljuddämpande
material uppförs på tak kring befintlig ventilationsanläggning. Föreslagna åtgärder är
planenliga. Befintlig byggnad är placerad på mark avsedd för gård och har ett planstridigt
utgångsläge.
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
Anders Lood 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.
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
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Yrkanden

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

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




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 BILDEN 10
SBN 2020-005404 BILDEN 10_bilaga

87

§

119

Förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende lokal för
föreningsverksamhet på fastigheten TAPPERHETEN 6

SBN-2021-243
Sammanfattning

Kulturförening önskar få förlängt tidsbegränsat bygglov för möjlighet att avveckla
verksamheten på platsen och hitta ny placering. Grannar har inkommit med erinringar.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Lars Hellström (L), Sofia Hedén (S) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på ansökan om
bygglov.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har avslagit ansökan om
förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Reservation

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om bifall på ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TAPPERHETEN 6
SBN 2020-003819 TAPPERHETEN 6_bilaga
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§

120

Ändrad användning (massage- och sportskademottagning till 2
lägenheter), fasadändring (ändring av fönster och igensättning
av dörr), nybyggnad av stödmurar samt anordnande av
markparkering inom fastigheten TEKNIKERN 1

SBN-2021-244
Sammanfattning

Ärendet avser ändrad användning till två lägenheter i källare på befintligt flerbostadshus.
Befintlig utformning innebär att berörda ytor i princip är belägna under omgivande marknivå.
För att möjliggöra ljusinsläpp föreslås befintliga fönster ersättas med större och befintliga
ljusbrunnar utvidgas. Åtgärden innefattar därmed även nya stödmurar, nämligen de som
krävs för de utvidgade ljusbrunnarna. Stödmurarna uppförs på mark som enligt detaljplanen
inte får bebyggas. Åtgärden skulle kunna betraktas som en sådan åtgärd av begränsad
omfattning som är nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.
Då lägenheterna trots åtgärden inte framstår som lämpliga saknas dock skäl att medge
avvikelse enligt PBL 9 kap 31 b § 2 punkten.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 TEKNIKERN 1
SBN 2020-004114 TEKNIKERN 1_bilaga
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§

121

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd inom
fastigheten SJÖLUNDA 7

SBN-2021-247
Sammanfattning

Förrådet uppförs på mark som enligt detaljplanen endast får bebyggas med pumpstation.
Den sökta tiden avser fem år. Den sökande har inte kunnat visa att behovet av åtgärden är
tillfälligt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

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

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
avslagit ansökan om bygglov.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en reservation, bilaga §121a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 SJÖLUNDA 7
SBN 2020-004479 SJÖLUNDA 7_bilaga

Bilaga § 121a
90

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Ärende 43
SBN-2021-247

I detta ärende behandlar vi ett tillfälligt bygglov för ett kallförråd.
SYSAV AB ansöker om bygglov för ett tillfälligt bygglov på fem år för att kunna lagerföra
riskavfall där den projekterade mängden har överskridits på grund av rådande pandemi.
Stadsbyggnadskontoret är negativa då marken är avsedd för en pumpstation även om det i
nuläget inte planeras att byggas något sådant. Stadsbyggnadskontoret har också sökt
förtydligande angående den ansökta tiden på 5 år och får då besked om att behovet inte
nödvändigtvis är så kopplat till pandemin men att behovet kvarstår.
Moderater och Centerpartister anser att förvaring av riskavfall är en nödvändig del i vårt
samhälle som man inte kan undvika. Vi anser även att Malmö Stad i samråd med SYSAV
AB borde kunde kommit överens om en annan tidsfrist alternativt en annan bättre mer lämpad
plats för detta tillfälliga lager. Vi yrkade därför bifall till ansökan.
Vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Malmö den 2021-03-26

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Mats Brogren (M)
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§

122

Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten STJÄRNAN 1

SBN-2021-242
Sammanfattning

Åtgärden innebär uppsättning av belyst flaggskylt placerad på våning 2 till en bar som ligger i
bottenvåning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.

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 att nämnden har
avslagit ansökan om bygglov.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en reservation, bilaga § 122a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 STJÄRNAN 1
SBN 2020-003688 STJÄRNAN 1_bilaga

Bilaga § 122a
92

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 44 - Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten
STJÄRNAN 1
SBN-2021-242

I detta ärende behandlar vi ett bygglov av en skylt på en fasad
För Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att Malmö ska ha en tillåtande
och uppmuntrande attityd mot företagare. Det innebär bland annat att skyltar som
upplyser om en verksamhet bör vara tillåtna att placera på den egna byggnaden så
länge inte särskilda skäl föreligger.
Skyltar är ett naturligt inslag i en stadsmiljö och utgör som regel inte permanenta
förändringar av byggnadernas fasad. Då ökade möjligheter till marknadsföring är en
åtgärd som skulle göra Malmö till en attraktivare stad för företag som kan skapa arbete
och välstånd är vår åsikt att bygglov för denna skylt bör beviljas

Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-03-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Mats Brogren (M)

93

§

123

Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten
SALLERUP 180:208

SBN-2021-253
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostäder i form av ett parhus utanför
detaljplan och områdesbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret anser att prövning av
nybyggnad av ett parhus inte kan genomförs genom ett förhandsbesked utan behöver föregås
av en detaljplaneläggning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger negativt förhandsbesked.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska ge positivt förhandsbesked.
Sofia Hedén (S) yrkar att nämnden ska ge negativt förhandsbesked.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att ge negativt förhandsbesked.
Reservation

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar
in en gemensam reservation, bilaga § 123a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 SALLERUP 180:208
SBN 2020-005139 SALLERUP 180:208_bilaga

Bilaga § 123a
94

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Ärende 45 - Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på
fastigheten SALLERUP 180:208.

SBN-2021-253
I detta ärende behandlas ett förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten
SALLERUP 180:208.
Stadsbyggnadskontoret anser att förhandsbesked inte kan lämnas innan en
detaljplaneläggning skett. Det finns redan en detaljplan som i framtiden kanske får ses
över. Detta gäller bara ett förhandsbesked och inte ett bygglov.
Stadsbyggnadskontoret bör kunna ge ett positivt besked eftersom det är planerad
bebyggelse i området.
Vi yrkade på att så skulle ske men vann inte majoritetens gillande och därför reserverar
vi oss mot beslutet.

Malmö den 2021-03-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Petra Lundgren (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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§

124

Rivning av enbostadshus och carport inom fastigheten
JORDGUBBEN 21

SBN-2021-252
Sammanfattning

Åtgärden innebär att det enbostadshus och carport som är beläget på fastigheten, där
enbostadshuset bedöms ha kulturhistoriska och miljömässiga värden ska rivas. Om en
byggnad bedöms ha kulturhistoriska och miljömässiga värden kan det innebära hinder för
rivning.
Beslut

ÄRENDET UTGÅR

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 JORDGUBBEN 21
SBN 2020-005068 JORDGUBBEN 21_bilaga
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§

125

Utredning angående ändring av fasad på uthusbyggnad inom
fastigheten JÄGMÄSTAREN 4

SBN-2021-260
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för ändring av fasad på uthusbyggnad inom fastigheten Jägmästaren 4.
Mellan 2014 och 2016 har byggnadens utseende ändrats genom att taket byggts om från ett
pulpettak till ett sadeltak. Inget bygglov fanns beviljat vid tidpunkten. Bygglov beviljades för
bibehållande av fasadändring den 19 december 2018.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 3 493 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat en ändring som avsevärt
påverkar byggnads yttre utseende och som berör en komplementbyggnad om 21,8 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Jägmästaren 4
SBN 2018-000401 Jägmästaren 4_bilaga
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§

126

Utredning om uppförande av mur, komplementbyggnad samt
tillbyggnad till och fasadändring på enbostadshus på
fastigheten HYACINTEN 6

SBN-2021-261
Sammanfattning

Rättelseföreläggande för uppförande av uterum inom fastigheten Hyacinten 6. Uterummet är
uppfört för mer än 10 år sedan, men en lovpliktig ändring av dess tak har sedan gjorts utan
tillstånd. Rättelse kan inte göras till det tidigare olovliga preskriberade utseendet utan rättelse
innebär att uterummet måste rivas. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om att förelägga
om att senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ta bort uterummet på
bostadshusets framsida och återställa bakomliggande fasad till tidigare utformning inom
fastigheten Hyacinten 6. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med vite mot var och
en av fastighetsägarna om uterummet inte tagits bort vid denna tidpunkt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger ägarna till fastigheten Hyacinten 6 Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) att senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft riva
uterummet på framsidan av bostadshuset på fastigheten Hyacinten 6 med adressen Videgatan
22.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 50 000 kr om åtgärden inte
är utförd vid denna tidpunkt, mot var och en av Namn Namn (pers nr) och Namn Namn
(pers nr).
3. Stadsbyggnadsnämnden delegerar rätten att ansöka om utdömande av vite om
föreläggande enligt 1 och 2 inte följs till avdelningschef och enhetschef på
stadsarkitektsavdelningen var och en för sig.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Hyacinten 6
SBN 2017-001266 Hyacinten 6_bilaga

