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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-22 kl. 09:00-15:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP) §§127-141, §§143-154, §§156-159, §§161-174
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§127-145, §§147-160, §§162-174
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) §160 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Jens Kindt (MP) §142, §155 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §146, §161 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S) §§127-159, §§161-174
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L) §§127-153, §§155-174
Jens Kindt (MP) §§127-141, §§143-154, §§156-159, §§161-174
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C) §127
Bo Stefan Claesson (SD) §§127-145, §§147-160, §§162-174
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
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)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Darko Simic (M)

…………………………………
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Erika Knobblock (enhetschef)
Tina Weberg (enhetstchef)
Julia Töringe (enhetschef)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Jens Ekander (bygglovsarkitekt)
Karin Lindberg (utredare)
Emma Wretman (handläggare)
Qusay Al-Matook (byggnadsinspektör)
Josephine Nellerup (strateg) §127
Pär Svensson (ingenjör (fastighets- och gatukontoret)) §127
Julia Johansson Wollert (planarkitekt) §127
Ida Sundberg (strateg (förskoleförvaltningen)) §127
Susanna Zinkernagel (planarkitekt)) §127
Joel Hall (exploateringsingenjör (fastighets- och gatukontoret)) §127
Gabriella Borden (planarkitekt) §127
Åse Andreasson (planarkitekt) §127
Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2021-05-03

Protokollet omfattar

§§127-174
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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 strategi för kustskydd
Information om detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av
fastigheten Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö (Dp 5750)
Information om planprogram för Lorensborg och Bellevuegården (Pp 6050)
Miljöbyggprogram SYD - summering åren 2009-2020
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler - på väg mot
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK-2021-382
Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU 2020:83), STK2021-294
Remiss - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration
av byggnader, STK-2021-343
Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen, STK-2019-834
Energistrategi för Malmö
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)
Detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5 m.fl. i Bellevuegården i Malmö (Dp 5623)
Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5633)
Detaljplan för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp i Malmö (Dp 5641)
Detaljplan för fastigheten Stadt Hamburg 14 i Gamla staden i Malmö (Dp 5670)
Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i Malmö (ÄDp
5698)
Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp 5701)
Detaljplan för fastigheterna Holmastycket 1, 2 och 3 i Elinelund i Malmö (Dp
5748)
Detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp
5740)
Detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp
5749)
Ändring av detaljplan för fastigheten Sigurd 9 i Västervång i Malmö (ÄDp 5755)
Detaljplan för fastigheten Bladet 8 i Södra Sofielund i Malmö (Dp 5758)
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten Bunkeflo 10:1,
öster om Sivåkersvägen, i Hyllievång i Malmö (Dp 5759)
Nämndinitiativ - enklare regler för gatukonst
Nybyggnad av 40 st enbostadshus (radhus, kedjehus, villor), miljöhus, förråd och
växthus, samt plank, stödmurar och installation av solcellsanläggning inom
fastigheten BUNKEFLOSTRAND 21:8
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med underjordiskt garage och solpaneler samt
parkering, stödmur, plank och komplementbyggnader inom fastigheterna
HÖFÅNGET 4 och HÖFÅNGET 5
Nybyggnad av flerbostadshus, övernattningslägenhet, murar, plank och
stödmurar samt komplementbyggnader inom fastigheten SANDFORMEN 2
Nybyggnad av enbostadshus samt plank och stödmur inom fastigheten PILE
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§158
§159
§160

§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173
§174

1:29
Tillbyggnad av enbostadshus, överdäckning av terrass, fasadändring samt
montering av vattenburen golvvärme i båda plan inom fastigheten
POLOSPELAREN 11
Ändring av bostad till glasscafé samt sammanslagning med befintligt glasscafé
inom fastigheten STJÄRNEHUS 1
Nybyggnad av förråd och två miljöhus, ändrad användning i byggnad G,
fasadändring, ändring av planlösning mm på fastigheten DEKANEN 1
Inredande av ytterligare bostäder (27 st lägenheter), fasadändring (påbyggnad av
tak, utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster,
takbryggor och väggstegar) samt anordnande av markparkering inom fastigheten
BOHUS 5
Nybyggnad av två underjordiska sopbehållare på fastigheten LIMHAMN 11:65
Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation inom fastigheten
BONNY 14
Fasadändring (omfärgning av enbostadshus och förråd) inom fastigheten
POPPELSPINNAREN 2
Fasadändring (puts på fasad) inom fastigheten BANMÄSTAREN 5
Utredning om olovligt uppförda byggnader inom fastigheten HAGTOFTA 6
Utredning om tillbyggnader och komplementbyggnad inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:4
Utredning om ändrad användning och inredande av ytterligare bostäder m.m.
utan bygglov, anmälan och startbesked inom fastigheten HYTTEN 1
Utredning om väsentlig ändrad planlösning utan anmälan och startbesked inom
fastigheten VIADUKTEN 11
Utredning om flytt av kök samt avväxling av bärande vägg (lgh 1201 och lgh
1301) inom fastigheten HERRESTAD 9
Utredning om ändring av brandskydd (ny vägg i brandcellsgräns) utan
startbesked inom fastigheten ASKER 3
Utredning om avväxling av bärande vägg inom fastigheten PAULA 13
Utredning angående byggnationer inom fastigheten LAVETTEN 9
Nämndsinitiativ - nämndens struktur
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§

127

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

Ärendet nr 14 (§ 139) Energistrategi för Malmö och ärende nr 28 (§ 153) Nämndsinitiativ enklare regler för gatukonst utgår.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv på ärende nr 17 (§ 142), nr 30 (§ 155) och nr 35 (§ 160).
Alexander Werne (L) anmäler jäv på ärende nr 29 (§ 154).
Anders Olin (SD) anmäler jäv på ärende nr 21 (§ 146) och nr 36 (§ 161).
Jens Kindt (MP) anmäler jäv på ärende nr 35 (§ 160).
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§

128

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 2021-01-09--2021-04-06
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§

129

Anmälan av inkomna skrivelser 2021

SBN-2020-1137
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-0422.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Förvaltningsremiss samt yttrande - Trafikverkets utpekande av riksintressen för
kommunikationer, Dnr 408-3978-2021, SBN-2021-115
2. Förvaltningsremiss samt yttrande - Riktlinjer för bostadsförsörjning, KF_KS
2020_185-231, SBN-2021-137
3. Beslut från KSAU - §10 Kapacitetsutmaningen i elnäten samt Ökade incitament
för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet, STK-2020-1607, SBN-20201211
4. Beslut från KSAU - § 131 Samrådsremiss för anläggning av ny stambana
Hässleholm-Lund i Skåne län, STK-2021-86, SBN-2021-78
5. Beslut från KSAU - § 142 Åtgärdsprogrammet för havsmiljön, Årlig rapportering
2020 av ÅPH 23, STK-2021-44, SBN-2021-61
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§

130

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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§

131

Information om strategi för kustskydd

SBN-2021-44
Sammanfattning

Informationen ges av Josephine Nellerup (strateg, stadsbyggnadskontoret) och Pär Svensson
(ingenjör, fastighets- och gatukontoret)
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

132

Information om detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5
och del av fastigheten Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö
(Dp 5750)

SBN-2018-1113
Sammanfattning

Informationen ges av Julia Johansson Wollert (planarkitekt, stadsbyggnadskontoret) och Ida
Sundberg (förskoleförvaltningen).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag till förvaltningen att studera förutsättningarna för att
kombinera bostäder och verksamheter anses härmed besvarat.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om att dess uppdrag till
förvaltningen om att studera förutsättningarna för att kombinera bostäder och
verksamheter härmed ska anses besvarat.
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 Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 132a.

Bilaga § 132a
11

Särskilt
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 7 – Information om detaljplan för fastigheten
Landskamreraren 5 och del av fastigheten Landskamreraren 6
i Örtagården i Malmö (Dp 5750)
SBN-2018-1113
I detta ärende behandlar vi frågan om ett eventuell kombinerat förskole/bostadsprojekt
på Rosengård inom området för Culture Casbah
Centerpartiet och Moderaterna yrkade i samband med planuppdraget att stadsbyggnadskontoret skulle få i uppdrag att arbeta för att den nya byggnaden skulle vara
en kombination av förskola och exempelvis bostäder, i syfte att skapa en mer blandad
stad med effektivt markutnyttjande. Under denna punkt redogjordes för arbetet, som
kommit fram till att det inte var lämpligt på grund av ett flertal olika anledningar.
Centerpartiet och Moderaterna instämmer i att tidplanen är en begränsande faktor och
accepterar att projektet endast kommer innehålla en förskola, däremot delar vi inte
synen på vad som anses vara barnens bästa. I det utredningsarbete som gjorts
framgår det att bostäder ovanpå förskolan riskerar att skapa sämre miljöer för
förskolebarnen, vi anser dock att i bedömningen av barnens bästa även bör inkludera
andra faktorer, t.ex möjligheten att ha promenadavstånd till förskolan och kunna
spendera tid med sina föräldrar, men även att vi bygger en stad som är hållbar även
för nästa generation. Redovisningen hänvisar även till att en kombinerad förskola
eventuellt skulle innebära att inte lika många barn fick plats, något som Centerpartiet
och Moderaterna anser vara positivt ur barnens synpunkter, då mindre, lokala förskolor
generellt sett är att föredra framför större institutioner.
Av den anledningen anser vi att bostäder och förskolor inte kan avvisas med
hänvisning till barnens bästa, vilket vi vill understryka i detta särskilda yttrande.

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

133

Information om planprogram för Lorensborg och
Bellevuegården (Pp 6050)

SBN-2018-769
Sammanfattning

Informationen ges av Susanna Zinkernagel (planarkitekt, stadsbyggnadskontoret) och Joel
Hall (exploateringsingenjör, fastighets- och gatukontoret).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

134

Miljöbyggprogram SYD - summering åren 2009-2020

SBN-2021-292
Sammanfattning

Slutrapport av arbetet med Miljöbyggprogram SYD mellan åren 2009-2020 är en
avrapportering gällande Malmö stads program för hållbart byggande gällande nybyggnation,
vilket slutligen har fasats ut under det gångna året. Rapporten redovisar vad
Miljöbyggprogram SYD handlade om, statistik om hur utfallet blivit för de projekt som följt
programmet samt även om vilka svårigheter som visat sig under årens gång. I rapporten visas
också hur drivande programmet varit för att lyfta ambitionsnivån vad gäller miljöfrågorna.
Avslutningsvis redovisas ett antal av de projekt som deltagit i programmet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Miljöbyggprogam SYD summering åren
2009-2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Miljöbyggprogram Syd - summering åren
2009-2020
Miljöbyggprogram SYD summering åren 2009 - 2020
Miljöbyggprogram SYD 2009:1
Miljöbyggprogram SYD version 2
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§

135

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK2021-382

SBN-2021-230
Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har skickat Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av
motorfordon (SOU 2020:22) till Malmö stad för synpunkter. Kommunstyrelsen har
remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Betänkandet redovisar förslag
om hur motorfordonspooler ska kunna främjas så att de kan bidra till omställningen till ett
transporteffektivt samhälle.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Darko Simic (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för att
yttrandet ska kompletteras med en text om att ökad tillgänglighet till bildelning inte får ställas
emot privat ägande av fordon eller hindra privatbilismen. I andra hand yrkar han avslag på
förvaltningens förslag till yttrande.
Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för att texten
"Vidare ser nämnden att förvaltningen kan ha nytta av delar av definitionen i det sedan länge pågående
arbetet med mobilitetsåtgärder som verktyg för att reducera parkeringstal vid nybyggnation" samt hela
stycket Parkeringsplatser för delningsfordon på sidan 2 i yttrandet stryks och i andra hand yrkar han
avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och avslag på Darko Simics
(M) och Anders Olins (SD) återremissyrkanden.
Beslutsgång

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

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 135a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 135b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Motorfordonspooler - på väg mot ökad
delning av motorfordon
Förslag till yttrande SBN 2021-04-22 Motorfordonspooler - på väg mot ökad
delning av motorfordon
Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)
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Bilaga § 135a

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-21
Ärende 10. Remiss från infrastrukturdepartementet –
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av
motorfordon (SOU 2020:22).
STK-2021-382
I detta ärende behandlar vi en remiss om delning av motorfordon.
Moderaterna är positiva till all form av mobilitet och menar att alla trafikslag behövs.
Vi är således positiva till bildelning, en modell som passar utmärkt för den som av
någon anledning inte har möjlighet eller vilja att äga sin egen bil. Men vi är också – till
skillnad från majoriteten – positiva till det privata bilägandet och förstår att människor
behöver en bil för att kunna sköta sitt vardagspussel. Detta innebär att ökad
tillgänglighet till bildelning enligt oss inte får ställas emot privat ägande av fordonet,
utan att villkoren ska vara de samma.
Vi vill på intet sätt bidra till det rådande paradigmet att hindra privatbilismen genom
att minska antalet parkeringar, försämra de ekonomiska villkoren visavi att hyra eller
dela bil - eller för den delen att förstöra framkomligheten genom att bygga om vägar
på ett sätt som bidrar till störningsmoment och hindrad genomfart.
Moderaterna hade velat se ett yttrande från nämnden som gick i takt med vår syn på
mobilitet och yrkade därför återremiss för att väva in ovanstående text i remissvaret.
Då vårt yrkande inte vann nämndens gillade, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö den 2021-04-22
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 135b
17

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-04-22
Ärendenummer: SBN 2021-382 Motorfordonspooler.

Ärendet gäller en remiss från infrastrukturdepartementet kring ökad delning av
motorfordon. I remiss svaret yrkade Sverigedemokraterna på en strykning av texten, ”Vidare
ser nämnden att förvaltningen kan ha nyttja av delar av definitionen i det sedan länge
pågående arbetet med mobilitetsåtgärder som verktyg för att reducera parkeringstal vid
nybyggnation”
Vi anser att parkering vid sin bostad är en förutsättning för att människor ska lämna bilen
hemma och i högre grad kunna använda andra alternativ som färdmedel.
Vi yrkade även en strykning av texten i hela stycket under Parkeringsplatser för
delningsfordon.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

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

136

Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU
2020:83), STK-2021-294

SBN-2021-209
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att svara på delbetänkandet av
Miljömålberedningen som ska sändas till Miljödepartementet.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Remissvar Havet och människan (SOU
2020:83)
Förslag till yttrande SBN 2021-04-22 Havet och människan (SOU 2020:83)
Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 1
Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 2

19

§

137

Remiss - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om
klimatdeklaration av byggnader, STK-2021-343

SBN-2021-321
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande över Boverkets rapport 2020:13
Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. Regeringen har i promemorian Ds
2020:4 Klimatdeklarationer för byggnader lagt fram ett lagförslag om klimatdeklarationer av
byggnader som planeras att införas 1 januari år 2022. I remitterad rapport föreslår Boverket
regler om gränsvärde för klimatutsläpp från byggnader samt förslag om utökade krav på
redovisning av klimatpåverkan från byggnad vid uppförande från år 2027 jämfört med regler
som enligt lagförslaget föreslås träda i kraft 1 januari år 2022. Förslagen avser enbart
nybyggnation.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till yttrande kompletteras
med texten "Gränsvärden kan redan nu tas fram utifrån tidigare utföra byggprojekt som grund. Det finns i
dagsläget en bred kunskap om klimatberäkningar och många genomförda och klimatberäknade projekt.
Genom att utgå ifrån den kunskapen skulle införandet av gränsvärden kunna tidigareläggas flera år."
2. Stadsbyggnadsnämnden lämnar i övrigt yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som
ska få i uppdrag att komplettera svaret med ytterligare resonemang kring hur ökad
administration kan förväntas påverka framförallt små byggaktörer negativt, framförallt då
marknaden redan driver en omställning, vilket gör att delar av denna klimatdeklaration
riskerar att slå in öppna dörrar.
Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att remissyttrandet kompletteras med texten "Gränsvärden kan
redan nu tas fram utifrån tidigare utföra byggprojekt som grund. Det finns i dagsläget en bred kunskap om
klimatberäkningar och många genomförda och klimatberäknade projekt. Genom att utgå ifrån den
kunskapen skulle införandet av gränsvärden kunna tidigareläggas flera år."
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten
Espmarkers (MP) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) börjar med ställa proposition på huruvida ärende ska avgöras
idag och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på av Mårten Espmarker (MP) förslagen komplettering
av yttrandet gällande gränsvärden och finner denna komplettering vara bifallen.
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Slutligen ställer ordförande proposition på yrkandena om avslag på yttrandet och bifall till
yttrandet med komplettering gällande gränsvärden och finner att nämnden har bifallit
förvaltningens förslag till yttrande men komplettering gällande gränsvärden.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 137a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 137b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Utveckling av regler om klimatdeklarationer
Förslag till yttrande SBN 2021-04-22 Utveckling av regler för införande av
klimatdeklarationer
Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Bilaga § 137a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 12 – Remiss - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader, STK-2021-343
SBN-2021-321

I detta ärende behandlar vi en remiss från Boverket angående införande om ökande
krav på klimatdeklaration på byggande
Efterfrågan på klimatmärkta byggnader har ökat stort de senaste åren, framförallt när
det gäller kontorsbyggnader. Hållbarhet och klimatmässigt byggande är inte längre
något som måste tvingas fram, utan något affärskritiskt som marknaden i allt större
utsträckning
efterfrågar
helt
på
egen
hand.
Detta
påpekar
även
stadsbyggnadskontoret, och lyfter t.ex fram LFM30, det lokala initiativet från
byggbranschen i Malmö.
Av de anledningen är vi oroliga att en utökad administration för att nå ett klimatneutralt
byggande riskerar att slå hårt mot små och lokala företag, samtidigt som klimatnyttan
blir marginell i förhållande till den omställning som ändå sker.
Vi yrkade på att yttrandet skulle kompletteras med ett resonemang om risken med
ökad administration och vad det skulle innebära för småföretagande i förhållande till
de stordriftsfördelar som de stora byggföretagen har när det kommer till ökad
administrativ börda
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 137b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende: 12: SBN-2021-343
Remiss – Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av
byggnader, STK-2021-343
Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande över Boverkets rapport 2020:13
Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. I remitterad rapport föreslår
Boverket regler om gränsvärde för klimatutsläpp från byggnader samt utökade krav på
redovisning av klimatpåverkan vid uppförande från år 2027 jämfört med regler som enligt
lagförslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Förslagen avser enbart nybyggnation.
Stadsbyggnadsnämnden stödjer i huvudsak förslagen.
Stadsbyggnadsnämnden vill dessutom tidigarelägga införandet av nya gränsvärden, avsevärt
skarpare än föreslagna i remissen. Vi ser detta som synnerligen kontraproduktivt, när
nämnden samtidigt säger sig önska ett billigare nybyggande. Enbart att redovisa eventuella
klimatvinster, kommer kräva ytterligare anställda hos byggföretagen, för att räkna fram dessa.
Med andra ord lägger vi ytterligare krav på byggfirmorna som i slutändan skall betalas av
hyresgästerna.
Vi Sverigedemokrater anser att styrandes önskan är att vara bäst i klassen internationellt sett,
tyvärr är ett effektivt sätt att ytterligare utarma Svenska Skattebetalare.
Vi yrkade därför avslag till stadsbyggnadsnämndens remissvar
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade 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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§

138

Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen,
STK-2019-834

SBN-2021-208
Sammanfattning

Stadskontoret har remitterat Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen. Syftet är att utreda möjligheterna att
effektivisera, samordna och framtidssäkra dagens och morgondagens digitala
infrastrukturlösningar och föreslå en mer ändamålsenlig organisering för Malmö stad.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Digitala infrastrukturen
Förslag till yttrande SBN 2021-04-22 Digitala infrastrukturen
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
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§

139

Energistrategi för Malmö

SBN-2019-1073
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Energistrategi för Malmö
Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Malmö
Energistrategi samrådets samlade yttranden
§323 SBN 2020-10-22 Energistrategi för Malmö inkl särskilda yttranden (L), (SD),
(V), (M) samt (C)
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§

140

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)

SBN-2018-954
Sammanfattning

Godkännande
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett nytt, tätt område med blandad
stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bl.a.
handel, vårdcentral och bibliotek. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett nytt stort
park- och naturområde och därigenom utveckla rekreation och biologisk mångfald. För att
uppnå variation i området avses flerbostadshus och olika typer av småhus blandas och
utformningen variera. För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas
parkeringen i ett mobilitetshus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen som ska få i
uppdrag att dela upp detaljplanearbetet så centrumdelen planeras separat. I andra hand yrkar
han avslag på detaljplanen.
Mikael Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag
att plocka bort parkeringsplatserna vid fickparkerna. I andra hand yrkar han avslag på
detaljplanen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Martin Molins (C) och
Mikael Anderssons (V) återremissyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande yrkandena avslag och bifall till detaljplanen mot varandra och finner
att stadsbyggnadsnämnden har bifallit förvaltningens förslag till detaljplan.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C) lämnar in en reservation, bilaga § 140a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 140b.
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Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 140c.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 140d.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 140e.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5615 godkännande
Dp 5615 Utlåtande efter granskning
Dp 5615 Planbeskrivning godkännande
Dp 5615 Samrådsredogörelse
Dp 5615 Plankarta godkännande
Dp 5548 170324 särskilt yttrande V Gottorps allé
SBN 200617 §190a reservation V
SBN 200617 §190b särskilt yttrande M o C
SBN 200617 §190c särskilt yttrande SD
Dp 5615 Illustrationskarta godkännande

Bilaga § 140a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 15 – Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand
21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp
5615)
SBN-2018-954

I detta ärende behandlar vi en detaljplan för ny byggnation i Bunkeflostrand
Centerpartiet är mycket skeptiska till den storskaliga utbyggnad som nu sker på
Europas bästa åkermark i anslutning till Klagshamn och Bunkeflostrand. Möjligheten
att kunna säkerställa en lokal försörjning av livsmedel blir allt viktigare, dels ur ett
klimatperspektiv, men även för att undvika den sårbarhet som vi bland annat sett med
stängda gränser under den pågående corona-pandemin.
Denna detaljplan, precis som många andra i området är ett resultat av ett avtal som
Malmö tecknat under 90-talet. Centerpartiet anser att dessa avtal bör förhandlas om,
så att åkermarken kan bevaras samtidigt som Bunkeflostrand och Klagshamn kan
växa på en betydligt längre sikt, gärna i form av fribyggartomter så att fler Malmöbor
får större möjlighet att bygga sitt eget hem.
Då denna detaljplan även innehåller ett nytt centrum, vilket är efterfrågat från
Bunkeflostrandborna och något vi anser är bra för att stärka lokalsamhället i byn var
vår ambition att planen skulle återremitteras och delas upp, i syfte at bifalla
centrumdelen men pausa resterande utbyggnad.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

Bilaga § 140b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö (DP 5615) SBN-2018-954

Nya parker ska självklart inte planeras bli bilparkeringar
I denna detaljplan byggs en ny del av östra Bunkeflostrand ut, bland annat med en med ett torg för
handel och möjlighet för kommunal service, bland annat bibliotek. I planen finns fyra så kallade
”fickparker”, det är mindre parker byggda för att skapa mötesplatser i boendemiljön. I en av dessa
parker innebär förslaget att en del av ytan hårdgörs och att den delen upplåts för bilparkering. I
planen placeras även nätstationer på 7 m2 samt energicentraler på 70 m2 i dessa områden avsatta
för park.
Vi ställer oss mycket positiva till små fickparker i planerandet av nya bostadsområden och hoppas
de återkommer i framtida planer. Parkerna för lek och annat umgänge ska självklart inte bli platser
för bilparkeringar eller energicentraler. Parkerade bilar riskerar skymma lekande barn eller äldre
som tar en promenad med sin rollator.
Vi yrkade därför att bilparkering inte ska tillåtas i fickparken söder om Gottorps allé..
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 140c
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 15 – Bunkeflostrand 21:3 m.fl (Gottorps allé, etapp 2)…
SBN-2018-954
I detta ärende behandlar vi en detaljplan som ska göra det möjligt att uppföra ett nytt,
tätt område med blandad stadsbebyggelse med småhus, flerbostadshus, förskola och
ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bland annat handel, vårdcentral
och bibliotek.
Det är glädjande att boende i Bunkeflostrand får ett nytt centrum då det befintliga är
bristfälligt och inte täcker det behov som finns i området. Det är även väldigt positivt
att fler småhus byggs i Bunkeflostrand efter att så stora områden med flerbostadshus
har byggt, som har lett till problematik i området samt att det har i många avseenden
förstört karaktären av Bunkeflostrand som ett småhusområde och den variation som
det bidrar med i Malmö.
Det finns en problematik på Gottorpsvägen inklusive de anslutande vägar med långa
bilköer på morgon och eftermiddag. Det är viktigt att följa hur man dels möjliggör en
bättre kollektivtrafik och kanske en framtida tågstation i området samt säkerställer
framkomlighet för de olika pendlare, barnfamiljer, näringslivstransporter, bussar och
räddningstjänstfordon som måste köra i området.
Det är viktigt att bevaka den framtida utformning av området i bygglovsskedet så att
inte allt i området ser likadant ut och på så sätt säkerställa lite variation i området och
samtidigt också tillåta lite större handlingsutrymme för bygglovssökande så att de kan
välja olika färger och utformningar.

Malmö den 2021-04-28
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 140d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-04-22
Ärendenummer: SBN 2018-954 Detaljplan Bunkeflo 21:3 Gottorps allé

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 syftet med planen är att
möjliggöra för ett nytt, tätt område med blandad stadsbebyggelse, förskola och ett torg med
centrumfunktioner som ger möjlighet till handel, vårdcentral och bibliotek.
För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas parkering i ett
mobilitetshus. Denna lösning har visat sig vara mindre attraktiv i andra delar av staden och vi
ser en fara i tänket att detta skulle göra området mer attraktivt, vi ser det tvärtom som en
fara att det blir mindre attraktivt i stället för att staden erbjuder möjligheter. Bunkeflostrand
är en av de delar i staden med sämst förutsättningar för kollektivt resande där bilen är ett
naturligt inslag.

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 § 140e
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-04-22
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp 2) i
Bunkeflostrand Malmö (Dp 5615)
Diarienr: SBN-2018-954
Miljöpartiet arbetar för att Malmö ska vara en levande stad där stadens miljöer
ska vara inbjudande, trevliga och trygga att röra sig i. I detaljplanen föreslås en
introvert bebyggelse som vänder baksidor och gavlar mot huvudstråk och
parkmiljöer. Konsekvensen av detta är att det blir en frånvaro av fönster och
huvudentréer riktade mot huvudstråk och parkmiljöer. Utan dessa ökar
otryggheten för människor som rör sig längs huvudstråket eller i parken
(särskilt på kvällstid) då de inte är synliga för de som är i husen. Detta
trygghetsskapande fenomen kallas ibland för “ögon på gatan”. Miljöpartiet
anser även att planer som förläggs på jordbruksmark i framtiden ska ha en
högre täthet för att bättre nyttja marken samt att exploatering av jordbruksmark
ska vara mycket restriktiv.
Miljöpartiet önskar en högre ambitonsnivå kring dessa frågor i framtida
detaljplaner.

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

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

141

Detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5 m.fl. i Bellevuegården i
Malmö (Dp 5623)

SBN-2018-772
Sammanfattning

Antagande
Syftet med planförslaget är att genom ändrad användning möjliggöra för bostäder,
centrumverksamhet, vård, kontor, förskola/skola och gymnasieskola inom fastigheten Hyllie
9:5. Syftet är vidare att öka flexibiliteten för användningen inom kvarteret samt säkra den
befintliga byggnadens kulturhistoriska värden.

Beslut

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

Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen som ska få i
uppdrag att se över möjligheten för fler parkeringsplatser. I andra hand yrkar han avslag på
detaljplanen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Anders Olins (SD)
återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition huruvida ärendet ska avgöras idag och
finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande yrkandena om bifall och avslag på detaljplanen mot varandra och
finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag till detaljplan.
Reservation

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 141a.

Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtandet efter granskning
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Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5623 antagande
Dp 5623 Utlåtande efter granskning
Dp 5623 Planbeskrivning antagande
Dp 5623 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5623 Plankarta antagande
SBN 2016-12-15 Reservation Moderaterna och Liberalerna (Dp 5513)

Bilaga § 141a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-04-22
Ärendenummer: SBN 2018-772 Detaljplan Hyllie 9;5 Bellevuegården.

Ärendet gäller detaljplan för Hyllie 9:5 Bellevuegården, i ärendet yrkade vi på en återremiss i
syfte att se över möjligheten för fler parkeringar. I området planeras för en förtätning där
antalet boende ökar samtidigt som antalet p-platser minskar, vi anser att parkering i
anslutning till bostaden är en självklarhet för att möjliggöra andra färdmedel.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

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

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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142

Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra Hamnen i Malmö (Dp
5633)

SBN-2018-905
Sammanfattning

Antagande
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en byggnad som innehåller ca 60 bostäder,
centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage centralt i Malmö.
Jäv

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe med den
ändring att utformningskravet ljus betong ska tas bort.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Yrkanden

Darko Simic (M) och Martin Molin (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen
med syfte att öka antalet lägenheter genom att bygga högre och arbeta med en varierande
byggnadshöjd.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) och Martin Molins (C) återremissyrkande.
Jens Kindt (MP) yrkar att utformningskravet ljus betong ska tas bort.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mikael
Andersson (V) yrkar bifall till Jens Kindts (MP) ändringyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på Jens Kindts (MP) yrkande att utformningskravet ljus
betong ska tas bort och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag till detaljplan med
den ändringen att utformningskravet ljus betong tas bort.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 142a.
Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 142b.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
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Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5633 antagande
Dp 5633 Utlåtande efter granskning
Dp 5633 Planbeskrivning Antagande
Dp 5633 Samrådsredogörelse
Dp 5633 Plankarta Antagande
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-12-19 § 470, Dp 5633

Bilaga § 142a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:17. Detaljplan Löjan 4 Västra Hamnen
SBN 2018-905
Ärendet avser gestaltning i ett känsligt område mitt mot slottet Malmöhus.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad som innehåller bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage centralt i Malmö. Detaljplanen möjliggör för en byggnadsvolym som bygger vidare på kvarterets avgränsning och stärker
linjen mot kajerna.
Detaljplanen reglerar byggnadsvolymens omfattning och byggnadsmaterial som kontrasterar med
de övriga mer robusta, tyngre och mörkare byggnaderna i planområdets närhet. Planområdets läge
med närheten till Malmöhus slott ställer höga krav på byggnadens estetik som säkrar kvalitéer så
som kontrast, lätthet, och elegans.
Detaljplanen är illustrerad med byggnad i ljus betong som ska avvika från redan beviljade och uppförda byggnader i mörkare material.
Moderaterna och Centerpartiet anser inte att stadsbyggnadskontoret lever upp till denna nivå av gestaltning som läget i staden kräver. Malmö har antagit och har ambitionen att vara arkitekturstaden
vilket vi i moderaterna och centerpartiet anser bör genomsyra detaljplanen i detta ärende.
Vi vill se en mer arkitektonisk utmanande och högre byggnation som kan balansera de historiska
värden som slottet Malmöhus ger området. Vi ser inte att en byggnad i samma höjd som övriga
byggnader i uppförd i ljus betong med balkonger skapar några större arkitektonisk värden. Att även
illustrera betong i mark och broar skapar ingen större nyfikenhet för vare sig Malmöbor eller besöksnäring.
Malmö har i området möjlighet att skapa en gestaltning som är en arkitektonisk inropare för besök i
Västra hamnen och attraktivitet för citadellskajens boende. Vi yrkade därför på att huset skulle bygggas högre för att skapa en större variation och göra det möjligt för fler att bo på ett attraktivt läge.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande, lämnar vi här en reservation.
Malmö den 2021-04-22

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 142b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-04-22
Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra hamnen i Malmö (Dp 5633)
Diarienr: SBN-2018-905
Det finns i dagsläget stora möjligheter för byggaktörer att minska sin
klimatpåverkan från byggprocessen.
I alla nya detaljplaner arbetar Miljöpartiet därför med att det ska finnas goda
förutsättningar för att uppnå en så låg klimatpåverkan från byggprocessen som
möjligt. Från och med januari 2022 föreslår Boverket att införa
klimatdeklarationer för alla nya byggnader, och från 2027 föreslås även en
gräns för hur stor klimatpåverkan en byggnad får ha. Konsekvensen är att
byggaktören kommer behöva rationalisera mängden byggmaterial som går åt
och välja byggmaterial med låg klimatpåverkan.
Det är därför av stor vikt att detaljplaner inte ställer för detaljerade krav på
vilken typ av fasadmaterial en byggnad ska ha. Utvecklingen går snabbt och vi
vet inte idag vilket material som om några år är bäst lämpat för att nå låg
klimatpåverkan.
Därför yrkade vi på att texten om ljus betong utgår i detaljplanen och ersätts
med endast texten ljusa fasadmaterial. På så sätt har den kommande
byggaktören större rådighet och möjlighet att uppfylla framtida klimatkrav.

För Miljöpartiet de gröna
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, tjänstgörande ersättare nämnd

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

143

Detaljplan för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp i Malmö (Dp 5641)

SBN-2018-272
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka kyrkans befintliga lokaler genom att
öka byggrätten. Syftet är också att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad, samt att
möjliggöra för att en viktig social målpunkt kan finnas kvar på centralt läge.
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

Darko Simic (M) yrkar att beslutmening tjänsteskrivelsens tredje
beslutsmening "Stadsbyggnadsnämnden anser inte att antagandet berättigar till ersättning" plockas bort.
Martin Molin (C) yrkar bifall till Darko Simics (M) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5641 Antagande
Dp 5641 Utlåtande efter granskning
Dp 5641 Planbeskrivning antagande
Dp 5641 Samrådsredogörelse
Dp 5641 Plankarta Antagande
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§

144

Detaljplan för fastigheten Stadt Hamburg 14 i Gamla staden i
Malmö (Dp 5670)

SBN-2019-866
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoländamål (gymnasieskola och vuxenutbildning)
och bostäder på fastigheten. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö, samt
bekräfta gällande markanvändning i form av centrumverksamhet.
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.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser inte att antagandet berättigar till ersättning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5670 Antagande
Dp 5670 Utlåtande efter granskning
Dp 5670 Planbeskrivning antagande
Dp 5670 Samrådsredogörelse
Dp 5670 Plankarta antagande
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§

145

Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i
Malmö (ÄDp 5698)

SBN-2018-1388
Sammanfattning

Antagande
Syftet med ändring av detaljplan är att göra det möjligt att utöka byggrätten för
transformatorstation. Detta för att möjliggöra att en ny anläggning kan byggas samt att
byggnation av ny station kan ske i samexistens med befintlig och därmed förhindra
driftavbrott. När ny station är i drift ska den äldre stationen rivas. Syftet är även att säkerställa
ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnvägen, söder om planområdet. Vidare är
syftet att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall.
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 210422 ÄDp 5698 antagande
ÄDp 5698 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5698 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5698 Samrådsredogörelse
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§

146

Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp
5701)

SBN-2019-1156
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillskapa fler bostäder genom att uppföra
bostadsbyggnader, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningarna, på befintlig
markparkering ut mot Teknikergatan. Planläggningen ska bidra till att komplettera det
befintliga bostadsområdet med två flerbostadshus med cirka 100 lägenheter.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår förslaget till detaljplan.
Yrkanden

Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Darko Simics (M), Martin Molin (C), Åsa Ahnfeldt (SD),
Mikael Andersson (V) och Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
detaljplan.
Beslutsgång

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








G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5701 antagande
Dp 5701 Utlåtande efter granskning
Dp 5701 Planbeskrivning antagande
Dp 5701 Samrådsredogörelse
Dp 5701 Plankarta antagande
SBN 200213 §53a reservation SD
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§

147

Detaljplan för fastigheterna Holmastycket 1, 2 och 3 i Elinelund i
Malmö (Dp 5748)

SBN-2019-134
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.
Idag är området bebyggt med samlingslokal, skola, äldrebostäder m.m. Planförslaget kan
möjliggöra för nya bostäder och större förskole- och grundskoleverksamhet, i kombination
med att befintliga funktioner kvarstår. 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 fastigheterna Holmastycket 1, 2 och 3 i Elinelund i Malmö (Dp 5748).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planen ska bevara ett större sammanhängande område
med grönska och att stora träd ska skyddas samt att planens genomförande inte ska innebära
att den befintliga gröna innergården byggs bort.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bebyggelsen mot Annetorpsvägen ska vara en del av
Annetorpsvägens gaturum och vända sig mot gatan och att byggnadens placering inte ska
omöjliggöra en framtida ombyggnad av Annetorpsvägen.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på planuppdraget.
Darko Simic (C) yrkar i första hand att detaljplanen endast ska tillåta småhus och i andra
hand avslag på planuppdraget.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) yrkande om att endast tillåta småhus.
Martin Molin (C) yrkar att bebyggelsen mot Annetorpsvägen ska vara en del av
Annetorpsvägens gaturum och vända sig mot gatan. Byggnadens placering ska dock inte
omöjliggöra en framtida ombyggnad av Annetorpsvägen.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (C) och Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin
Molins (C) yrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att planen ska bevara ett större sammanhängande område med
grönska och att stora träd skyddas samt att planens genomförande inte innebär att den
befintliga gröna innergården byggs bort.
Darko Simic (M) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårtens Espmarkers (MP)
yrkande.
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Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Darko Simics (M) yrkande om att
detaljplanen endast ska tillåta småhus och sitt eget yrkande om avslag på denna ändring och
finner att nämnden har avslagit yrkandet om att endast tillåta småhus.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att planen
ska bevara ett större sammanhängande område med grönska och att stora träd skyddas samt
att planens genomförande inte ska innebära att den befintliga gröna innergården byggs bort
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer Sofia Hedén (S) proposition på Martin Molins (C) yrkande om att bebyggelsen
mot Annetorpsvägen ska vara en del av Annetorpsvägens gaturum och vända sig mot gatan
samt att byggnadens placering inte ska omöjliggöra en framtida ombyggnad av
Annetorpsvägen och finner detta vara bifallet.
Till sist ställer ordförande yrkandena om bifall till planuppdraget (med ovanstående
ändringar) mot avslag och finner att nämnden har bifallit planuppdraget med ändringar.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 147a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 147b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 147c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5748 planuppdrag
Dp 5748 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 147a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-04-22
Ärende: 9 – Detaljplan Holmastycket 1, 2, 3 i Elinelund (Dp 5748)
SBN-2019-134

Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt
till följd av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet. Denna utveckling tycks inte
ha bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med samarbetspartier, som nu
lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att kunna presentera en lösning på
trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa köer på Annetorpsvägen.
Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö och bör
bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös styrande
partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas berättigade oro.
Moderaterna yrkade på ett tillägg i syfte att säkerställa att det endast kan byggas
småhus i kommande detaljplanen. Det är uppenbart att styrets plan om att
kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen genom att försvåra för biltrafiken har
misslyckats, vilket framförallt lett till nämnda köbildning på Annetorpsvägen. För att
åstadkomma ett transportsystem som funkar i hela Malmö, även när vi växt till en
halvmiljonstad, krävs nu kraftfullare åtgärder. Från Moderaternas sida vill vi se
betydligt kraftfullare åtgärder för att säkerställa god framkomlighet för samtliga
trafikslag så att de pendlare, näringslivstransporter, bussar och räddningstjänstfordon
som måste köra i området kommer fram.
Som vanligt handlar majoritetens förslag om att dels bygga samma gamla femsexvåningshus, dels om att strypa trafikflödena i synnerhet för bilister.
Vi vill bygga småhus i fler delar av Malmö och även här då efterfrågan på småhus
växer. Malmös karaktär ska bevaras, bevara områden med småhus och
småskaligeten i Malmö där den finns och låt city ha citykänsla.

Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 28 april 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 147b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:22: SBN-2019-134

Detaljplan för fastigheterna Holmastycket 1,2 och 3 i Elinelund i Malmö (Dp 5748)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.
Sverigedemokraterna yrkade avslag till planuppdraget då vi motsätter oss en förtätning
av fastigheterna Holmastycket 1, 2 och 3 som är bebyggda med äldreboende, grundskola och förskola som nyttjar grönytorna på fastigheten. Dessa verksamheter får betydligt mindre friyta vid en förtätning och naturvärden i området går förlorade.
En nybyggnation på området närmast Annetorpsvägen är inte lämplig då en framtida
breddning av infartsleden måste planeras då denna är en huvudled för hela Elinelund
och bostadsområden kring Kalkbrottet. Fastigheter som för tillfället exploateras och planeras att bebyggas tätt med bostäder, detta innebär att trafiktrycket på Annetorpsvägen
har ökat och kommer fortsättningsvis att öka.
Trafiksituationen måste lösas före det ges fler bygglov i Limhamn - Elinelund området.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 22: Detaljplan för fastigheterna Holmastycket 1,2 och 3 i Elinelund i
Malmö (Dp 5748)
Gröna ytor som används ska värnas
I detta planuppdrag ges stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
en detaljplan för tre olika fastigheter i Elinelund. Planförslaget kan bland annat
möjliggöra för nya bostäder och större förskole- och grundskoleverksamhet
innanför Yttre ringvägen, vilket är i enlighet med översiktsplanen.
Området innehåller idag främst funktioner i form av bland annat äldreboende, föroch grundskola samt. Precis utanför planområdet ligger ett LSS-boende. Området
innehåller stora grönområden som används av de olika funktionerna. En förtätning
hade eventuellt inneburit bebyggelse på dessa grönområden. Vänsterpartiet kan i
vissa fall tycka det är befogat att bygga på grönområden, men att detta i så fall
måste ske med väldigt stor hänsyn till områdets karaktär och hur områdena
används idag.
Vad gäller just det här området är Vänsterpartiet skeptiska till att bygga på de två
sammanhängande grönområden som är i den södra delen av planområdet. Vi vill
främst se eventuell bebyggelse på de hårdgjorda ytorna i den norra delen av
området, som angränsar till Annetorpsvägen.
Eftersom detta är en begäran om planuppdrag och vi vill se vilka möjligheter det
finnas att förtäta området på ett sätt som tar hänsyn till de befintliga funktionerna i
området och hur de använder grönområdena, yrkade vi inte avslag på ärendet.
Istället ställde vi oss bakom Miljöpartiets yrkande om att bevara gröna funktioner
och säkerställa ett bibehållande av det innegårdsliknande grönområdet som ligger
mellan äldreboendet och grundskolan. Med det sagt är vi fortfarande skeptiska till
om det går att förena en förtätning samtidigt som vi inte gör avkall på de
grönområden som används idag av de olika funktionerna i området.
För Vänsterpartiet Mikael Andersson
med instämmande av Sara Andersson
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§

148

Detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde
i Malmö (Dp 5740)

SBN-2019-566
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad markanvändning genom centrumändamål,
som möjliggör för blandade verksamheter såsom handel och vårdcentral.

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde i Malmö Dp 5740.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheten för
nya byggrätter på den hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar in i området och
följer planprogrammet intentioner.

Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till planuppdrag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till planuppdrag.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att utreda
möjligheten för nya byggrätter på den hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar
in i området och följer planprogrammet intentioner.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Martin Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers
(MP) yrkande.
Beslutsgång

Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att
stadsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att utreda möjligheten för nya byggrätter på den
hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar in i området och följer planprogrammet
intentioner och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande yrkandena om avslag och bifall till planuppdraget med
utredningsuppdrag mot varandra och finner att nämnden har bifallit att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med planuppdraget.
Reservation

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 148a.
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Beslutsunderlag
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Dp 5740 Underlag till begäran om planuppdrag
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:23: SBN-2019-566

Detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp
5740)
Ärendet gäller planuppdrag för att möjliggöra utökad markanvändning genom centrumändamål, som möjliggör för blandade verksamheter såsom handel och vårdcentral.
Fastighetsägaren har under flera år bedrivit detaljhandel, restaurang och vårdcentral
med ett tidsbegränsat bygglov. Detaljplanens förslag syftar till att möjliggöra permanenta bygglov för nuvarande verksamheter. Finns ytterligare byggrätt inom fastigheten kan det eventuellt bli aktuellt att utnyttja dessa.
Planområdet omfattas av Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde som inte
är godkänt än. Ingen historisk inventering av markföroreningar har gjorts för planområdet.
Sofielund har haft industriverksamhet sedan i början på 1900-talet. Här har funnits
kemikalieindustrier, färgfabriker, mekaniska verkstäder, tvättinrättningar m m. Man
kan bara gissa att markkontamineringen är hög.
Vi skulle önska att ändringar av detaljplaner utförs när planprogrammet för Sofielunds
verksamhetsområde är godkänt och vi kan ta ett helhetsgrepp på utredningar och
markundersökningar.
Vi Sverigedemokrater yrkade därför avslag i detta ärende. 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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§

149

Detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds
industriområde i Malmö (Dp 5749)

SBN-2017-127
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad markanvändning genom centrumändamål,
som möjliggör för blandade verksamheter såsom handel och kontor.

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds industriområde i Malmö Dp 5749.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheten för
nya byggrätter på den hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar in i området och
följer planprogrammet intentioner.

Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till planuppdrag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till planuppdrag.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att utreda
möjligheten för nya byggrätter på den hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar
in i området och följer planprogrammet intentioner.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Martin Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers
(MP) yrkande.
Beslutsgång

Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att
stadsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att utreda möjligheten för nya byggrätter på den
hårdgjorda marken som i skala och gestaltning passar in i området och följer planprogrammet
intentioner och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande yrkandena om avslag och bifall till planuppdraget med
utredningsuppdrag mot varandra och finner att nämnden har bifallit att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med planuppdraget.
Reservation

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 149a.
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Beslutsunderlag
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:24: SBN-2017-127

Detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp
5749)
Ärendet gäller planuppdrag för att möjliggöra utökad markanvändning genom centrumändamål, som möjliggör för blandade verksamheter såsom handel och kontor.
Fastighetsägaren har under flera år bedrivit dagligvaruhandel och kontor med ett tidsbegränsat bygglov. Detaljplanens förslag syftar till att möjliggöra permanenta bygglov
för nuvarande verksamheter. Finns ytterligare byggrätt inom fastigheten kan det
eventuellt bli aktuellt att utnyttja dessa.
Planområdet omfattas av Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde som inte
är godkänt än. Ingen historisk inventering av markföroreningar har gjorts för planområdet.
Sofielund har haft industriverksamhet sedan i början på 1900-talet. Här har funnits
kemikalieindustrier, färgfabriker, mekaniska verkstäder, tvättinrättningar m m. Man
kan bara gissa att markkontamineringen är hög.
Vi skulle önska att ändringar av detaljplaner utförs när planprogrammet för Sofielunds
verksamhetsområde är godkänt och vi kan ta ett helhetsgrepp på utredningar och
markundersökningar.
Vi Sverigedemokrater yrkade därför avslag i detta ärende. 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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§

150

Ändring av detaljplan för fastigheten Sigurd 9 i Västervång i
Malmö (ÄDp 5755)

SBN-2020-1074
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Sigurd 9 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Sigurd 9 i Västervång i Malmö (ÄDp 5755)
2. Beslut om samråd av detaljplaneändringen behöver inte ske i Stadsbyggnadsnämnden utan
kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 ÄDp 5755 planuppdrag
ÄDp 5755 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

151

Detaljplan för fastigheten Bladet 8 i Södra Sofielund i Malmö
(Dp 5758)

SBN-2019-442
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta fastigheten Bladet 8 med
flerbostadshus ut mot Bragegatan. Planläggningen motiveras av att området i sin helhet är
inne i omvandlingsfas från industri till bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Bladet 8 i Södra Sofielund i Malmö (Dp 5758).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet
arbeta med hur byggnadens bottenvåning möter Bragegatan och Heleneholmstigen med syfte
att skapa en säker och trygg miljö.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret i det fortsatta arbetet särskilt
arbetar med hur byggnadens bottenvåning möter Bragegatan och Heleneholmstigen med
syfte att skapa en säker och trygg miljö.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall
till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Darko Simics (M) yrkar att ärendet yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande samt att
detaljplanen mestadels ska innehålla småhus.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) yrkande om att detaljplanen mestadels ska
innehålla småhus.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande
om att stadsbyggnadskontoret i det fortsatta arbetet ska arbeta med hur byggnadens
bottenvåning möter Bragegatan och Heleneholmstigen med syfte att skapa en säker och trygg
miljö och finner detta vara bifallet.
Efter detta ställer ordförande proposition på Darko Simics (M) yrkade om att detaljplanen
mestadels ska innehålla småhus och finner att nämnden har avslagit detta yrkande.
Reservation och särskilt yttrande

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 151a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 151b.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5758 planuppdrag
Dp 5758 Underlag till begäran om planuppdrag
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-04-22
Ärende: 26 – DP 5758, Bladet 8
SBN-2019-442

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i området Sofielund. Specifikt gäller
det fastigheten Bladet 8.
I området behövs annan typ av bebyggelse som kan bidra till att minskad
segregation i stället för att 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.
Vi Moderater tror att denna boendeform kan bidra till en positiv förändring i detta
område både vad de gäller trygghet och attraktion till denna del av Malmö.

Moderaterna yrkade på att återremittera ärendet för att göra om detaljplanen för att
se över möjligheten att i stället planera för småhus i området.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.

Malmö den 30 april 2021

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 151b
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:26: SBN-2019-442

Detaljplan för fastigheten Bladet 8 i Södra Sofielund i Malmö (Dp 5758)
Ärendet gäller planuppdrag för att förtäta fastigheten med flerbostadshus ut mot Bragegatan.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till planuppdraget som sådant. Vi önskar
dock att byggnadshöjden hålls låg så att den inte dominerar intilliggande bostadsområde Gamla Sofielund som är ett område med främst småskalig bebyggelse till övervägande del i form av gathus. Området är från sekelskiftet 1800/1900 och det bör tas
hänsyn till områdets karaktär vid byggnation på fastigheten Bladet 8.

__________________
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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§

152

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av
fastigheten Bunkeflo 10:1, öster om Sivåkersvägen, i Hyllievång
i Malmö (Dp 5759)

SBN-2021-160
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder och verksamheter samt att
säkra ett grönt gång- och cykelstråk på allmän plats i området öster om Sivåkersvägen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten Bunkeflo 10:1, öster om
Sivåkersvägen (Dp 5759).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i planarbetet även
ska utreda och arbeta för att skapa förutsättningar för att möjliggöra för odling inom
planområdet.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i planen säkerställa att det
finns en tydlig gräns mellan privat och offentligt där det tydligt framgår att bostadsgården
tillhör de boende.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att planarbetet även ska utreda och arbeta för att skapa
förutsättningar för att möjliggöra för odling inom planområdet.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mårten
Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) yrkande.
Martin Molin (C) yrkar att i syfte att skapa en attraktiv boende- och stadsmiljö, säkerställa en
tydlig gräns mellan privat och offentligt där det tydligt framgår att bostadsgården tillhör de
boende, t. ex genom att kringbygga gården med slutna kvarter eller på annat vis rama in den
samt att höja målsättningen till 200 bostäder, genom att bygga högre och arbeta med en
varierande byggnadshöjd.
Darko Simic (M) yrkar bifall till Martin Molins (C) yrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) yrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin Molins (C) yrkande om att säkerställa en tydlig
gräns mellan privat och offentligt där det tydligt framgår att bostadsgården tillhör de boende.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer första proposition på Mikael Anderssons (V) yrkande om
att planarbetet även ska utreda och arbeta för att skapa förutsättningar för att möjliggöra för
odling inom planområdet och finner detta vara bifallet.

60

Efter detta ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) yrkande om att säkerställa en
tydlig gräns mellan privat och offentligt och sitt eget avslagsyrkande och finner sitt eget vara
bifallet.
Omröstning begärs.
Ja-röst för avslag på yrkandet om en tydlig gräns mellan privat och offentligt.
Nej-röst för bifall till yrkandet om en tydlig gräns mellan privat och offentligt.
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar stadsbyggnadsnämnden att bifalla att det ska
säkerställas en tydlig gräns mellan privat och offentligt där det tydligt framgår att
bostadsgården tillhör de boende (se voteringslista).
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) yrkande om att höja målsättningen
till 200 bostäder, genom att bygga högre och arbeta med en varierande byggnadshöjd och sitt
eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit Martin Molins (C) yrkande om 200
bostäder.
Reservation och särskilt yttrande

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 152a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 152b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210422 Dp 5759 Planuppdrag
Dp 5759 Underlag till begäran om planuppdrag

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-04-22

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §152

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten Bunkeflo 10:1, öster
om Sivåkersvägen, i Hyllievång i Malmö (Dp 5759), SBN-2021-160
Ärende:

Voteringslist(or)
Dp 5759 Tydlig gräns mellan privat och offentligt
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Bo Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
7

0
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Bilaga § 152a
62

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 27

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del
av fastigheten Bunkeflo 10:1 (Dp 5759)

SBN 2021-160
Planområdet är den sista oplanerade delen av området kring Skrivaregatan. Syftet
med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder och verksamheter samt
att säkra grön gång – och cykelstråk på allmän plats i området öster om
Sivåkersvägen. I planarbetet föreslås pröva möjligheten att bland annat tillföra cirka
150 bostäder inom planområdet.
Moderaterna och Centerpartiet anser att det är av största vikt att den begränsade mark
som finns kvar att bygga på i Malmö måste användas på ett bra men också optimalt
sätt. Det är därför angeläget att se över om det finns möjlighet att utöka antalet
bostäder som ska uppföras med en målsättning om 200 bostäder genom att variera
byggnadshöjder inom området och att antalet våningar på byggnaderna ökar.
Det är också viktigt att planen innehåller tydliga avgränsningar om vad som utgör
privat- respektive offentlig mark i syfte att skapa attraktiva boenden i vår stadsmiljö,
där det tydligt framgår att bostadsgården tillhör de boende, t.ex. genom att kringbygga
gården med slutna kvarter eller på annat vis rama in den.
Vi yrkade därför på att det i uppdraget även ska ingå att:
-

höja målsättningen till 200 bostäder, genom att bygga högre och arbeta med
en varierande byggnadshöjd som avslogs samt

-

skapa ett attraktivt boende i stadsmiljö i syfte att säkerställa en tydlig gräns
mellan privat och offentlig mark som bifölls.

Då vårt yrkade avseende högre målsättning av antal bostäder inte vann majoritetens
gillande reserverar vi oss till förmån för bifall på att-satsen.

Malmö den 2021-04-22
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 152b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 27: Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten
Bunkeflo 10:1, öster om Sivåkersvägen, i Hyllievång i Malmö (Dp 5759)
Förstärk kopplingen till åkermarken genom att skapa möjligheter för
stadsodling
Syftet med det här planuppdraget är att göra det möjligt att uppföra bostäder och
verksamheter samt att säkra ett grönt gång- och cykelstråk på det som tidigare var
odlingsmark.
En av de grundläggande utgångspunkterna utifrån den fördjupade översiktsplanen
i södra Hyllie är att planförslaget ska bidra till Hyllies identitet genom en tydlig
stadsbyggnadsidé som baserat på Malmös möte med Söderslätt. Syftet med detta
är att förankra utbyggnaden på platsen och i dess historia, samt att lokala kvaliteter
är unika. I linje med detta yrkade därför Vänsterpartiet att planarbetet ska utreda
och arbeta för att skapa förutsättningar för att möjliggöra för odling inom
planområdet.
Vi ser att en utveckling av stadsodling, i alla dess former, är ett sätt att förstärka
kopplingen till Malmös historiska och unikt bördiga odlingsmark. Även om vi genom
planarbetet tar bort odlingsmark för större produktion, ska vi inte heller underskatta
vad småskalig odling gör för samhörigheten i bostadsområden där människor över
generationsgränser kan mötas i gemensamma intressen, att det möjliggör för
meningsfulla aktiviteter i anslutning till hemmet samt på att det på småskalig nivå
bidrar till förståelse för livsmedelsproduktion.
Vi är därför glada över att nämnden ställde sig bakom vårt yrkande.
För Vänsterpartiet Mikael Andersson
med instämmande av Sara Andersson

64

§

153

Nämndinitiativ - enklare regler för gatukonst

SBN-2020-886
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Nämndsinitiativ - enklare regler för gatukonst
Nämndsinitiativ - Enklare regler för gatukonst
§357 SBN 2020-11-12 Nämndinitiativ - enklare regler för gatukonst inkl muntlig
reservation (SD)
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§

154

Nybyggnad av 40 st enbostadshus (radhus, kedjehus, villor),
miljöhus, förråd och växthus, samt plank, stödmurar och
installation av solcellsanläggning inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 21:8

SBN-2021-357
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av 40 st radhus, kedjehus och friliggande villor i östra delen av
Bunkeflostrand.
Jäv

Alexander Werne (L) anmäler jäv och deltar inte i vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

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

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 154a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 BUNKEFLOSTRAND 21:8
SBN 2020-005332 BUNKEFLOSTRAND 21:8_bilaga

Bilaga § 154a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende: Nybyggnad av 40 st enbostadshus (radhus, kedjehus, villor), miljöhus,
förråd och växthus, samt plank, stödmurar och installation av solcellsanläggning
inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND 21:8
SBN-2021-357

Barns lekplatser är inte kompatibla med bilparkering
I detta ärende hanteras bygglov för bland annat 40 enbostadshus i Bunkeflostrand. Vi ser i detta
ärende med oro på att bilparkeringar omgärdar ytor planerade för lek, umgänge och annan
samvaro för de omkringboende.
Om det i planer och bygglov planeras för gemensamma parkeringsanläggningar bör de inte
placeras i direkt anslutning till lekplatser. Inte heller bör matargator till gemensamma parkeringar
korsa barns naturliga gång- och cykelvägar. Vi har lyft problematiken i tidigare ärenden och
hoppas att parkeringsproblematik löses på annat sätt i framtida ärenden.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

155

Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med underjordiskt garage
och solpaneler samt parkering, stödmur, plank och
komplementbyggnader inom fastigheterna HÖFÅNGET 4 och
HÖFÅNGET 5

SBN-2021-362
Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnation av 3 st flerbostadshus om sammanlagt 168 lägenheter (98
hyresrätter på Höfånget 4, 70 bostadsrätter på Höfånget 5) samt med detta samhöriga
åtgärder. Kravet på bilparkering uppfylls genom att bilplatser ordnas genom
nyttjanderättsavtal inom Höfånget 4 samt genom servitutsavtal med angränsande Höräfsan 5.
Förslaget prövas för liten avvikelse från gällande detaljplan avseende trafikbuller, utformning
på penthousevåning samt byggnadsarea avseende komplementbyggnad.
Jäv

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska få i
uppdrag att studera hur den biologiska mångfalden och framkomligheten kommer att
påverkas av bygglovet. I andra hand yrkar Anders Olin (SD) att ansökan om bygglov ska
avslås.
Darko Simic (M) yrkar att ansökan om bygglov ska avslås.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att bevilja bygglov och avslag på
Anders Olins (SD) och Darko Simics (M) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande yrkandena om bifall och avslag på ansökan om bygglov mot
varandra och finner att nämnden har beslutat att bevilja bygglov.
Reservationer och särskilt yttrande

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 155a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 155b.
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Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 155c.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Höfånget 4 och 5
SBN 2020-004356 Höfånget 4-5_Bilaga sid 1-8
SBN 2020-004356 Höfånget 4-5_Bilaga sid 8-31

Bilaga § 155a
69

Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2021-04-22
Ärende: 30 – Nybyggnad av 3 st flerbostadshus… Höfånget 4 & 5
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt till följd
av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad. Malmös styrande
Socialdemokrater med samarbetspartier, lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att
kunna presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa köer
på Limhamnsvägen, eller parkeringssituationen ska lösas. Limhamn är en småstad i staden,
vars karaktär tillför mycket till Malmö och bör bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför
oroande att Malmös styrande partier väljer att ignorera Limhamnsbornas berättigade oro.
Moderaterna har i tidigare planärenden yrkat på tillägg i det fortsatta arbetet med planen, i
syfte att säkerställa att trafiksituationen på Annetorpsvägen samt Limhamnsvägen och
parkeringssituationen i områdena skulle säkras även för framtiden men inte fått igenom vårt
yrkande.
Det är uppenbart att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen
genom att försvåra för biltrafiken har misslyckats, deras åtgärder har endast varit att försvåra
för biltrafiken med ogenomtänkta trafiklösningar, vilket framförallt lett till nämnda köbildning på
Annetorpsvägen och Limhamnsvägen. Från Moderaternas sida vill vi se kraftfulla åtgärder för
att säkerställa god framkomlighet för samtliga trafikslag så att de pendlare, bussar,
näringslivstransporter, och räddningstjänstfordon som måste köra i området kommer fram.
Som vanligt handlar majoritetens förslag om att dels bygga samma gamla fem-sexvåningshus,
dels om att strypa trafikflödena i synnerhet för bilister.
Vi vill bygga småhus i fler delar av Malmö och även här då efterfrågan på småhus växer.
Malmös karaktär ska bevaras, bevara områden med småhus och småskaligeten i Malmö där
den finns och låt city ha citykänsla.
Vi yrkar avslag på detta ärende och alla andra ärenden framöver kring Elinelund och
Limhamns Sjöstad till förmån för att bygga småhus samt fram till dess att trafiksituationen i
området utreds och man har en plan för att minska bilköerna på Annetorpsvägen och
Limhamnsvägen.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.

Malmö den 28 april 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M

Bilaga § 155b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-04-22
Ärendenummer: SBN 2021-362 Bygglov för Höfånget 4 & 5

Ärendet gäller bygglov för Höfånget 4 & 5 vid kalkbrottet. I detta område finns ett unikt djur
och växtliv samtidigt som området växer och växer vilket även skapar en svårare
framkomlighet.
I ärendet framgår inte hur den unika miljön påverkas, därför önskade Sverigedemokraterna
att ärendet skulle återremitteras för att utreda hur Höfånget 4 & 5 skulle påverka den
biologiskmångfalden i området.
Då vårt yrkande inte 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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Särskilt
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 31 – Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med
underjordiskt garage och solpaneler samt parkering, stödmur,
plank och komplementbyggnader inom fastigheterna
HÖFÅNGET 4 och 15 HÖFÅNGET 5
SBN-2021-363

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för nya bostäder i Elinelund vid kalkbrottet
Centerpartiet och Moderaterna är oroliga över att utvecklingen av Elinelund är på väg
att misslyckas. Den stora och ensidiga exploateringen med bostäder utan något fokus
på arbetsplatser eller service har lett till att området blir ett ensidigt bostadsområde,
och inte den levande stadsmiljö som var tanken. Hög in- och utpendling har istället lett
till trafik- och parkeringsproblematik, och de många, dyra hyresrätterna i kombination
på bristande efterfrågan riskerar att leda till hög omflyttning och social problematik, likt
den kommunens eget bostadsbolag MKB själv påpekar finns i Limhamns Sjöstad.
Med ett så stort fokus på massproduktion av bostäder riskerar Elinelund att bli 2000talets svar på miljonprogrammen, samtidigt som vi missar möjligheten att bygga en ny,
attraktiv stadsdel. Då bygglovet följer detaljplanen är det inte detta ärende som är fel,
utan den tidigare antagna detaljplanen. Av den anledningen väljer vi att lämna in ett
särskilt yttrande.

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

156

Nybyggnad av flerbostadshus, övernattningslägenhet, murar,
plank och stödmurar samt komplementbyggnader inom
fastigheten SANDFORMEN 2

SBN-2021-363
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus (113 st lägenheter inkl 7 st stadsradhus),
övernattningslägenhet, murar, plank och stödmurar samt komplementbyggnader inom
området Cementen i Limhamn.
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
Niklas Stéen 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 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.
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Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
Yrkanden

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

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

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 156a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 156b.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 156c.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Sandformen 2
SBN 2020-003614 SANDFORMEN 2 bilaga

Bilaga § 156a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2021-04-22
Ärende: 31 – Nybyggnad av flerbostadshus… SANDFORMEN 2
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt till följd
av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad. Malmös styrande
Socialdemokrater med samarbetspartier, lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att
kunna presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa köer
på Limhamnsvägen, eller parkeringssituationen ska lösas. Limhamn är en småstad i staden,
vars karaktär tillför mycket till Malmö och bör bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför
oroande att Malmös styrande partier väljer att ignorera Limhamnsbornas berättigade oro.
Moderaterna har i tidigare planärenden yrkat på tillägg i det fortsatta arbetet med planen, i
syfte att säkerställa att trafiksituationen på Annetorpsvägen samt Limhamnsvägen och
parkeringssituationen i områdena skulle säkras även för framtiden men inte fått igenom vårt
yrkande.
Det är uppenbart att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen
genom att försvåra för biltrafiken har misslyckats, deras åtgärder har endast varit att försvåra
för biltrafiken med ogenomtänkta trafiklösningar, vilket framförallt lett till nämnda köbildning på
Annetorpsvägen och Limhamnsvägen. Från Moderaternas sida vill vi se kraftfulla åtgärder för
att säkerställa god framkomlighet för samtliga trafikslag så att de pendlare, bussar,
näringslivstransporter, och räddningstjänstfordon som måste köra i området kommer fram.
Som vanligt handlar majoritetens förslag om att dels bygga samma gamla fem-sexvåningshus,
dels om att strypa trafikflödena i synnerhet för bilister.
Vi vill bygga småhus i fler delar av Malmö och även här då efterfrågan på småhus växer.
Malmös karaktär ska bevaras, bevara områden med småhus och småskaligeten i Malmö där
den finns och låt city ha citykänsla.
Vi yrkar avslag på detta ärende och alla andra ärenden framöver kring Elinelund och
Limhamns Sjöstad till förmån för att bygga småhus samt fram till dess att trafiksituationen i
området utreds och man har en plan för att minska bilköerna på Annetorpsvägen och
Limhamnsvägen.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.

Malmö den 28 april 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M

Bilaga § 156b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende: 31: SBN-2021-362

Nybyggnad av flerbostadshus, övernattningslägenhet, murar, plank och stödmurar samt
komplementbyggnader inom fastigheten SANDFORMEN 2
Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus (113 st lägenheter inkl 7 st stadsradhus),
övernattningslägenhet, murar, plank och stödmurar samt komplementbyggnader inom
området Cementen i Limhamn.
Detta bygglov med planerade 113 lägenheter anses bara behöva parkeringsplats för 2 st PRH
på gården. I ärendet kallas detta en liten avvikelse från den redan låga normen. Trafik och
parkeringssituationen i denna del av Limhamn kommer alltså ytterligare förvärras.
Vi Sverigedemokrater vill inte bevilja ytterligare bygglov i detta område, så länge inga
relevanta åtgärder för trafik och parkering utförs. Hänvisa till långväga parkeringshus eller
cykel är ingen vettig lösning för väldigt många människor. Därför yrkade vi avslag till detta
bygglov.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade 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 2021-04-22
Ärende 31 – Nybyggnad av flerbostadshus,
övernattningslägenhet, murar, plank och stödmurar samt
komplementbyggnader inom fastigheten SANDFORMEN 2
SBN-2021-349

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för nya bostäder i Limhamns Sjöstad
Centerpartiet och Moderaterna är oroliga över att utvecklingen av Limhamns Sjöstad
är på väg att misslyckas. Den stora och ensidiga exploateringen med bostäder utan
något fokus på arbetsplatser eller service har lett till att området blir ett ensidigt
bostadsområde, och inte den levande stadsmiljö som var tanken. Hög in- och
utpendling har istället lett till trafik- och parkeringsproblematik, och de många, dyra
hyresrätterna i kombination på bristande efterfrågan har lett till hög omflyttning och
social problematik, vilket kommunens eget bostadsbolag MKB själv påpekar.
Med ett så stort fokus på massproduktion av bostäder riskerar Limhamns Sjöstad att
bli 2000-talets svar på miljonprogrammen, samtidigt som vi missar möjligheten att
bygga en ny, attraktiv stadsdel.. Då bygglovet följer detaljplanen är det inte detta
ärende som är fel, utan den tidigare antagna detaljplanen. Av den anledningen väljer
vi att lämna in ett särskilt yttrande.

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

157

Nybyggnad av enbostadshus samt plank och stödmur inom
fastigheten PILE 1:29

SBN-2021-354
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt plank och stödmur utanför detaljplan och
områdesbestämmelser. Bindande förhandsbesked finns inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås
besluta att bevilja ansökan om bygglov.
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
Lennart Ek som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt och icke störande sätt.
För anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska VA-Syd kontaktas.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Sökande erinras om att det krävs dispens från länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka
fridlysta arter eller deras livsmiljöer enligt 4-9 och 14-15 §§ artskyddsförordningen (2007:845).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 PILE 1:29
SBN 2020-004876 PILE 1:29_bilaga
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§

158

Tillbyggnad av enbostadshus, överdäckning av terrass,
fasadändring samt montering av vattenburen golvvärme i båda
plan inom fastigheten POLOSPELAREN 11

SBN-2021-349
Sammanfattning

Åtgärden avser tillbyggnad av enbostadshus, överdäckning av terrass, fasadändring; byte av
tak inkl. höjning av takstolar och bjälklag, ändring av gavelfasad samt montering av
vattenburen golvvärme i båda plan. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
ärendet är planenligt. Grannar har inkommit med erinran i ärendet där de motsätter sig att
bygglov beviljas.
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 Ekblad 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 planavgift.
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 § 158a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 POLOSPELAREN 11
SBN 2020-002046 POLOSPELAREN 11_bilaga

Bilaga § 158a
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende:33: SBN-2021-349

Tillbyggnad av enbostadshus, överdäckning av terrass, fasadändring samt
montering av vattenburen golvvärme i båda plan inom fastigheten Polospelaren 11
Ärendet gäller tillbyggnad av enbostadshus, överdäckning av terrass, fasadändring
samt montering av vattenburen golvvärme i båda plan.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till bygglovet då detta inte strider mot detaljplanen.
Dock måste sägas att förslaget inte tar hänsyn till stadsbilden. Byggnaden ligger precis i början på höger sida när man kör in i Käglinge by söderifrån och är väldigt dominant. Att byggnaden dessutom är omgärdad av en mur förstärker dominansen.
Ingen stor hänsyn är tagen till varsamhet. Från en vitkalkad lägre länga likt intilliggande smedja till ett 1½-planshus med stora höga gavlar.

__________________
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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§

159

Ändring av bostad till glasscafé samt sammanslagning med
befintligt glasscafé inom fastigheten STJÄRNEHUS 1

SBN-2021-361
Sammanfattning

Åtgärden innebär att en liten lägenhet (ca 29 kvm) på bottenvåningen omvandlas till
torrförråd och pausrum, samt sammanslås med den befintliga verksamheten (glasscafét).
Anledningen är att lägenheten var utsatt för buller från diskutrymmet i lokalen trots
tilläggsisolering av väggen. På detta sätt får närliggande lägenhet nu ett "tyst" utrymme mellan
sig och verksamheten. Ärendet har kungjorts då gällande detaljplan endast medger
bostadsändamål. Bedömning görs att glasscafé är ett lämpligt komplement till
bostadsändamål och att ändringen därför ska ses som en godtagbar avvikelse.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Ben Erlich som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 STJÄRNEHUS 1
SBN 2021-000619 STJÄRNEHUS 1_bilaga
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§

160

Nybyggnad av förråd och två miljöhus, ändrad användning i
byggnad G, fasadändring, ändring av planlösning mm 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. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att friytan är tillräcklig.
Jäv

Mårten Espmarker (MP) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och
beslut i ärendet.
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
Sara Lindskog som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
En interiör byggnadsantikvarisk konsekvensanalys för byggnad A och B behöver lämnas in
för bedömning om det finns förutsättningar för att ge ett startbesked.
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 det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen
som ska få i uppdrag att arbeta om förslaget så att antalet parkeringsplatser inte är fler än
parkeringsnormen och i andra hand yrkar han avslag på ansökan om bygglov.
Sofia Hedén yrkar bifall till förvaltningens förslag om att bevilja bygglov och avslag på Mikael
Anderssons (V) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandena och avslag och bifall till ansökan om
bygglov och finner att nämnden har beslutat att bevilja bygglov.
Reservation

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (S) lämnar in en reservation,
bilaga § 160a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 (2021-03-25) DEKANEN 1
SBN 2020-004566 DEKANEN 1_bilaga

Bilaga § 160a
84

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende: Nybyggnad av förråd och två miljöhus, ändrad användning i byggnad G
(förskola till grundskola) fasadändring (galler markiser, fönster och igensättning av
dörr) ändring av planlösning, inställation av hiss samt marklov för förändrad
utemiljö inom fastigheten DEKANEN 1 SBN-2021-248

Barns perspektiv bör genomsyra planeringen av skolmiljöer
I detta ärende innebär en omgestaltning av skolmiljön för en av Malmös centrala skolor. Vi ser
positivt på att en grundskola planeras i närhet till många bostadshus. Vi är dock förvånade att
ärendet inte innehåller en barnkonsekvensanalys. Barnkonventionen förenades med svensk
lagstiftning 1 januari 2020 och vi hade förväntat oss att en barnkonsekvensanalys hade gjort i
detta ärende som handlar om barns skolmiljö.
Hade en konsekvensanalys gjorts tror vi att prioriteringen av anlägga 50% fler bilplatser över
fastställd parkeringsnorm och samtidigt inte nå upp till målsättningen att varje skolbarn ska ha en
friyta på minst 15 m2, hade varit annorlunda. I ärendet redovisas 14,7 m2 per barn.
Vi yrkade därför att ärendet skulle återremitteras för att arbeta om förslaget så att antalet
parkeringsplatser inte är fler än parkeringsnormen.

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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§

161

Inredande av ytterligare bostäder (27 st lägenheter),
fasadändring (påbyggnad av tak, utökade fönster, nya fönster
och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och
väggstegar) samt anordnande av markparkering inom
fastigheten BOHUS 5

SBN-2021-353
Sammanfattning

Ärendet avser inredande av ytterligare bostäder i befintligt flerbostadshus i utrymmen som
idag används för lägenhetsförråd. Åtgärden uppfyller inte kravet på tillgänglighet då
bostäderna inte kan nås genom hiss eller annan lyftanordning. Vidare så innebär åtgärden att
fönster tas upp i tak och fasad på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att åtgärden inte
bedöms som varsam. Förslaget uppfyller inte heller kraven på parkering eller lämplighet.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till stadsbyggnadskontoret som får i
uppdrag att handlägga ärendet vidare.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att efter handläggningen fatta
beslut gällande ansökan om bygglov i nämndens ställe.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag att
handlägga ärendet vidare (grannehörande, parkeringsutredning) samt att ge förvaltningen i
uppdrag att efter färdig handläggning fatta beslut gällande ansökan om bygglov i nämndens
ställe.
Martin Molin (C) yrkar bifall till Sofia Hedéns (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 BOHUS 5
SBN 2020-004163 BOHUS 5_bilaga
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§

162

Nybyggnad av två underjordiska sopbehållare på fastigheten
LIMHAMN 11:65

SBN-2021-355
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av två underjordiska sopbehållare för mat- respektive restavfall.
Sopbehållarna föreslås placeras på mark som är avsedd för parkeringsändamål (får icke
bebyggas) och strider mot gällande detaljplan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Övriga upplysningar
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 2021-04-22 LIMHAMN 11:65
SBN 2020-005022 LIMHAMN 11:65_bilaga
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§

163

Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation inom
fastigheten BONNY 14

SBN-2021-356
Sammanfattning

Ärendet avser utvändig ändring genom att imkanal uppförs på fasad mot gata. Den berörda
byggnaden är belägen i korsningen Sveagatan/Högerudsgatan, ett område bestående i
huvudsak av en- och flerbostadshus med relativt täta gaturum med ingen eller begränsad
förgårdsmark. Med hänsyn till stadsbilden bör en teknisk installation som en imkanal placeras
dolt eller integreras i byggnadens gestaltning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 BONNY 14
SBN 2020-005300 BONNY 14_bilaga
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§

164

Fasadändring (omfärgning av enbostadshus och förråd) inom
fastigheten POPPELSPINNAREN 2

SBN-2021-360
Sammanfattning

Ärendet avser utvändig ändring av enbostadshus genom omfärgning. Åtgärden anses inte
uppfylla kraven på varsamhet, anpassning till omgivningen och god helhetsverkan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

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

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Omröstning begärs.
Ja-röst för avslag på ansökan om bygglov.
Nej-röst för bifall till ansökan om bygglov.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar stadsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om
bygglov (se voteringslista).
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 164a.
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 2021-04-22 POPPELSPINNAREN 2
SBN 2021-000456 POPPELSPINNAREN 2_bilaga

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-04-22

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §164

Fasadändring (omfärgning av enbostadshus och förråd) inom fastigheten
POPPELSPINNAREN 2, SBN-2021-360
Ärende:

Voteringslist(or)
Avslå eller bevilja ansökan om bygglov
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Bo Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Bilaga § 164a
90

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 39 - Fasadändring (omfärgning av enbostadshus och
förråd) inom fastigheten POPPELSPINNAREN 2.
(Björkspinnaregatan 37, Bunkeflostrand)
SBN 2021-360

I detta ärende behandlar vi ansökan om bygglov för omfärgning av del av
enbostadshus och förråd.
Då fastigheten behöver målas ansöker fastighetsägaren om bygglov för att måla huset
i samma färger som grannarna. Närmaste grannen (Poppelspinnaren 3) har bygglov
med diarienummer SBN 2018–002569:1012873 för ommålning i samma kulör som
aktuell bygglovsansökan. Stadsbyggnadskontoret beviljar inte bygglov med
hänvisning till att man inte tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. Motiveringen är ganska märklig då grannen fått
bygglov till en liknande åtgärd och övriga hus i gatan är målade i många olika färger.
Vi anser att åtgärden på intet sätt bryter med angivna värden utan huset anpassar sig
till omgivningen och uppfyller kravet på varsamhet.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att bygglov självklart skulle beviljas men
detta vann inte de styrandes gillande och därför lämnar vi in en reservation.

Malmö den 2021-04-22
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)
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§

165

Fasadändring (puts på fasad) inom fastigheten BANMÄSTAREN
5

SBN-2021-358
Sammanfattning

Åtgärden innebär att huvudbyggnad på fastigheten, med ursprungligt gult tegel i huvudsak
och mörka omfattningar i rött tegel runt fönsterna, putsas och målas i en ljusbeige kulör.
Byggnaden bedöms ha arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga värden, vilket kan
vara hinder för fasadändring då ändringen inte bedöms vara varsam.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

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

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 165a.
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 2021-04-22 BANMÄSTAREN 5
SBN 2021-000056 BANMÄSTAREN 5_bilaga

Bilaga § 165a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 40 - Fasadändring (puts på fasad) inom fastigheten
BANMÄSTAREN 5. (Lyckåsgatan 23 i Malmö).
SBN-2021-358
I detta ärende behandlar vi ansökan om bygglov för fasadändring från tegel till puts
Detta är en villa i Kulladal där teglet på villan är i så dåligt skick på många ställen att
det måste bytas ut och då ersättas av ett likvärdigt tegel. Problemet är att samma tegel
inte går att få tag i då de svenska tegelbruken i stort sett lagts ned. Att byta till en
likvärdig sten skulle skilja så mycket att det blir för stor avvikelse. Sakkunskapen
avråder från att byta till annan sten utan ger i stället rådet att i stället putsa fasaden
vilket blir betydligt billigare.
Självklart bör nämnden ge bygglov till detta. Villan ligger i ett äldre villaområde med fri
bebyggelse och några arkitektoniska, kulturhistoriska eller miljömässiga värden finns
inte.
Moderaterna och Centern tycker det är viktigt att Malmös fastighetsägare är rädda om
sina hus och att låta dem bestämma över sin egendom och yrkar därför på att bevilja
bygglovet om att putsa huset.
Vi reserverar oss mot beslutet eftersom majoriteten inte biföll vårt yrkande vilket
förmodligen innebär att huset kommer att vittra sönder.

Malmö den 2021-04-22
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)
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§

166

Utredning om olovligt uppförda byggnader inom fastigheten
HAGTOFTA 6

SBN-2021-347
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av en komplementbyggnad samt en tillbyggnad utan
startbesked inom fastigheten HAGTOFTA 6. Stadsbyggnadskontoret upptäckte i samband
med bygglovsansökan för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av växthus att en del
av åtgärderna som ansökan avsåg redan var utförda. De två åtgärderna som ärendet avser
uppfördes mellan 2016–2017.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 14 756 kr av fastighetsägarna
Namn Namn (pers nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat
byggnation av komplementbyggnad i form av växthus samt tillbyggnad i form av utekök.
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 2021-04-22 HAGTOFTA 6
SBN 2018-001284 HAGTOFTA 6_bilaga
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§

167

Utredning om tillbyggnader och komplementbyggnad inom
fastigheten BUNKEFLOSTRAND 28:4

SBN-2021-371
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för två tillbyggnader på 15,0 kvm vardera till ett en- eller tvåbostadshus
samt nybyggnad av komplementbyggnad på 17,2 kvm inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:4. Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggsanktionsavgifter tas ut
av fastighetsägarna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter av Namn Namn (pers nr) och Namn
Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat:
a) tillbyggnad på 15,0 kvm till ett en- eller tvåbostadshus på 23 800 kr
b) tillbyggnad på 15,0 kvm till ett en- eller tvåbostadshus på 23 800 kr
c) nybyggnad av komplementbyggnad på 17,2 kvm på 12 423 kr
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
Information
Av 11 kap. 60 § framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Bunkeflostrand 28:4 utredning
SBN 2016-000933 Bunkeflostrand 28_4 Bilagor
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§

168

Utredning om ändrad användning och inredande av ytterligare
bostäder m.m. utan bygglov, anmälan och startbesked inom
fastigheten HYTTEN 1

SBN-2021-350
Sammanfattning

Fråga om uttagande av byggsanktionsavgift för ändrad användning, inredande av ytterligare
bostäder, fasadändring samt väsentlig ändring av planlösning, ventilationsanordning samt
vattenförsörjning och avlopp inom fastigheten Hytten 1 (Rodergatan 32, 34 och 36 samt
Salongsgatan 27). De utförda åtgärderna kräver bygglov respektive anmälan och har påbörjats
utan erforderligt startbesked.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar av ÖP Malmöhytten AB (16556933-7180) ut
byggsanktionsavgifter för att utan startbesked ha påbörjat:
a) inredning av 71 m² av ett flerbostadshus för väsentligen annat ändamål (lokal till bostad) på
45 220 kr,
b) inredning av 113 m2 av ett flerbostadshus för väsentligen annat ändamål (restaurang till
bostäder och kontor) på 70 210 kr,
c) inredning av 29 m² av ett flerbostadshus för väsentligen annat ändamål (cykelrum och
förråd till bostad) på 20 230 kr,
d) inredning av 20 m² av ett flerbostadshus för väsentligen annat ändamål (teknikutrymme till
bostad) på 14 875 kr,
e) inredande av två ytterligare bostäder à 40 m² på sammanlagt 23 800 kr,
f) fasadändring (två nya takfönster och ändring av en dörr till fönster) på 17 850 kr,
g) väsentlig ändring av planlösningen som omfattar 113 m² på 70 210 kr,
h) väsentlig ändring av ventilationsanordning som försörjer 429 m² på 53 431 kr och
i) väsentlig ändring av vattenförsörjning och avlopp som berör 349 m² på 43 911 kr.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 HYTTEN 1
SBN 2020-002546 HYTTEN 1_bilaga
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§

169

Utredning om väsentlig ändrad planlösning utan anmälan och
startbesked inom fastigheten VIADUKTEN 11

SBN-2021-359
Sammanfattning

Inom fastigheten Viadukten 11 har under hösten 2020 en lägenhetsskiljande väggen mellan
två bostadslägenheter och antalet rum i lägenheterna ändrats jämfört med gällande bygglov.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att en byggsanktionsavgift tas ut för att utan anmälan och
startbesked påbörjat en avsevärd ändring av planlösningen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 72 649 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat en avsevärd ändring av planlösningen som berör 117,14
m2 i ett flerbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 VIADUKTEN 11
SBN 2021-000141 VIADUKTEN 11_bilaga
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§

170

Utredning om flytt av kök samt avväxling av bärande vägg (lgh
1201 och lgh 1301) inom fastigheten HERRESTAD 9

SBN-2021-352
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för avväxling av bärande vägg i två lägenheter inom fastigheten
HERRESTAD 9. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om
byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat ändringar som berör byggnadens
bärande delar i två lägenheter om 59 kvadratmeter vardera i ett flerbostadshus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 76 160 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat ändringar som berör byggnadens bärande delar i två
lägenheter om 59 m2 vardera i ett flerbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 HERRESTAD 9
SBN 2020-003978 HERRESTAD 9_bilaga
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§

171

Utredning om ändring av brandskydd (ny vägg i
brandcellsgräns) utan startbesked inom fastigheten ASKER 3

SBN-2021-374
Sammanfattning

Inom fastigheten Asker 3 uppfördes i december 2020 ny vägg i brandcellsgräns genom att två
dörrhål sattes igen. Ändringen medför att antalet lägenheter stämmer överens med gällande
bygglov. Det hade dock krävts en anmälan och startbesked eftersom ändringen väsentlig
påverkar brandskyddet i denna del av byggnaden. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att
en byggsanktionsavgift tas ut.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 25 704 kr av Smart Lund
Aktiebolag (16556268–8761) för att utan startbesked påbörjat ändring i brandskydd som
berör 116 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Asker 3 utredning
SBN 2021-000321 ASKER 3_bilaga
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§

172

Utredning om avväxling av bärande vägg inom fastigheten
PAULA 13

SBN-2021-348
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för att utan förgående teknisk anmälan och startbesked ha
påbörjat en avväxling i bärande konstruktion i ett flerbostadshus inom fastigheten PAULA
13.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ta ut en byggsanktionsavgift på 45 815 kr av
bostadsrättsföreningen Ballongfararen (769606–6781) för att utan startbesked ha påbörjat en
avväxling av en bärande vägg i ett flerbostadshus inom fastigheten PAULA 13.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 PAULA 13
SBN 2020-000947 PAULA 13_bilaga
Yttrande från BRF Ballongfararen 2021-04-13
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§

173

Utredning angående byggnationer inom fastigheten LAVETTEN
9

SBN-2021-346
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av mur inom fastigheten LAVETTEN 9.
Stadsbyggnadsnämnden beviljade den 19 februari 2016 bygglov (BY 2016–000995) för plank
i svart smidesjärn och vitputsade betongpelare och med en stödmur på maximalt 35 cm. Den
uppförda muren är 95 cm hög och avviker i så stor omfattning från det beviljade bygglovet
att den inte kan anses omfattas av bygglovet. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut en
byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked uppfört en mur om 20,7 löpmeter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 11 043 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan bygglov och startbesked uppfört en mur om 20,7 löpmeter.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 LAVETTEN 9
SBN 2017-003659 LAVETTEN 9_bilaga
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§

174

Nämndsinitiativ - nämndens struktur

SBN-2021-319
Beslut

1. Inkomna beslutsunderlag (såsom remisser) publiceras 13 dagar innan
nämndssammanträdet. Övriga handlingar publiceras 7 dagar innan mötestillfället.
Ärendeordningen på kommande föredragningslistor ändras så att informationsärenden som
inte tillhör ärenden som nämnden ska fatta beslut om vid samma tillfälle behandlas sist på
dagordningen. Arbetsutskottet fortsätter i sin nuvarande
form Informationstillfällen/studiebesök för hela nämnden kommer att återupptas när
rådande pandemi är över. Beredning inte införs inte. I och med ovanstående anser
stadsbyggnadsnämnden nämndsinitiativet vara besvarat.
Ordförande informerar

Sofia Hedén (S) meddelar att en preliminär föredragningslista och inkomna beslutsunderlag
(såsom remisser) framöver kommer att publiceras 13 dagar innan nämndssammanträdet.
Övriga handlingar kommer även fortsättningsvis att publiceras 7 dagar innan mötestillfället.
Ärendeordningen på kommande föredragningslistor ändras så att informationsärenden som
inte tillhör ärenden som nämnden ska fatta beslut om vid samma tillfälle behandlas sist på
dagordningen.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att arbetsutskottet ska fortsätta i sin nuvarande form samt att tillfällen
för information/studiebesök för hela nämnden kommer att återupptas när rådande pandemi
är över, att beredning inte införs och att nämnden i och med detta ska anse nämndsinitiativet
vara besvarat.
Darko Simic (M) yrkar att en beredning ska införas.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena om införande eller inte
införande av en beredning och finner att nämnden har beslutat att inte införa en beredning.
Reservation och särskilt yttrande

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 174a.
Martin Molin (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 174b.
Beslutsunderlag



2021-03-25 Nämndsinitiativ - Nämndens struktur

Bilaga § 174a
102

Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2021-04-22
Ärende: 49 - Moderaternas Nämndsinitiativ
Under lång tid har vi i nämnden haft väldigt många ärenden per nämnd, fler än övriga nämner i
Malmö, utöver detta har vi haft viktiga dragningar och informationsärenden i samband med de
ordinarie nämnderna.
Detta har lett till att vi dels inte haft möjlighet att ha en sund demokratisk process och vi som
opposition och fritidspolitiker inte hunnit på ett korrekt sätt sätta in oss i ärenden.
Tekniska har färre ärenden och extra schemalagda nämndsmöten för informationsärenden,
trots det så har de fritidspolitiker och förtroendevalda större möjlighet att sätta sig in i ärenden
än vad vi har.
Detta skadar den demokratiska processen och gör det svårt för oss som är fritidspolitiker att
sätta oss in ordentligt i de ärenden som vi sedan behöver besluta om.
Förslaget till dagens sammanträde var att dagordningen ska skickas ut tidigare och även delar
av handlingarna ca 14 dagar innan samt att lägga in fler dialogmöten, dock så behöver vi ha
fler schemalagda nämnder för dialogmöten och större informationsärenden samt en beredning
där samliga partier är representerade för att kunna bättre förankra ärendena.
Vi reserverar oss till förmån för bifall på nämndsinitiativet i sin helhet.

Malmö den 28 april 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 174b
103

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Ärende 15 – Nämndsinitiativ – Nämndens struktur
SBN-2021-319

I detta ärende behandlar vi ett nämndinitiativ angående hur nämnden ska organiseras,
i syfte att underlätta för nämndens förtroendevalda att vara förberedda inför varje möte
så att diskussionerna kan bli mer konstruktiva
Centerpartiet delar i stort initiativtagarnas ambitioner, och är också nöjda med de
förändringar som skett. Angående den punkten som avslogs, att inrätta en separat
beredning där en ledamot från varje parti kan diskutera månadens ärenden innan
beslutsmötet, så anser Centerpartiet att det vore bra. Vi anser dock inte att ett utökat
antal möten är rätt väg att gå för att ge politikerna större möjligheter att förbereda sig.
Däremot så bör vi se över vilken funktion nämndens arbetsutskott fyller, då
arbetsutskottet ytterst sällan får beslut delegerade till sig, och om det inte vore rimligare
att ersätta arbetsutskottets stående möten med en beredning där samtliga partier är
representerade, för att öka möjligheten till politisk dialog med samtliga partier

Malmö den 2021-04-22
Martin Molin (C)

