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Remiss - Uppdrag budget 2021 - KS och MKB ges i uppdrag att
tillsammans utreda och införa modell för hur trogna hyresgäster kan
premieras och flyttkedjor underlättas STK-2021-545
Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter
– vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:551), STK-2021-993
Remiss - Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025,
STK-2021-940
Remiss - Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter, STK-2021-1017
Utredning angående uppförande av kallförråd utan startbesked på
fastigheten HUSIE 173:129
Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad
Ändring av detaljplan för fastigheterna Gnistan 2 och 9 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5678)
Ändring av detaljplan för fastigheten Kattegatt 1 i Inre Hamnen i Malmö
(ÄDp 5773)
Detaljplan för del av fastigheten Tuppen 15 i Limhamn i Malmö (Dp 5626)
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16
i Käglinge i Malmö (Dp 5617)
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:3 m.fl. i Hyllievång i Malmö (Dp
5775)
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 i Oxie kyrkby i
Malmö (ÄDp 5784)
Detaljplan för fastigheten Lockarp 27:33 i Lockarp i Malmö (Dp 5781)
Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 14:93 i Kirseberg i Malmö (Dp
5599)
Ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i Malmö
(ÄDp 5619)
Ändring av detaljplan för fastigheten Virentofta 6 i Virentofta i Malmö
(ÄDp 5746)
Begäran om planbesked för fastigheten Kejsarkronan 5
Begäran om planbesked för fastigheten Klerken 1 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus inkl butik/café, solcellsanläggning, murar/
stödmurar samt 2 st parkeringsplatser inom fastigheten TAMPEN 2
Nybyggnad av skolbyggnad, idrottsbyggnad, förråd och skärmtak, skylt,
parkering, stödmur och ändring av markhöjd samt ombyggnad av förskola
till skola inom fastigheten OXIE 45:2
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
TOARP 5:113
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
TOARP 5:112
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
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inom fastigheten KUNGSÖRNEN 30
Utredning om ändrad användning från bostad till samlingslokal inom
fastigheten PIKEN 8
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§

347

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning
Jens Kindt (MP) anmäler jäv på ärende 29 Oxie 45:2 (§ 374).
Ärende 36 (§ 381) Ankaret 2 utgår.
Ordförande Sofia Hedén (S) föreslår att sist på dagordningen lägga till ett ärende om att ta
beslut om att möjliggöra digitala sammanträden för nämndens arbetsutskott.
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§

348

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-20201158
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag

Delegation bostadsanpassning

Delegation bygglov

Delegation övrigt
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§

349

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-20201137
Sammanfattning
Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-23.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Anmälan av inkomna skrivelser

1. Förvaltningsremiss samt yttrande - Samråd för detaljplan för del av
Sunnanå 5:15 m.fl. Tulltorpsvägen, Burlövs kommun, KS_2019_363-217,
SBN-2021-687

2. Inkommen skrivelse - Trafikverket utreder nytt alternativ för tredje körfält
på E6 söder om Malmö, Dnr 2018/134428, SBN-2019-1254

3. Förvaltningsremiss samt yttrande - Uppföljning av Länsstyrelsens
åtgärdsprogram - Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, MN-2021-6024,
SBN-2021-551

4. Förvaltningsremiss samt yttrande - Avgränsningssamråd Sjollen
vindkraftpark, SBN-2021-650

5. Förvaltningsremiss samt yttrande - Miljömålsenkäten 2021, SBN-2021-571

6. Beslut från KS - § 271 Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt
konstmuseum, STK-2020-1035, SBN-2021-837

7. Förvaltningsremiss samt yttrande, Boverkets förslag till föreskrifter och
allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med
konsekvensutredning, Dnr 2860-2021, SBN-2021-686

8. Enkätundersökningen avseende samordnad kommunal tillsyn samt
återkoppling och vägledning från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 404-3562-2020,
SBN-2021-401

9. Beslut § 206 Motion av Anders Skans (V) om att de ekonomiska ramarna
ska beslutas i internbudgetarna, STK-2020-299, SBN-2021-714

10. Beslut § 193 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036, STK-20201188, SBN-2021-713
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§

350

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-20201159
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut, domar och laga kraft.
Beslutsunderlag

Beslut, domar och laga kraft
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§

351

Delårsrapport 2021

SBN-2021-570
Sammanfattning
Ärendet innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av Delårsrapport 2021.
Ärendet inleds med kort information som ges av tf. enhetschef Erika Knobblock.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner Delårsrapport 2021.
Särskilt yttrande
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 351a.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Delårsrapport 2021

SBN 2021-09-23 Delårsrapport 2021

Bilaga § 351a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: Delårsrapport 2021
SBN-2021-570

Arbetsmiljöfrågor och behovet av goda bostäder
I föreliggande delårsrapport för årets första 8 månader visar prognosen för ekonomin på ett överskott
till årets slut. Vi vill ändå lyfta ett par frågor som är värda att bevaka.
Sjukfrånvaron är inte lika mellan kvinnor och män, för männens del visar den på 1,5 % och för kvinnor
mer än det dubbla 3,2 %. Siffrorna har gått ned räknat från förra året men vi tycker det finns
anledning att uppmärksamma denna skillnad. Det är inte ointressant att få klarhet i varför skillnaden
kvarstår år efter år. Kanske finns det ytterligare insatser som kan komma ifråga?
Vidare redovisas att det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetens och att tjänster därför
är vakanta längre än önskvärt. Kan dessa vakanta tjänster innebära att vissa arbetstagare får en
tyngre arbetsbelastning och därigenom en sämre arbetsmiljö?
Under rubriken, ”Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation”,
redovisas en negativ avvikelse rörande andel möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner på
kommunal mark. I dagsläget är utfallet endast en tredjedel av önskat utfall för mandatperiodens 4 år.
Många malmöbor har fortfarande inte tillgång till en bostad utifrån sina behov, det kan röra
hemlöshet, trångboddhet och tillgänglighet.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

352

Uppföljning av internkontrollplan halvåret 2021

SBN-2021-569
Sammanfattning
Ärendet innehåller rapporten Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2021.
Granskningarna avser tre kommungemensamma granskningar och två är nämndens
granskningar.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2021.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Uppföljning av intern kontroll halvåret
2021

Rapport SBN 2021-09-23 Uppföljning av internkontrollplan halvåret 2021
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§

353

Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026

SBN-2020-549
Sammanfattning
Bostadsförsörjningsprogram 2022–26 utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-ansvar är det varje kommuns
ansvar att med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med
planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till remisshandling för
Bostadsförsörjningsprogram 2022–26.
Yrkanden
Mikael Andersson (V) yrkar att i Visionen, stycke 6, ersätta meningen ”höga byggnader i
stationära lägen” med ”tät bebyggelse i stationsnära lägen”. Vidare yrkar Mikael Andersson
(V) att ett kommunalt byggbolag i Malmö stad ska inrättas samt att Malmö stad ska sluta
dubbelbeskatta MKBs hyresgäster genom att låta vinsten från MKB gå in i den kommunala
budgeten.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Mikael Anderssons (V) yrkanden.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) första yrkande om att ersätta
meningen ”höga byggnader i stationära lägen” med ”tät bebyggelse i stationsnära lägen”.

Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer i tur och ordning proposition på Mikael Anderssons (V)
yrkanden och finner att nämnden har avslagit dessa.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt och Lars Hellströms (L) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner att nämnden har bifallit detta.

Reservationer och särskilda yttranden
Mikael Andersson (V) lämnar in en reservation, bilaga § 353a.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §
353b.

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 353c.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 353d.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026

Bostadsförsörjningsprogram förslag till remisshandling 2021-09-23

SBN 2021-08-26 §293a särskilt yttrande (M) och (C)
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Bilaga § 353a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
SBN-2020-549

Malmöbor har rätt till bostäder utifrån behov
Vi tycker som helhet att programmet ser bra ut, men vi anser att vissa frågor är särskilt viktiga för att
malmöbor ska få tillgång till en bostad som svarar mot det enskilda hushållets behov.
Detta rör exempelvis behovet av fler trygghetsboenden för att möta det framtida behovet av dessa
från den växande åldersgruppen 80-89. Kanske kan de tillskapas genom förtätningar i redan byggd
miljö så att de äldre inte behöver flytta från sin invanda miljö.
Några andra frågor tror Vänsterpartiet skulle bidra till att uppnå de bostadspolitiska målen.
Inrätta ett kommunalt byggbolag i Malmö stad. Vi tycker helt enkelt inte det duger att ensidigt
fortsätta låta marknaden styra bostadsbyggandet. Kommunen behöver istället bygga hyresrätter med
rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i. Det krävs innovativa lösningar för att jobba med
hemlösheten.
Malmö stad ska sluta dubbelbeskatta MKBs hyresgäster genom att låta vinsten från MKB gå in i den
kommunala budgeten. Istället för hyreshöjningar som leder till vinstuttag borde hyrorna hållas nere
och vi vill att bostädernas standard ska hållas hög utan hyreshöjningar. Detta skulle även minska den
fortsatta höjningen av bostadskostnaderna för alla malmöbor.
I den inledande visionen slås det även fast att det ska byggas högt i stationsnära lägen. Detta tycker vi
hindrar möjligheten att planera vår stad utifrån lokala förutsättningar för att skapa en god stadsmiljö.
Vänsterpartiet yrkade

- att i Visionen, stycke 6, ersätts ”höga byggnader i stationära lägen” till ”tät bebyggelse i
stationsnära lägen”.

- att inrätta ett kommunalt byggbolag i Malmö stad.
- att Malmö stad slutar dubbelbeskatta MKBs hyresgäster genom att låta vinsten från MKB gå in i
den kommunala budgeten.

Då vi inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån till eget förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

Bilaga § 353b
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 8 – Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
SBN-2020-549
I detta ärende behandlar vi det kommande bostadsförsörjningsprogrammet inför beslut
på kommande nämndsmöte
Centerpartiet och Moderaterna vill med detta särskilda yttrande lyfta fram ett par
punkter som vi anser behöver tillföras programmet.
•

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar till stor del den del av Malmöborna
som har knappa ekonomiska förutsättningar och därigenom har små
möjligheter att efterfråga en bostad på marknadsmässiga villkor. Centerpartiet
och Moderaterna vill framhålla att den enskilt viktigaste åtgärden för dessa
människor är åtgärder för att fler ska kunna få ett jobb och egen försörjning.
Genom en politik som står för arbetslinjen kan denna grupp, och således
kommunens åtaganden för bostäder, minska avsevärt.

•

Bostadsförsörjningsprogrammet fokuserar mycket på hyrda bostäder som
lösning för svagare grupper. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att hyresrätter
i princip alltid är mindre ekonomiskt fördelaktiga än ägda boendeformer. Det
nämns att mer än hälften av Malmös hushåll saknar möjlighet att efterfråga en
nyproducerad bostadsrätt. Centerpartiet och Moderaterna vill underlätta för fler
att äga sitt boende, och efterlyser därför fler konkreta åtgärder för hur Malmö
Stad kan arbeta för att tillgängliggöra fler ägda boendeformer till lägre
instegskostnad.

•

Billiga bostäder är eftertraktade av alla, inte bara människor med låga
ekonomiska förutsättningar. Därför är vi mycket skeptiska till alla former av
subventionerade bostäder där endast kötid är avgörande för tilldelningen,
eftersom träffsäkerheten i dessa är låg. Däremot ser vi gärna att vi, i syfte att
underlätta för fler att få ett eget boende, jobbar mer med öronmärkta bostäder
till grupper som annars har svårt att komma in på bostadsmarknaden, t.ex
ungdomar och studenter. Även äldre, som ofta har en tendens att bo större än
vad de behöver, kan vara en bra tilltänkt målgrupp i syfte att underlätta deras
boendesituation och skapa flyttkedjor.
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•

Bostadsförsörjningsprogrammet belyser att många barnfamiljer väljer att lämna
Malmö eftersom de typer av bostäder som oftast efterfrågas av barnfamiljer,
småhus och marknära lägenheter med egen ingång, inte finns i tillräcklig
utsträckning. I en växande storstad krävs innovativa sätt att möta den
efterfrågan, en ambition vi anser saknas i det förslag vi fått presenterat.

Malmö den 2021-09-23
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 353c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-09-23
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026
Diarienr: SBN-2020-549
Bostadsbyggnation har i dagsläget en stor klimatpåverkan och därför måste de befintliga husen
användas mer effektivt. Att bygga bort bostadsbristen genom nyproducerade hus ska endast
vara en tredjehandslösning. Dessutom är nyproducerade bostäder i regel dyra och de billigare
lägenheterna finns i det befintliga beståndet.
Ett sätt att använda befintliga hus bättre är att underlätta för flyttkedjor genom att skapa
attraktiva bostäder för människor över 55 år i närheten av där de bor idag. Det skulle innebära
att dessa människor kan lämna större lägenheter och villor till tex småbarnsfamiljer.
Kommunen kan hjälpa till med tex bostadsförmedling för äldre och flytthjälp.
Distans- och hemarbete kommer bli ett betydligt vanligare sätt att arbeta på som nu många
arbetsgivare inför permanent. Distansarbete är många gånger mer resurseffektivt än att med
dagliga resor lägga massor med tid och energi på att förflytta sig mellan hemmet och
kontorsplatsen. Därför bör vi planera mer för att omvandla kontor och andra dåligt utnyttjade
lokaler till bostäder.
För miljöpartiet är bostaden en mänsklig rättighet. I vårt Malmö har alla barn en egen bostad att
komma hem till. Därför vill vi att staden ska erbjuda långsiktiga boenden till alla hemlösa
barnfamiljer, oavsett om hemlösheten beror på fattigdom eller missbruk.
Bostadsförsörjningsprogrammet är generellt och övergripande skrivet men skulle med fördel
kunna bli mer konkret för att ge bättre och snabbare effekt. Programmet bör även fokusera mer
på det socialt utsatta grupperna i vårt samhälle. På så sätt tar vi vårt ansvar och skapa
förutsättningar på riktigt för att alla människor ska ha ett värdigt liv utan att riskera att hamna i
kriminalitet eller annan utsatthet.

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

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

Bilaga § 353d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-09-23
Ärendenummer: Bostadsförsörjningsprogram 2020-2026

Ärendet gäller Bostadsförsörjningsprogram 2020-2026 enligt handlingen finns en god tillgång
på bostäder i staden i såväl i det befintliga beståndet som i nyproduktionen, det går att
utläsa svårigheter kring de med låg betalningsförmåga.
Den stora problematiken ligger i det faktum att staden har en hög andel personer som ej har
förmåga att betala sin egen bostad där man i hög utsträckning blir hänvisad till nyproduktion
vilket gör att stadens kostnader ökar ytterligare.
Den del som gäller förtätning tar ej hänsyn till de som bor i dessa förtätningsområden och
deras boende miljö, vi anser att dessa samtal behöver lyftas samtidigt som frågan om staden
klarar av alla de problem som uppstår vid en ytterligare befolkningsökning

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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§

354

SBN-2021-683

Remiss - Uppdrag budget 2021 - KS och MKB ges i
uppdrag att tillsammans utreda och införa modell för hur
trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor
underlättas STK-2021-545

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2020 gavs kommunstyrelsen och MKB i uppdrag att
tillsammans utreda och införa en modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och
flyttkedjor underlättas, genom att reducera hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en
nybyggd MKB-lägenhet. I rapporten Modell för rimliga hyror i nyproduktion och
flyttkedjor inom MKB redovisar MKB utredningens slutsatser. Stadsbyggnadsnämnden
stödjer ambitionen att uppnå en nyproduktion till rimliga hyror men ser samtidigt stora
risker att avkall kommer att göras avseende kvaliteter i nya bostadsmiljöer.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Tyke Tykesson.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att följande tillägg ska göras i yttrandet
"Stadsbyggnadsnämnden vill understryka att ett mål om att nå lägre hyror med bibehållen
standard riskerar att få en låg träffsäkerhet, då även de som har råd att efterfråga lägenheter
till dagens hyresnivåer lär attraheras av en lägre hyra. Det är därför viktigt att de
kostnadsreducerande åtgärderna är marknadsmässiga och inte förutsätta olika former av
statliga eller kommunala subventioner eller minskade avkastningskrav" samt
"Stadsbyggnadsnämnden ser en risk att förtätning med billiga bostäder på mark som redan
ägs av MKB riskerar att leda till en ökad segregation, då obebyggd mark som ägs av MKB
till stor del återfinns i miljonprogramsområden och liknande storskaliga bostadsområden
där det redan idag finns en stor del lägenheter med billiga hyror."
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förlag och avslag på
Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkanden.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande
om att lägga till "Stadsbyggnadsnämnden ser en risk att förtätning med billiga bostäder på
mark som redan ägs av MKB riskerar att leda till en ökad segregation, då obebyggd mark
som ägs av MKB till stor del återfinns i miljonprogramsområden och liknande storskaliga
bostadsområden där det redan idag finns en stor del lägenheter med billiga hyror."
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på vart och ett av Martin Molins (C) och
Darko Simics (M) yrkanden och finner att nämnden har avslagit dessa.

Sedan ställer ordförande proposition på sitt och Lars Hellströms (L) yrkande om bifall till 21
förvaltningens förslag och finner att nämnden har bifallit detta.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 354a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 354b.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 354c.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Modell för rimliga hyror i nyproduktion
och flyttkedjor

Förslag till yttrande SBN 2021-09-23 Modell för rimliga hyror i nyproduktion
och flyttkedjor

210611 Rapport Budgetuppdrag Final

Bilaga § 354a
22

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 9 – Remiss - Uppdrag budget 2021 - KS och MKB ges i
uppdrag att tillsammans utreda och införa modell för hur trogna
hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas STK2021-545
SBN-2021-683

I detta ärende blir det tydligt att de styrande Socialdemokraterna och Liberalerna har
en helt annan syn på hur bostadspolitiken och segregationen ska lösas än Centerpartiet och Moderaterna.
MKB har en ambition om att bygga billigare lägenheter så att fler Malmöbor ska ha
råd att efterfråga en nybyggd lägenhet.
Från Centerpartiet och Moderaterna ser vi en risk med att ett sådant förslag riskerar
att leda till ökad segregation, när MKBs strategi är att sänka byggkostnaderna genom
att bygga billiga lägenheter på mark de redan äger, vilket ofta blir i miljonprogrammen, där det redan idag finns en allt för hög koncentration av billiga lägenheter.
En annan risk vi ser, baserat på tidigare försök att bygga billigt med bibehållen hög
standard är att kostnadsminskningen blir beroende av direkta eller indirekta subventioner i form av investeringsstöd, rabatterade markpriser eller sänkta avkastningskrav.
Då träffsäkerheten i att denna typ av subventionerade bostäder tilldelas de som annars inte har råd att efterfråga lägenheter till dagens priser är tämligen låg, är risken
stor att en sådan lösning bara leder till att skattepengar direkt eller indirekt spenderas
på att subventionera hyror för etablerade hushåll som stått länge i bostadskön.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på att dessa aspekter skulle belysas i stadsbyggnadsnämndens remissvar, Då majoriteten ogillade vårt yrkande reserverar vi oss
mot beslutet.

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 354b
23

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-09-23
Ärendenummer: Remiss uppdrag budget 2021 Modell för hur trogna kunder kan premieras och
flyttkedjor underlättas.

2020 gavs kommunstyrelsen och MKB i uppdrag att tillsammans utreda och införa en modell
för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas. Vi vill inleda med att
några flyttkedjor finns inte att tala om, det är en så liten andel som passar in i benämningen
att det inte blir några kedjor. Syftet är att frigöra billigare bostäder i det befintliga beståndet
till unga men främst för resurssvaga invandrare, vilket i sin tur är ett resultat av en
invandringspolitik som spårat ur för många år sedan.
För att nu försöka komma till rätta med de problem man själv skapat, hittat det på modell
efter modell som inte leder till något resultat.
Först ut var en hyresrabatt för kunder i det befintliga beståndet vid flytt till nyproduktion,
detta bryter mot lagen och är ej genomförbart. Frågeställningen kopplad till denna rabatt är,
vem som skulle betalt denna rabatt och svaret blir stadens skattebetalare. Kostnaderna
försvinner inte med en rabatt och omkostnader och avkastningskrav ska uppfyllas. Vem vill
ha en rabatt som efter rabatt tidens utgång gör att den boende kanske inte har råd att bo
kvar i sin lägenhet.
Detta förslag syftar till att de trogna kunderna i MKB ges förtur till nyproduktion för att
frigöra billigare lägenheter i det befintliga beståndet, ett förslag som kommer att ge
mikroskopisk effekt. Varför flytta till någonting som är dyrare, de fall där det är troligt att det
sker är vid behov av större eller mindre lägenhet eller vid en önskan om uppgradering. Vi
tror dock att detta inte får den effekt som man eftersöker samtidigt som vi anser att det är
de styrandes självspäkande problem som aldrig uppkommit med vår politik.
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 § 354c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: Remiss - Uppdrag budget 2021 - KS och MKB ges i uppdrag att tillsammans utreda och inför
en modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas STK-2021-545
SBN-2021-683

Flyttkedjor inom MKB löser inte problemet med dyra hyresrätter
Kommunfullmäktige gav uppdraget att skapa en modell hur trogna hyresgäster skulle kunna få förtur
till nyproducerade lägenheter och därigenom friställa dessa äldre lägenheter med lägre hyror till
andra i behov av bostad.
Vi ser det som ett steg i rätt riktning att uppdragets intention skrotas, då vi inte kan se att det i någon
större utsträckning skulle få en effekt på den rådande bostadsmarknaden i Malmö. Förslaget som förs
fram i utredningen är att MKB istället ska producera lägenheter med en hyresnivå som 80% av
malmöborna kan efterfråga, det är en betydligt bättre ansats. För att lösa behovet av bostäder som
både malmöbor och personer bosatta i andra kommuner utan en tjock plånbok kan efterfråga, krävs
en kraftfull statlig bostadspolitik.
Vänsterpartiet tror att det finns andra bidrag att få en bättre bostadssituation i Malmö, som dock inte
ligger inom ramen för detta uppdrag, det är bland annat att inrätta ett kommunalt byggbolag i
Malmö stad. Vi tycker helt enkelt inte det duger att ensidigt fortsätta låta marknaden styra
bostadsbyggandet. Kommunen behöver istället bygga hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk
har råd att bo i. Det krävs helt en innovativa lösningar för att jobba med hemlösheten.
En annan del är att Malmö stad ska upphöra med att dubbelbeskatta MKBs hyresgäster genom att
låta vinsten från MKB gå in i den kommunala budgeten. Istället för hyreshöjningar som leder till
vinstuttag borde hyrorna hållas nere. Detta skulle även påverka kostnaderna för malmöbor
oberoende av bostadsform.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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355

SBN-2021-696

Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU
2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:551), STK-2021-993

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss avseende Miljödepartementets betänkande
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:551). I betänkandet föreslås förändringar i
miljöbalken i syfte att effektivt och rättssäkert skydda hotade arter samtidigt som regelverket
ska vara tydligt gentemot markägare om när man har rätt till ersättning. Utredningen syftar
även till att analysera och kartlägga statens, verksamhetsutövarens inklusive
fastighetsägarens utredningsansvar gällande frågor om artskydd. Förslag omfattar ändringar
i flera lagar och förordningar.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Mårten Espmarker MP) yrkar att näst sista meningen i yttrandet "I likhet med ovanstående
anser stadsbyggnadsnämnden att artskyddet inte får förhindra utfyllnader eller
konstruktioner som tillgodoser andra viktiga samhällsintressen, såsom bostäder,
näringslivsutveckling och infrastruktur" stryks.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Martin Molins (C) och Darko Simic (M) yrkar att meningen "Stadsbyggnadsnämnden anser
att utredningen behöver en fördjupad konsekvensbeskrivning över hur detta påverkar
enskilda markägares möjlighet att bruka sin mark” ska läggas till i yttrandet.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarker MP) yrkande
om att näst sista meningen i yttrandet "I likhet med ovanstående anser
stadsbyggnadsnämnden att artskyddet inte får förhindra utfyllnader eller konstruktioner
som tillgodoser andra viktiga samhällsintressen, såsom bostäder, näringslivsutveckling och
infrastruktur" stryks och finner att nämnden har avslagit detta.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande
om tillägg av meningen "Stadsbyggnadsnämnden anser att utredningen behöver en
fördjupad konsekvensbeskrivning över hur detta påverkar enskilda markägares möjlighet att
bruka sin mark” och finner att nämnden har avslagit detta.

Reservationer
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 355a.
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Mårten Espmarker (M) och Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation, bilaga § 355b.
Mikael Andersson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar
(SOU 2021:551)

Förslag till yttrande SBN 2021-09-23 Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar (SOU 2021:551)

SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 1

SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 2

Bilaga § 355a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 10 - Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU
2021:51 Skydd av 5 arter – vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:551), STK-2021-993
SBN-2021-696

I detta ärende behandlar vi utredningen Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar.
Denna utredning föreslår ett flertal åtgärder som riskerar att kraftigt inskränka rätten
för såväl lantbrukare som skogsägare att bruka sin mark.
Centerpartiet och Moderaterna vill se ett mer balanserat förslag, och efterlyste därför
en skrivelse från stadsbyggnadsnämnden om att utredningen måste fördjupa vilka
konsekvenser detta kommer få för markägares rätt att bruka sin mark.
Då majoriteten inte gillade vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 355b
28

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-0-23
Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter vårt
gemensamma ansvar (SOU 2021:551), STK 2021-993
Diarienr: SBN-2021-696
Miljöpartiet är positiva till grundsatserna i skrivelsen som lyfter fram behovet
och vikten av att ha ett fungerande artskydd. Vi vänder oss mot att det i
skrivelsen står att ett artskydd inte får motverka t.ex. näringslivsutveckling
(vilket kan innebära uppförandet av industriverksamhet) och infrastruktur.
Denna del av skrivelsen är för generellt hållen. Det blir svårt att se vad
meningen är med att ha lagar om artskydd om infrastruktur och industrier
undantas inverkan från eventuella skyddsbestämmelser. Vi yrkade på att denna
del skulle strykas ur skrivelsen.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss i ärendet.

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

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

356

SBN-2021-660

Remiss - Förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2021-2025, STK-2021-940

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss rörande Länsstyrelsen Skånes förslag
avseende nytt regionalt åtgärdsprogram, Tillsammans för ett hållbart Skåne – regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025. Syfte med åtgärdsprogrammet är att öka
förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030 i Skåne. Programmet ska ge vägledning inför åtgärder och
utvecklingsinsatser hos aktörer i länet och stimulera till ökad samverkan i det samlade
regionala miljöarbetet.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
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 § 356a.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Länsstyrelsens förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

Förslag till yttrande SBN 2021-09-23 Länsstyrelsens förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

SBK Svarsformular_atgardsprogram_miljomal

Missiv remiss åtgärdsprogram

Remissversion - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

Bilaga § 356a
30

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-09-23
Ärendenummer: Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

Vi Sverigedemokrater är klart oroliga över det faktum att det blir inskränkningar i det
kommunala självbestämmandet vilket vi ej är positiva till. Det finns flera hänvisningar till
Agenda 2030 som vi Sverigedemokrater sedan tidigt varit emot.
Bilens ställning och transporter i samhället inskränks vilket vi anser vara problematiskt,
vidare finns det frågetecken kring livsmedelsförsörjning, konsumtion och produktion, inom
området hållbara städer nämns regionala dialoger som är ett sätt att undanröja det
kommunala självstyret.
Vi kommer att följa utvecklingen kring ärendet och är djupt oroliga för flera av de åtgärder
som finns i handlingen.

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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§

357

SBN-2021-698

Remiss - Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter,
STK-2021-1017

Sammanfattning
Finansdepartementet har skickat Boverkets rapport 2021:13 Tillsynsavgift och
byggsanktionsavgifter på remiss till bl.a Malmö stad. Boverket som haft i uppdrag att utreda
förutsättningarna för tillsynsavgift menar att det inte bör införas en möjlighet för
byggnadsnämnderna att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna i samband med tillsyn enligt
plan- och bygglagstiftningen.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Tillsynsavgifter och
byggsanktionsavgifter

Förslag till yttrande SBN 2021-09-23 Tillsynsavgifter och
byggsanktionsavgifter

Boverkets rapport Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter
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§

358

SBN-2018-655

Utredning angående uppförande av kallförråd utan
startbesked på fastigheten HUSIE 173:129

Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål nr P 475919 angående överklagande av beslut om byggsanktionsavgift.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig i mark- och miljödomstolens mål P 4759-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Utredning kallförråd Husie 173:129

Föreläggande - inkom med yttrande senast 10 september 2021, Mål nr P 475919
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§

359

Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad

SBN-20201015
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har sett över och reviderat stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer
för inredning av vind till bostad. Dokumentet är en ombearbetning av tidigare riktlinjer antagna
av SBN 2007, 2013 och 2016 och ersätter också dessa versioner. Föreslagna råd och
riktlinjer underlättar för de som vill omvandla vindar till bostäder samt utgör ett underlag
för handläggning av bygglov och detaljplaner. Föreslagna råd och riktlinjer syftar till att
både inspirera och kommunicera stadens ambitioner och förväntningar på ett begripligt sätt
till medborgare, byggherre och arkitekt.
Ärendet inleds med information som ges av bygglovsarkitekt David Melander.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen som ges i uppdrag att se
över formuleringarna i Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 13:45- 13:50.
Yrkanden
Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen som ges i uppdrag att
se över formuleringarna i Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på sitt yrkande och finner det vara bifallet.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Råd och riktlinjer för inredning av vind
till botad

Vindsinredning råd och riktlinjer SBN 2020-12-10

Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad SBN 2021-09-23

Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad SBN 2021-09-23 bilaga 1

Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad SBN 2021-09-23 bilaga 2
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§

360

SBN-2018-727

Ändring av detaljplan för fastigheterna Gnistan 2 och 9 i
Möllevången i Malmö (ÄDp 5678)

Sammanfattning
Antagande.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
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 210923 ÄDp 5678 antagande

ÄDp 5678 Utlåtande efter granskning

ÄDp 5678 Planbeskrivning antagande

ÄDp 5678 Samrådsredogörelse

Bekräftar planprocessen och önskar gå vidare till granskning
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361

SBN-2021-187

Ändring av detaljplan för fastigheten Kattegatt 1 i Inre
Hamnen i Malmö (ÄDp 5773)

Sammanfattning
Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelse för
fastigheten Kattegatt 1 för att möjliggöra en förändring av fastighetsindelningen.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till ändring av detaljplan i kommunfullmäktiges
ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplaneändringen inte medför en betydande
miljöpåverkan, i enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till
Enligt sändlista i samrådsredogörelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 ÄDp 5773 Antagande

ÄDp 5773 Planbeskrivning antagande

ÄDp 5773 Samrådsredogörelse
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§

362

SBN-20181079

Detaljplan för del av fastigheten Tuppen 15 i Limhamn i
Malmö (Dp 5626)

Sammanfattning
Antagande.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta kvarteret med blandad
stadsbebyggelse, främst bostäder. Planförslaget möjliggör att del av befintlig bebyggelse rivs
och ersätts med två nya byggrätter för flerbostadshus, totalt ca 50 nya bostäder.
Verksamhetslokal ska finnas i kvarterets nordöstra hörn. Planläggningen motiveras av att
förtätning sker på redan ianspråktagen mark, i kollektivtrafiknära läge.
Beslut
ÄRENDET BORDLÄGGS
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 14:00-14:10.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Dp 5626 antagande

Dp 5626 Utlåtande efter granskning

Dp 5626 Planbeskrivning antagande

Dp 5626 Samrådsredogörelse

Dp 5626 Plankarta antagande
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§

363

SBN-2020-249

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i
Malmö (Pp 6053)

Sammanfattning
Godkännande.
Syftet med planprogrammet är att ge en samlad målbild över hur Sofielunds
verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. Den
nu föreslagna målbilden visar hur verksamhetsområdet kan bli Malmös mest betydelsefulla
och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Planprogram Sofielunds
verksamhetsområde.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka
godkännandehandlingen för planprogrammet till kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) yrkar att det i planprogrammet tydliggörs att stadens långsiktiga
vision är att i samråd med Stadex hitta en annan plats för verksamheten som inte ligger i tätt
bebyggt område.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att andra punkten överst på sidan 29 i
planprogrammet kompletteras med "..., samt att utformningen inte omöjliggör att
korsningen i framtiden kan anpassas till kommande ny standard för långa
fordonskombinationer om 34,5 m".
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på Martin
Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande
om att i samråd med Stadex hitta en annan plats för verksamheten som inte ligger i tätt
bebyggt område och finner att nämnden har avslagit detta yrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande
om att andra punkten överst på sidan 29 i planprogrammet kompletteras med "..., samt att
utformningen inte omöjliggör att korsningen i framtiden kan anpassas till kommande ny
standard för långa fordonskombinationer om 34,5 m" och finner att nämnden har avslagit
även detta yrkande.

Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 363a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 363b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 363c.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 363d.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Pp 6053 godkännande

Pp 6053 godkännande

Pp 6053 samrådsredogörelse

Pp 6053 bilaga 3

Pp 6053 bilaga 4 slutversion

Pp 6053 bilaga 5

SBN 200326 §90a särskilt yttrande M o C

SBN 200326 §90b särskilt yttrande MP

SBN 2021-01-21 §20a särskilt yttrande (SD)

SBN 2021-01-21 §20b särskilt yttrande (MP)
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Bilaga § 363a
39

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 18 - Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
(Pp 6053)
SBN-2020-249
Moderaterna och Centerpartiet har tidigare lämnat in ett särskilt yttrande avseende
stadsbyggnadskontorets syn på planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
med mål att stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. Det är glädjande att
planprogrammet nu har justerats och att våra synpunkter har hörsammats.
Tyvärr så finns det ett problem med att man inte framtidssäkrar de transporter som är
nödvändiga och som rör sig till och från området.
Sofielunds verksamhetsområde och den organiska utvecklingen som finns där beror
just på den symbios som finns mellan kultur och industrin, försvinner industrin så blir
det svårare för kulturen att bevaras och utvecklas där i framtiden, därför är det viktigt
att planen möjliggör och framtidssäkrar effektiva industritransporter med längre
lastbilar.
Fördelen med längre lastbilar blir också att det innebär att färre fordon behöver ta sig
till och från området, vilket leder till mindre buller samt bättre närmiljö både för
människorna och kulturen.
Vi yrkade på sammanträdet att på sida 29 lägga till: ..., samt att utformningen inte
omöjliggör att korsningen i framtiden kan anpassas till kommande ny standard för
långa fordonskombinationer om 34,5 m
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 363b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-09-23
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Diarienr: SBN-2020-249
Miljöpartiet är positiva till att planprogrammet slår fast att Sofielunds unika
karaktär med verksamheter och kultur ska bevaras. Däremot hade vi hellre sett
att stadens långsiktiga vision hade varit att erbjuda Stadex en annan plats att
verka på. Stadex hanterar farliga ämnen som kan ge upphov till explosion och
brand. Under planprogrammets framtagande har det tydliggjorts att den
kombinerade risken som utgörs av Stadex verksamhet tillsammans med farligt
gods på järnvägen utgör ett hinder för utveckling av den typ av
kulturverksamhet programmet är satt att främja. Miljöpartiet yrkade därför på
att stadens långsiktiga mål ska vara att i samråd med Stadex finna en annan
plats (som ej är i tättbebyggt område) för Stadex verksamhet.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss i ärendet.

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

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

Bilaga § 363c
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Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: 18: SBN-2020-249

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)

Syftet med planprogrammet är att ge en samlad målbild över hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. Den
nu föreslagna målbilden visar hur verksamhetsområdet kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivsområde.
Området kring Norra Grängesbergsgatan är i dag och har länge varit ett område med
många problem; illegala bostäder, svartklubbar, kriminalitet, svarta verksamheter,
narkotikahandel m m.
Vi Sverigedemokrater är mycket positiva till att det ska ske en förändring och även
tanken att göra området till ett kultur- fritids- och näringslivsområde. Vi menar att det
skall vara ett renodlat kultur- fritids- och näringslivsområde utan bostäder.
Nu har Malmö chansen att få ett stort, pulserande område med en variation i utbud
med t ex restauranger, caféer, gallerier, butiker, musik, film, utställningar, föreningsliv, aktiviteter, marknader o s v.
I detaljplanen skall bullrande verksamhet tillåtas och med tanke på detta samt närheten till järnvägen anser vi att bostäder inte skall rymmas inom denna plan.
Med ovan nämnda verksamheter kommer det att finnas ett stort behov av tillfartsmöjligheter samt parkeringsplatser vilket måste tillgodoses. Bilburna ska ha goda möjligheter att parkera för att besöka området eller följa med sina barn och ungdomar till
kultur- och fritidsaktiviteter.
Idag befintliga parkeringsplatser t ex vid Saturnusbyggnaden bör finns kvar och kan
med fördel istället för asfalt beläggas med annan markarmering som har god genomsläpplighet och kan mjuka upp intrycket i omgivningen.
Att bygga om en befintlig parkeringsplats i närheten av Enighet och Sofielunds Idrottshus i utkanten av området till torg menar vi är befängt och tillför ingenting förutom ytterligare parkeringskaos.
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Förändringen måste samtidigt ske med stor respekt och hänsyn till både Pågens och
Stadex verksamheter. Dessa båda verksamheter är av mycket stor betydelse för
Malmö och ska inte påverkas negativt i ett nytt planprogram. Deras tillgänglighet, utveckling och transportmöjligheter skall säkerställas.
Sverigedemokraterna håller med om att det finns många byggnader värda att bevara
men det finns även byggnader som bör rivas, t ex utmed Norra Grängesbergsgatan
där många bilverkstäder, frisörsalonger, restauranger, bagerier m fl är inhysta i byggnader som inte har något högre värde.
Av yttersta vikt är:
- att alla svarta verksamheter som finns i området försvinner.
-

att alla befintliga verksamheter kontrolleras av Malmö Stad så att vi inte behöver
ha kvar illegala källarmoskéer, illegala bostäder och lokaler som inte uppfyller
myndighets- miljö- eller brandkrav.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

___________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 363d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
SBN-2020-249

Låt kultur och arbetsplatser verka sida vid sida i Sofielund
Västerpartiet ställer sig mycket positiva till detta planprogram som är första steget för att bibehålla
det rika kulturliv som vuxit upp i närhet till Norra Grängesbergsgatan. Programmet försöker ge en
samlad målbild hur Sofielunds verksamhetsområde kan bli Malmös mest betydelsefulla och
dynamiska kultur-, fritid- och näringslivscentrum.
Det finns många frågor som måste lösas, vilket framgår av planprogrammet. Verksamheten vid
Pågens bageri som ligger i området innebär idag många tunga transporter och Stadex med sin
stärkelseproduktion borde på sikt få en bättre geografisk placering än mitt inne i en tätbebyggd stad.
Programmet sträcker sig fram till 2040 och hur området under dessa nästan 20 år kommer att växa
fram innebär säkerligen många ställningstaganden som är svåra att förutse idag. Pågens bageri har
redan aviserat ett flytt till Landskrona, vilket kan innebära ett minskat behov av tunga transporter.
Detta kan delvis lösa konflikten mellan transporter och många människor i rörelse inom området om
nya verksamheter som inte kräver tunga transporter prioriteras.
De ljudrika verksamheterna från industri och kultur tror vi på ett bra sätt kan hanteras genom att
tillskapa en kulturljudszon, det innebär också att bostäder i närheten inte kommer att störas
regelmässigt. Vid enstaka begränsade kulturarrangemang kommer säkert ljudet att nu ut i ett vidare
område.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

364

SBN-2017-368

Detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av
fastigheten Käglinge 1:16 i Käglinge i Malmö (Dp 5617)

Sammanfattning
Samråd.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder,
på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformationen på platsen.
Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse samt
säkerställa bevarande av dess kulturhistoriska värden.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
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 § 364a.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Dp 5617 Samråd

Dp 5617 Planbeskrivning samråd

Dp 5617 Plankarta samråd

Bilaga §364a
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Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: 19: SBN-2017-368

Detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten
Käglinge 1:16 i Käglinge i Malmö (Dp 5617)
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformationen på
platsen. Detaljplanen skall också möjliggöra en lämplig användning av befintlig
gårdsbebyggelse samt säkerställa bevarande av dess kulturhistoriska värden.
Sverigedemokraterna lämnade 2020-12-10 in ett nämndinitiativ gällande Louisedals
gård där vi ville att:
- detaljplanen för det berörda området utformas så att det även finns möjlighet att
använda befintlig gårdsbebyggelse för kontor, småindustri och restaurang/café
- att byggnaderna förses med bestämmelse om skydd av kulturvärden och rivningsförbud.
Sverigedemokraterna är mycket glada att det i detaljplanen som skall ut på samråd
är föreslaget att stora delar av Louisedals gård med dess kulturhistoriska värden skall
bevaras samt att gårdsbebyggelsen omfattas av markanvändningen Centrum och
Verksamheter vilket gör det möjligt att bedriva t ex café och småindustri.

________________
Anders Olin (SD)

_________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

________________
Stefan Claesson (SD)

___________________
Karin Ramsay (SD)
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365

SBN-2021-158

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:3 m.fl. i
Hyllievång i Malmö (Dp 5775)

Sammanfattning
Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder, mobilitetshus,
centrumverksamhet, kontor och nätstation samt en eller flera mindre grönytor inom
området öster om Hyllievångsskolan och Iduns park. Detaljplanen ska också möjliggöra
framtida ombyggnad av Pildammsvägen i dess sträckning längs med planområdet. Detta
som en fortsättning på tidigare planläggning av vägen i anslutande detaljplan norr om
planområdet.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:3 m.fl. i Hyllievång i Malmö (Dp 5775).
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 § 365a.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Dp 5775 planuppdrag

Dp 5775 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 365a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-09-23
Ärendenummer: Detaljplan Hyllie 4:3 i Hyllievång.

Ärendet gäller detaljplan för Hyllie 4:3, syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra
bostäder, mobilitetshus, centrumverksamhet, kontor och nätstation.
Vi anser att det borde finnas en bättre placering för mobilitetshuset i stället för en placering
intill den befintliga skolan i området.
Sedan tidigare har Sverigedemokraterna varit negativa omvandling av Pildammsvägen som
sträcker sig in till Malmö Opera. Denna omvandling i kombination med utbyggnaden har
redan skapat problem som kommer att öka i takt med det fortsatta bostadsbyggandet i
området.

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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SBN-2020-421

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 i
Oxie kyrkby i Malmö (ÄDp 5784)

Sammanfattning
Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer sammanhållet kvarter och mer
ändamålsenliga småhustomter inom den östra delen av gällande detaljplan Dp 4987. Syftet
är också att skapa förutsättningar för att säkerställa tillfart till jordbruksmarken norr om
planområdet samt att säkerställa att nuvarande och kommande fastigheter ges en lämplig
storlek och inte kan avstyckas. Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om
detta är lämpligt eller inte.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 i Oxie kyrkby Dp 5784.
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 ÄDp 5784 Planuppdrag

ÄDp 5784 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

367

SBN-2021-510

Detaljplan för fastigheten Lockarp 27:33 i Lockarp i
Malmö (Dp 5781)

Sammanfattning
Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka befintligt verksamhetsområde med
fler verksamheter, 10 000 – 15 000 kvm byggnadsarea. Syftet är också att möjliggöra en ny
infart i förlängningen av Firmagatan som även kan nyttjas som infart till kommande
bussdepå.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för Lockarp 27:33 i Lockarp i Malmö (Dp 5781).
2. Beslut om granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan kan
fattas av förvaltningen.
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) yrkar att i planarbetet begränsa möjligheten att uppföra kontor och
besöksverksamhet och att området i huvudsak används till industriändamål där kontor
endast är en mindre och kompletterande del samt att i planarbetet styra parkering mot
yteffektiva lösningar som t.ex. mobilitetshus och ej tillåta markparkering.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) båda
yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande
om att i planarbetet begränsa möjligheten att uppföra kontor och besöksverksamhet och
finner att nämnden har avslagit detta yrkande.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att i
planarbetet styra parkering mot yteffektiva lösningar som t.ex. mobilitetshus och ej tillåta
markparkering och finner att nämnden har avslagit även detta yrkandet.

Reservation
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 367a.
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Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Dp 5781 Planuppdrag

Dp 5781 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 367a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-09-23
Detaljplan för fastigheten Lockarp 27:33 i Lockarp i Malmö (Dp 5781) Planuppdrag
Diarienr: SBN-2020-510
Miljöpartiet är positiva till att nuvarande verksamhetsområden förtätas och att
marken används mer effektivt. Det är ett bra alternativ till att bygga nya
verksamhetsområden på kommunens jordbruksmark som oftast annars är
fallet. Verksamhetsområden är områden som uppförs med syfte att inrymma
funktioner som är olämpliga att placera invid känslig verksamhet (så som
bostäder) på grund av att verksamheten t.ex. är högljudd eller att verksamheten
hanterar brandfarliga ämnen. Det förslag som förelåg omfattade förutom ny
industribebyggelse även detaljhandel och en omfattande kontorsdel. Både
kontor och detaljhandel gör sig bättre i stadens centrala delar samt där det finns
tillgång till god kollektivtrafik (exempelvis vid någon av stadens
järnvägsstationer). Att uppföra kontor och detaljhandel i perifera lägen där det
bara går att ta sig till med bil underminerar det arbete Malmö gör med att bygga
en tät, grön och blandat stad som möjliggör hållbart resande.
Miljöpartiet föreslog även att detaljplanen skulle styra mot en effektiv
parkeringslösning t.ex. mobilitetshus istället för att stora ytor skulle användas
för markparkering. Detta hade möjliggjort en effektivare markanvändning.
Då inget av våra yrkanden fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss i
ärendet.

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

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

368

SBN-2018-125

Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 14:93 i
Kirseberg i Malmö (Dp 5599)

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden gav 2018-06-07 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva
möjligheten att göra det möjligt att utnyttja området för kolonistugor. I planprocessen
visade miljöprovtagningar på omfattande föroreningar (bl.a. PFAS) med krav på höga
avhjälpandekostnader för att kunna säkerställa markens lämplighet för kolonistugor.
Tekniska nämnden återkallade därför projektet och nu meddelar fastighets- och
gatukontoret att man vill avsluta planarbetet. Därför föreslås att planuppdraget återkallas.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Kirseberg 14:93 (Dp 5599).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Särskilt yttrande
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §
368a.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Dp 5599 Återkallande

Bilaga § 368a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 23 - Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 14:93 i
Kirseberg i Malmö (Dp 5599)
SBN-2018-125

I detta ärende behandlar vi återkallandet av en plan för att möjliggöra för ett nytt kolonistugeområde i Malmö.
Vi respekterar att just detta område visade sig vara olämpligt för ändamålet, men vill
ändå belysa vikten av att planera för fler områden med kolonistugor, och inte bara odlingslotter som man gör idag.
Pandemin har lett till ett ökat intresse av att spendera ledig tid i närområdet. Då
Malmö är en kompakt stad där många bor i lägenheter är kolonistugeområdet ett
lämpligt komplement för den som vill kunna ha en egen trädgård, och kan vara ett
sätt att undvika att malmöbor flyttar från kommunen på grund av bristen på hus med
trädgård.

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)
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369

SBN-2018-787

Ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i
Innerstaden i Malmö (ÄDp 5619)

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden gav 2018-10-18 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Tuborg 1. Syftet var att göra gällande
detaljplan mer flexibel, genom att lägga till planbestämmelse så att gymnasieskola tillåts på
fastigheten. Planarbetet påbörjades och ett samråd hölls i november 2019. Den sökande har
nu meddelat att den vill avsluta planarbetet och därför föreslås att planuppdraget återkallas.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden
(ÄDp 5619).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 ÄDp 5619 Återkallande
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§

370

SBN-2019-409

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

Sammanfattning
Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2021-03-25 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för Virentofta 6 för att möjliggöra bostäder i form av
lägenheter alternativt avstyckning för att skapa en ny villatomt. Sökande har nu meddelat att
denne vill avsluta planarbetet. Därför föreslås att planuppdraget återkallas.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för fastigheten Virentofta 6 i Virentofta
(ÄDp 5746).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 ÄDp 5746 Återkallande

56

§

371

Begäran om planbesked för fastigheten Kejsarkronan 5

SBN-2021-561
Sammanfattning
Planbesked.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked för att möjliggöra
en avstyckning från Kejsarkronan 5, så att ytterligare en fastighet med enbostadshus
möjliggörs.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för fastigheten Kejsarkronan 5.
2. Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att planläggning senast april år 2023 har lett
fram till ett slutligt antagande.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Kejsarkronan 5 Planbesked

Kejsarkronan 5 Underlag till beslut om planbesked
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§

372

Begäran om planbesked för fastigheten Klerken 1 m.fl.

SBN-2021-573
Sammanfattning
Planbesked.
Fastighetsägaren söker planbesked för att pröva möjligheten att uppföra ett nytt
flerbostadshus i den södra delen av fastigheterna Klerken 1 och 3 med ett tillskott på ca 35–
40 små lägenheter och småskalig handel i bottenvåning. I förslaget ingår också ett nytt gångoch cykelstråk mellan Carl Gustavs väg och Smedjegatan.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden meddelar negativt planbesked för Klerken 1 och 3 på
Rådmansvången i Malmö.
Yrkanden
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mårten Espmarker (MP) yrkar att nämnden ska
meddela positivt planbesked.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att
meddela negativt planbesked.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att meddela negativt planbesked för Klerken 1 och 3 på Rådmansvången.
Reservation
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 372a.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 210923 Klerken 1 m.fl. Planbesked

Klerken 1 m.fl. Underlag till beslut om planbesked

Bilaga § 372a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 27 - Begäran om planbesked för fastigheten Klerken 1
m.fl.
SBN-2021-573

I detta ärende behandlar vi en detaljplan för ett nytt flerbostadshus med småskalig
handel på Carl Gustafs väg, mellan Triangeln och sjukhuset.
Centerpartiet och Moderaterna anser att detta läge lämpar sig utmärkt för en ny byggnad och är övertygade om att den, rätt utfört kan vara ett stort bidrag till stadsmiljön.
Carl Gustafs väg kan upplevas som otrygg på kvällstid då ögon på gatan i princip
saknas på denna sträcka, och kopplingen mellan busstrafiken på Södervärn och tågtrafiken på Triangeln är allt för oklar. Denna förtätning skulle dessutom kunna bidra till
välbehövliga studentlägenheter och närservice för både boende och kollektivtrafikresenärer.
Planen hade behövt lite finjustering beträffande byggnadens utformning och anpassning i stadsrummet, men instämmer inte i de många orsaker som de styrande partierna grundade sitt avslag på. Man lyfter t.ex upp att den nya byggnaden kommer behöva innebära fällning av träd och att man inte vill ersätta den befintliga markparkeringen med nya parkeringsplatser i marknivå.
Med tanke på de styrande partiernas mantra om att förtäta i kollektivtrafiknära läge så
borde detta vara ett projekt som man gärna sett, inte ansträngt sig för att leta fel på.
Vi yrkade på att lämna positivt planbesked. Då majoriteten inte gillade vårt yrkande
reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)
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373

SBN-2021-879

Nybyggnad av flerbostadshus inkl butik/café,
solcellsanläggning, murar/ stödmurar samt 2 st
parkeringsplatser inom fastigheten TAMPEN 2

Sammanfattning
Åtgärden avser nybyggnad av flerbostadshus (57 st lägenheter) inkl. 1 st café/butikslokal på
Stora Varvsgatan. Längs gränden på östra sidan uppförs stadsradhus i flera våningar och 2
st parkeringsplatser för bilpool och rörelsehindrade anordnas. På taket uppförs
solenergianläggning.
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 Paul Johansson som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla. (Endast relevant i det fall parkering
anordnats på annan fastighet genom avtal)
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 5 kap 1-9 §§ avfallsförordningen (2020:614).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening
påträffas i mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får
åtgärdas ska den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.

Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering60
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen eller anmälan till
länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 och 9-9b §§ miljöbalken. Bortledande av
grundvatten är alltid en vattenverksamhet. Mindre omfattande vattenverksamhet behöver
inte tillstånd utan ska istället anmälas via länsstyrelsens webtjänst:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/anmalan-omvattenverksamhet.html
Sökanden erinras om att konstruktioner för bostäder och arbetsplatser ska uppföras
radonskyddade inom normalriskområde.
De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den behöriga
kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Om platsen, företaget eller verksamheten
ändras räknas det som ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte gäller inte den tidigare
ägarens registrering eller godkännande. Dock finns det krav på att Livsmedelsverket
godkänner vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras och som levereras till andra
livsmedelsföretag.
Yrkanden
Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag
att i bygglovet tillåta fler parkeringsplatser.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) yrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Darko Simics (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och att bevilja bygglov och finner detta vara bifallet.
Reservationer
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med instämmande av Petra
Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 373a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 373b.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 TAMPEN 2

SBN 2021-001235 TAMPEN 2_bilaga

Bilaga § 373a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2023-09-23
Ärende 28

Nybyggnad av flerbostadshus, Tampen 2

SBN-2021
I detta ärende behandlar vi en ansökan om bygglov gällande en ny fastighet,
Tampen 2, på 6-9 våningar på Stora Varvsgatan.
Avsikten är att bygga 57 lägenheter och till dessa endast ha 30 st parkeringsplatser
+ en plats för handikappade. Beräkningen har skett enligt lägenhetens yta BTA. Ju
mindre yta totalt ju mindre antal parkeringsplatser. En mycket märklig beräkning!
Oavsett lägenhetens storlek så bor det ju ändå minst en människa i lägenheten som
förmodligen har bil. Vi finner också en auktoritär mening av att de styrande
bestämmer att det inte är nödvändigt att hyresgästerna ska ha bil och därmed inte
bygger tillräckligt med parkeringsplatser. Vi är av den bestämda uppfattningen att
var och en själv skall bestämma sitt egna fortskaffningsmedel. Att ta sig fram på
cykel är utmärkt men det skall inte göra det nästan omöjligt att ha bil. Det skall finnas
plats för alla fortskaffningsmedel och tillräckliga parkeringsplatser. Konsekvensen är
att lägenheterna i huset inte kan sökas av alla människor. Låt inte detta också bli lika
dåligt som bebyggelsen i Limhamns sjöstad med nybebyggelse utan
parkeringsplatser.
Moderaterna yrkade på en återremiss för att anlägga fler parkeringsplatser.
Vårt yrkande om återremiss röstades ned av nämnden varför vi reserverar oss.

Malmö den 2021-09-23

Darko Simic (M)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M

Peter
(M)

Ahlström

Bilaga § 373b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende:28:SBN-2021-879

Nybyggnad av flerbostadshus inkl butik/cafe, solcellsanläggning, murar/stödmurar
samt 2 st parkeringsplatser inom fastigheten TAMPEN 2
Sverigedemokraterna ser positivt på bygglovet för flerbostadshuset i Västra Hamnen men att
inte anordna bilparkering inom den egna fastigheten förutom lagstadgad PHR och en
angöringsplats anser vi vara bristfälligt.
De 57 lägenheterna skall endast få 30 st P-platser genom ett parkeringsavtal med närliggande
Mobilitetshus.
Däremot skall enligt planen byggas en källare med cykelparkering för 92 st cyklar, samt 88 st
platser utomhus. Sammanlagt 180 st cykelparkeringsplatser inom den egna fastigheten. Att på
detta sätt prioritera cyklister framför bilbundna invånare anser vi vara diskriminerande och
befängt.
Av denna anledning reserverar vi oss mot den föreslagna parkeringslösningen då vi anser
denna vara undermålig.

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

63

§
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SBN-2021-909

Nybyggnad av skolbyggnad, idrottsbyggnad, förråd och
skärmtak, skylt, parkering, stödmur och ändring av
markhöjd samt ombyggnad av förskola till skola inom
fastigheten OXIE 45:2

Sammanfattning
Kungshögsskolan (Lerbäckvägen 15) byggs ut för att kunna rymma upp till 525 elever i
årskurs F-6. Åtgärden avser nybyggnation som ersätter skolbyggnader från 1960-talet.
Hänsyn har tagits till den ursprungliga skolans arkitektoniska och gröna värden. Stora
nivåskillnader på fastigheten hanteras genom bl.a. suterränglösning och stödmurar.
Bilparkering löses i huvudsak externt genom avtal. Förslaget prövas för planavvikelse
avseende att cykelskärmtak är placerade på mark som inte får bebyggas.
Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att verksamhetens parkering är löst i och med att bygglovsbeslut
BY 2021-004840 vinner laga kraft, avseende extern parkering genom avtal inom fastigheten
OXIE 22:51 för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen 8 kap 9 §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om byggnation
påbörjas utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig
utsett Anna Sebbe som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Även om ni har lovbeslut och startbesked får ni 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.
Belysning ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Sökande erinras om att det kan krävas anmälan för samråd till länsstyrelsen för åtgärder som

på ett väsentligt sätt ändrar naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
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Sökande erinras om att det krävs tillstånd från eller anmälan till miljöförvaltningen för
avloppsanordning samt anmälan till miljöförvaltningen för ändring i avloppsanordning
enligt 9 kap. 6-8 §§ miljöbalken samt 13-15 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas
i mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas
ska den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från 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 det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att driva eller arrangera
yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, bassängbad som är öppna för
allmänheten eller används av många människor samt för förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret eller
Trafikverket för att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän väg samt ansluta eller
ändra en enskild väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från Polismyndigheten för att använda en
offentlig plats inom detaljplanelagt område till något annat än vad som är tänkt enligt 3 kap.
1 och 2 §§ ordningslagen (1993:1617).
Yrkanden
Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag
att i bygglovet tillåta fler parkeringsplatser.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) yrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Darko Simics (M)
yrkande.

Beslutsgång
65
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och att bevilja bygglov och finner detta vara bifallet.
Reservationer
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med instämmande av Petra
Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 374a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 374b.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 OXIE 45:2

SBN 2021-000428 OXIE 45_2 Bilagor

Bilaga § 374a
66

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2023-09-23
Ärende 29 Nybyggnad av skolbyggnad, idrottsbyggnad, förråd
och skärmtak, skylt, parkering, stödmur och ändring
av markhöjd samt ombyggnad av förskola inom
fastigheten OXIE 45:2.
SBN-2021-909
I detta ärende behandlar vi en ansökan om bygglov gällande nybyggnad av
skolbyggnad inom fastigheten OXIE 45:2
Här kommer att byggas en skola för 525 grundskoleelever. Personal på skolan
uppskattas till 70 personer. Planerade parkeringsplatser är 20 st. Troligtvis har all
personal inte sin bostad i Oxie utan de kommer troligen att transportera sig med bil.
Det innebär att de kommer att parkera sina bilar i kringliggande villakvarter vilket
orsakar besvär för de boende så som vi sett i andra delar av staden där skolor byggts
med för få parkeringsplatser.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande tyckte att personalen kunde cykla. En del gör
säkert det, under den varma årstiden, men långt ifrån alla. Det är ca 1 mil till Oxie i
öppet landskap. Nämnden kan inte ha en sådan auktoritär mening av att nämnden
ska bestämma om personalen skall köra bil eller inte.
Moderaterna yrkade på att återremittera ärendet för att fler parkeringsplatser skulle
planeras.
Vårt yrkande om återremiss röstades ned av nämnden varför vi reserverar oss.

Malmö den 2021-09-23

Darko Simic (M)
Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 374b
67

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende: 29: SBN-2021-909

Nybyggnad av skolbyggnad, idrottsbyggnad, förråd och skärmtak, skylt, parkering,
stödmur och ändring av markhöjd samt ombyggnad av förskola till skola inom
fastigheten OXIE 45:2
Vi Sverigedemokrater ser ett stort behov av en ny skola i Oxie, därför är vi positiva till detta
nybygge, med undantag för föreslaget antal parkeringsplatser.
I bygglovet ingår endast 20 parkeringsplatser för bil. Detta medan beräknat lärarbehov är 70
tjänster. Till detta kommer övrig personal, vaktmästare m.m. Någon tycks tro att vi har ett
läraröverskott i kommunen, eftersom ingen hänsyn tas till inpendlande lärares möjligheter att
parkera, annat än i de små kringliggande villagatorna.
Lärarkåren är som alla vet en synnerligen eftertraktad arbetsgrupp. Att då inskränka
möjligheterna att använda bilen för att komma till arbetet verkar mer än korkat. Många lärare
kommer förmodligen vara bosatta på andra ställen än i Oxie, eller i kommuner utanför Malmö
och måste pendla, för att kunna ta sig till Kungshögsskolan. Att försöka tvinga dem att
antingen cykla eller åka kollektivt kommer förmodligen försvåra rekryteringen av nya lärare
ganska avsevärt.
Av denna anledning reserverar vi oss mot den föreslagna volymen på parkeringen i bygglovet.

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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§

375

SBN-2021-883

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
inom fastigheten TOARP 5:113

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Toarp
5:113 (Goodtemplarvägen). Fastigheten är en avstyckad tomt där det tidigare har funnits ett
förhandsbesked som har gått ut. Halva fastigheten ligger inom områdesbestämmelser och
halva utanför områdesbestämmelser. I det tidigare förhandsbeskeds fick man beslut om att
byggnad skulle placeras så att den ligger inom områdesbestämmelserna. Det nu inlämnade
förslaget vill man lägga byggnaderna utanför områdesbestämmelserna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Gemensamhetsanläggning för VA-försörjningen för fastigheterna Toarp 5:110, 5:111, 5:112
och 5:113 måste bildas.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Sökande erinras om att 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 2021-09-23 TOARP 5:113

SBN 2021-002194 TOARP 5:113_bilaga
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§

376

SBN-2021-882

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
inom fastigheten TOARP 5:112

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Toarp
5:112 (Goodtemplarvägen). Fastigheten är en avstyckad tomt där det tidigare har funnits ett
förhandsbesked som har gått ut. Halva fastigheten ligger inom områdesbestämmelser och
halva utanför områdesbestämmelser. I det tidigare förhandsbeskeds fick man beslut om att
byggnad skulle placeras så att den ligger inom områdesbestämmelserna. Det nu inlämnade
förslaget vill man lägga byggnaderna utanför områdesbestämmelserna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Gemensamhetsanläggning för VA-försörjningen för fastigheterna Toarp 5:110, 5:111, 5:112
och 5:113 måste bildas.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Sökande erinras om att 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 TOARP 5:112

SBN 2021-002193 TOARP 5:112_bilaga
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§

377

SBN-2021-881

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
inom fastigheten TOARP 5:111

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Toarp
5:111 (Goodtemplarvägen). Fastigheten är en avstyckad tomt där det tidigare har funnits ett
förhandsbesked som har gått ut. Halva fastigheten ligger inom områdesbestämmelser och
halva utanför områdesbestämmelser. I det tidigare förhandsbeskeds fick man beslut om att
önskad byggnad skulle placeras så att den ligger inom områdesbestämmelserna. Det nu
inlämnade förslaget vill man lägga byggnaderna utanför områdesbestämmelserna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Gemensamhetsanläggning för VA-försörjningen för fastigheterna Toarp 5:110, 5:111, 5:112
och 5:113 måste bildas.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 TOARP 5:111

SBN 2021-002192 TOARP 5:111_bilaga
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§

378

SBN-2021-880

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
inom fastigheten TOARP 5:110

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Toarp
5:110 (Goodtemplarvägen). Fastigheten är en avstyckad tomt där det tidigare har funnits ett
förhandsbesked som har gått ut. Halva fastigheten ligger inom områdesbestämmelser och
halva utanför områdesbestämmelser. I det tidigare förhandsbeskeds fick man beslut om att
byggnad skulle placeras så att den ligger inom områdesbestämmelserna. Det nu inlämnade
förslaget vill man lägga byggnaderna utanför områdesbestämmelserna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked.
Övriga upplysningar
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Gemensamhetsanläggning för VA-försörjningen för fastigheterna Toarp 5:110, 5:111, 5:112
och 5:113 måste bildas.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Sökande informeras om att tillståndet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs
inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Sökande informeras även om att beslutet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden
och att föreskrifter om placering och utformning ska utgöra förutsättningar för bygglov,
detta beskrivs i tjänsteskrivelsen som ligger till underlag för beslutet.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Sökande erinras om att 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 TOARP 5:110

SBN 2021-002191 TOARP 5:110_bilaga
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§

379

SBN-2021-885

Utredning om ibruktagande av
glassförsäljning/produktion utan slutbesked inom
fastigheten KUNGSÖRNEN 30

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret fick i samband med den tekniska handläggning av bygglovsärende
SBN 2020–004175 information om att lokal för produktion av glass och glassförsäljning
tagits i bruk utan slutbesked. Det framgår av företagets hemsida och sociala medier att
lokalen tagits i bruk. Något slutbesked har inte utfärdats för den ändrade verksamheten.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift
för ibruktagande av lokal för ändrad användning inom fastigheten Kungsörnen 30
(Järnvägsgatan 28).
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 31 178 kr av TNH Nordic AB
(16559231–5682) för att utan slutbesked tagit i bruk lokal för ändrad användning från
biograf till produktion och försäljning av glass.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Särskilt yttrande
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §
379a.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Kungsörnen 30

Kungsörnen 30 SBN 2021-003384 Bilaga

Bilaga § 379a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 34 Utredning om ibruktagande av glassförsäljning…
KUNGSÖRNEN 30
SBN-2021-885
Stadsbyggnadsbyggnadsnämndens beslut innebär att en näringsidkare som ansökt
om bygglov för ändring av biograf till glassproduktion och glassförsäljning, men som
därefter missat att fastigheten inte fick tas i bruk innan slutbesked lämnats ska betala
31 178 kronor.
Det är inte rimligt att en näringsidkare som dessutom precis har startat upp sin
verksamhet ska riskera att gå i konkurs när alla förutsättningarna är uppfyllda men ett
slutbesked av någon anledning saknas. Det är viktigt att kommunen hjälper sina
näringsidkare så långt möjligt och underlättar för dem att komma i gång. Med
nuvarande hantering riskerar vi att människor inte vågar starta upp olika verksamheter
i kommunen, vilket ytterligare bidrar till den höga arbetslöshet som råder i vår kommun.
Vi ska i stället vara en kommun i framkant som gör allt vi kan för att hjälpa och stötta
våra näringsidkare I syfte att få dem att lyckas.
Vi ser därför ett stort behov av att regelverket förenklas för näringsidkare och att
servicen och hjälpen från Stadsbyggnadskontoret förbättras.

Malmö den 2020-09-26
Darko Simic (M)
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)
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§

380

SBN-2021-884

Utredning om ändrad användning från bostad till
samlingslokal inom fastigheten PIKEN 8

Sammanfattning
En byggnad inom fastigheten Piken 8 (Kirsebergsgatan 27) har gjorts om från bostad till
samlingslokal. Ändringen av byggnadens användning är väsentlig och har påbörjats utan
bygglov och startbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden
tar ut en byggsanktionsavgift på 10 948 kr av fastighetsägarna.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 10 948 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) och för att utan bygglov och startbesked ha påbörjat
inredning av en byggnad för väsentligen annat ändamål (bostad till samlingslokal).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 PIKEN 8

SBN 2021-002292 PIKEN 8_bilaga
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§

381

SBN-2021-886

Utredning om häck i sikttriangel inom fastigheten
ANKARET 2

Sammanfattning
Föreläggande om åtgärd för att uppfylla kraven om att hålla tomt i vårdat skick. En häck
inom fastigheten Ankaret 2 (Tygelsjö skolväg 16) skymmer sikten för förbipasserande
trafikanter. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att ett föreläggande om att klippa ner
häcken inom en månad efter beslutet vunnit laga kraft ska utfärdas och förenas med ett
löpande vite om 2 500 kr per påbörjad kalendermånad efter det att tiden att följa
föreläggandet gått ut.
Beslut
ÄRENDET UTGÅR.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Ankaret 2

Ankaret 2 SBN 2019-004351 Bilaga
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§

382

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2022

SBN-2021-586
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden år
2022.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider 2022
med undantag av 24 mars som ändras till 23 mars.
Yrkanden
Darko Simic (M) yrkar att sammanträdet 24 mars ändras till 23 mars.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutet skickas till
stadskontoret & stadsrevisionen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 sammanträdestider 2022

Förslag på tider SBN 2022
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§

383

Information - återrapportering av demokratiuppdraget

Sammanfattning
Informationen ges av bygglovsarkitekt David Melander.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

384

Information - Sege Park, nulägesbild

Sammanfattning
Informationen ges av arkitekt Anna Modin.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

385

Information - Solcellsanläggningar och bygglovsgivning

Sammanfattning
Informationen ges av enhetschef Magnus Norlin.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

83

§

386

Deltagande på distans på politiska sammanträden

SBN-2021-944
Sammanfattning
Fullmäktige kan besluta om arbetsformer för utskotten genom nämndreglementena med
stöd av 6 kap. 44 § KL. Nämnderna har också, i viss utsträckning, en rätt att besluta om sina
interna arbetsformer. Distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige har
gett nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL.
Förslag till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 är att reglementena för
kommunstyrelsen och nämnderna kompletteras enligt följande:
Deltagande på distans:
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om deltagande får ske på
distans vid det aktuella sammanträdet. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare
ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden/utskott.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
medge att deltagande på distans får ske, att låta nämndens arbetsutskott hålla sina
sammanträden digitalt i de fall utskottet anser att det är lämpligt.

