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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-12 kl. 08:30-11:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Magdalena Beck (S)
Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§288-303, §§305-322
Susanna Lundberg (V) §§289-322
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Marja Harborn (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Lars Johansson (enhetschef) §§288-301
Ingrid Karlsson (assistent)
Camilla Morland (sektionschef) §§288-294
Jan Johansson (exploateringsingenjör) §§288-294
Martin Lundin (enhetschef)
Marie Persson (enhetschef)
Martin Petersson (exploateringsingenjör) §§288-290
Hjalmar Falck (utvecklingssamordnare) §288

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)
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Adisa Kafedzic (sekreterare)
Anna Mattsson (exploateringsingejör) §§296-322
Roger Söderberg (personalföreträdare, Vision)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Elin Engqvist (trafikplanerare) §§295-322
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-12-19

Protokollet omfattar

§§288-322
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Informationspunkter tekniska nämnden 2018 - skriftliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2018 - muntliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2018
Remiss från Näringsdepartementet - Ett snabbare bostadsbyggande (SOU
2018:67)
Detaljplan för Bunkeflo 6:8, Dp 5592
Ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i Malmö ÄDp 5619
Utställningsförslag till Översiktsplan för Nyhamnen
Plan för kompetensförsörjning 2019
Handlingsplan för skyfallsåtgärder
Sommargator 2019
Förslag till fortsatt arbete Lindängelunds natur- och rekreationsområde
Objektsgodkännande - beläggningsreinvestering 2019-2021
Exploateringsavtal avseende Bunkeflostrand 1:32 i Bunkeflostrand
Markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61, projektnummer 3007
Markreservation inom del av fastigheten Rosengård 131:25 m fl. (Culture
Casbah), projnr 5332
Markreservation avseende fastigheten Vårberga 1
Markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i Malmö, söder om
badhuset proj.nr 7322, sydvästra samt norra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, sydöstra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, nordöstra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, östra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, nordvästra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, sydvästra delen
Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, västra delen
Förlängning av markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
projektnummer 3007, 3011, 3012 samt 3013
Markanvisning för Rätan 1, Hyllie, projekt nr 7342
Markanvisning för del av fastigheterna Hamnen 22:3, Medusa 1, fastigheterna
Hamnen 22:33, Hamnen 22:31, projnr 7402, Dp 5595
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1, Hyllie, projektnr 7362
Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Priorn 2
Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för
flerbostadshus
Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för industrier
m.m.
Reglering av tomträttsavgälder för industrier med löptid fr o m 2020
Försäljning av Städet 5 samt tomträttsupplåtelse av Ängsdal 1 och försäljning av
på fastigheten uppförd byggnad, projektnummer 1014
Försäljning av del av Luftmaskan 1, Hyllie, öster, projektnr 7342

4

§321
§322

Nytt tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal avseende Kaplanen 1
Övrigt
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§

288

Informationspunkter tekniska nämnden 2018 - skriftliga

TN-2017-3772
Sammanfattning

a) Framgångsfaktorer BID Sofielund ÅF 2018 - rapport
b) Återrapportering av nämndsuppdrag kameror
b) KS 181107 §345 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande
c) KS 181107 §346 Remiss från Miljö- och energidepartementet - Vägar till hållbara
vattentjänster
d) KS 181107 §348 Remiss från Näringsdepartementet - En utvecklad översiktsplanering, del
1 och del 2
e) KS 181107 §357 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för område
sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466, projektnummer 6586
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftliga informationspunkter 181212

Paragrafen är justerad
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§

289

Informationspunkter tekniska nämnden 2018 - muntliga

TN-2017-3773
Sammanfattning

Exploateringsprojekt 7035 Citadellsfogen - Martin Petersson och Camilla
Morland, stadsutvecklingsavdelningen

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

290

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2018

TN-2018-2321
Beslut

Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.
Beslutsunderlag







Protokoll trafiknämnden 2018-11-23
Protokoll TN delegation 1 2018-11-23
Protokoll trafikdelegationen 2018-11-21
Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen 2018-11-21
Fastighets- och gatudelegation, protokoll 11, 2018-12-04

Paragrafen är justerad
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§

291

Remiss från Näringsdepartementet - Ett snabbare bostadsbyggande (SOU
2018:67)

TN-2018-4068
Sammanfattning

Rubricerad remiss avser slutbetänkande från ”Byggrättsutredningen”, tillsatt av regeringen i
juni 2017. Utredningens uppdrag var att kartlägga kommunernas möjligheter att säkerställa att
i detaljplaner tillskapade byggrätter för bostäder, tas i anspråk utan onödigt dröjsmål.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt fastighets- och gatukontorets förslag.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till Håkan Fäldts yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Morgan Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Håkan Linné (L) med instämmande av
Helena Grahn (M), Petter Naef (M) och Marja Harborn (L) avser att lämna in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §291a.
Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §291b.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Betänkande av Byggrättsutredningen - Ett snabbare bostadsbyggande (SOU
2018:67)
G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Remiss från Näringsdepartementet - Ett snabbare
bostadsbyggande
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Förslag till yttrande TN 181212 Remiss från Näringsdepartementet - Ett snabbare
bostadsbyggande

Paragrafen är justerad

Bilaga §291b
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Reservation
Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärende: TN-2018-4068

Remiss från Näringsdepartementet
-Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Förslaget betyder att kommunen ska kunna ålägga en enskild exploatör att dels att
utan ersättning lämna ifrån sig mark för offentlig service och dels att även uppföra
byggnader för offentlig service utan kompensation. Förvaltningens enda bekymmer
kring detta är att det troligen, i vart fall inledningsvis, kommer att påverka
marknadspriserna negativt.
Sverigedemokraterna säger klart nej till detta enorma kommunala övergrepp på
enskilda exploatörer, som i ultimativ konsekvens leder till ett upphävande av
äganderätten.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)

Bilaga §291a

Tekniska nämnden 11
2018-12-12
Reservation

§ 291 Remiss från Näringsdepartementet - Ett snabbare bostadsbyggande
(SOU 2018:67)
I juni 2017 gav regeringen en utredning, den så kallade Byggrättsutredningen, i uppdrag att
kartlägga kommunernas möjligheter att säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter för
bostäder, tas i anspråk utan onödigt dröjsmål.
Av någon outgrundlig anledning kommer utredningen fram till att om man inför möjlighet för
kommunen att utan vederlag återta mark för allmänna ändamål i kombination med att
byggföretagen tvingas att uppföra byggnader för t ex skola och LSS-boende på samma mark
kommer bostadsbyggandet att ske snabbare.
Detta är rimligen nonsens och kommer i stället att kraftigt sänka markpriserna eftersom köparen,
som måste skänka tillbaka en del av den inköpta marken rimligen kommer att betala ett lägre
totalpris för ytan för att uppnå ett marknadsmässigt pris för den mark som kan exploateras.
Till detta ska läggas att ett genomförande av förslaget blir ett ingrepp i den fria äganderätten.
Då ovanstående påpekande inte ingår i remissvaret yrkar vi avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:
Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Marja Harborn (L)

12

§

292

Detaljplan för Bunkeflo 6:8, Dp 5592

TN-2018-1170
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en ny, stor stadsdelspark i Hyllie
med en angränsande urban vistelseyta längs parkens östra kant. Detaljplanen syftar även till
att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av det övergripande gatunätet i Hyllie genom
planläggningen av Hyllie boulevards sträckning mellan Almviksvägen och Pildammsvägen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Dp 5592 Planbeskrivning samråd
Dp 5592 Plankarta samråd
G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Bunkeflo 6:8 Dp 5592
Förslag till yttrande TN 181212 Bunkeflo 6:8 Dp 5592 reviderat 181210

Paragrafen är justerad

13

§

293

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

TN-2018-3989
Sammanfattning

Planförslaget innebär en ändring i gällande plan, Dp 4479. Syftet med ändringen är att
möjliggöra gymnasieverksamhet i befintliga byggnader på fastigheten Tuborg 1.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





ÄDp 5619 Tillägg till planbeskrivning och tillägg av planbestämmelse samrådshandlingar
G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Tuborg 1 ÄDp 5619
Förslag till yttrande TN 181212 Tuborg 1 ÄDp 5619

Paragrafen är justerad
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§

294

Utställningsförslag till Översiktsplan för Nyhamnen

TN-2018-1944
Sammanfattning

Från stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts bifogad utställningshandling
”Översiktsplan för Nyhamnen, Fördjupning av översiktsplan för Malmö”. Syftet med
utställningshandlingen är att ta fram planeringsförutsättningar för att kunna omvandla
Nyhamnen till en tät, grön och funktionsblandad stadsdel i ett attraktivt havsnära och
stationsnära läge. Utställningshandlingen är en vidareutveckling av det samrådsförslag som
var på remiss under våren 2016 (ärendet hanterades i tekniska nämnden 2016-05-25).
Planförslaget avser bland annat att utvidga Malmö centrum norrut, förstärka Malmös
identitet som kuststad och överbrygga bangårdens barriär. Utbyggnaden kommer att ske
etappvis under flera decennier. Den sista etappen är beräknad till 2040-2050.
Ärendet inleds med muntlig information av Jan Johansson och Camilla Morland från
förvaltningens stadsutvecklingsavdelning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) med instämmande av Helena Grahn (M) och
Petter Naef (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §294a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Utställning av förslag till Översiktsplan för Nyhamnen,FÖP2027,folder
G-Tjänsteskrivelse TN 181212 FÖP Nyhamnen
Förslag till yttrande TN 181212 FÖP Nyhamnen reviderat 181207

Paragrafen är justerad

Bilaga §294a

Tekniska nämnden
2018-12-12
Särskilt Yttrande

§ 294 Utställningsförslag till Översiktsplan för Nyhamnen
Vi vill understryka att det är en absolut förutsättning för en lyckad exploatering av Nyhamnen att
den trafik som kommer att gå mellan Västra hamnen och Malmös infarter från norr och öster löses
på ett effektivt sätt.
Vi ser inte att denna genomgångstrafik, som utan en ny fast förbindelse, till stor del kommer att gå
transit genom Nyhamnen blir löst på ett tillfredställande sätt i översiktsplanen.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)
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§

295

Plan för kompetensförsörjning 2019

TN-2018-3236
Sammanfattning

För att skapa en samlad bild av Malmö stads kompetensutmaningar ska stadens nämnder
redovisa kompetensgap (skillnaden mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens) och
kompetensförsörjningsplan till stadskontoret varje år. Stadskontoret sammanställer sedan
resultatet och det totala behovet i en rapport till kommunstyrelsen och i den årliga
personalredovisningen. Det systematiska kompetensförsörjningsarbetet i Malmö stad sker
enligt en modell som beslutats av kommunfullmäktige och bygger på stegen analysera
kompetensgap, planera insatser, genomföra insatser och följa upp resultatet. Insatserna kan
ske inom områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera samt avsluta.
Syftet är att få en samlad bild av kompetensen både på kort (1-2 år) och på lång sikt (3-5 år)
för att lösa kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande rapport avseende kartläggning av kompetensgap och
kompetensförsörjningsplan 2019,
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen,
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning
utifrån presenterade handlingsplaner i ärendet.

Yrkanden

Morgan Svensson (V) yrkar återremiss.
Andréas Schönström (S) yrkar att ärendet ska beslutas idag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition som yrkandena och finner sitt eget
vara bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Morgan Svensson (V) med instämmande av Susanna Lundberg (V) avser att lämna in ett
särskilt yttrande. Vid protokollets justering hade inget särskilt yttrande inkommit.
Ajournering kl. 09.30-09.50.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Plan för kompetensförsörjning, fastighets- och
gatukontoret 2019
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Kartläggning gap Fastighets- och gatukontoret
Kompetensförsörjningsplan Fastighets- och gatukontoret 2019

Paragrafen är justerad
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§

296

Handlingsplan för skyfallsåtgärder

TN-2018-3631
Sammanfattning

Handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö stad är ett besluts- och planeringsunderlag som
anger hur tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden, miljönämnden samt
VA Syd ska arbeta för att nå målen i Skyfallsplanen. Planen är ett samlingsdokument för
berörda nämnder där varje berörd nämnd beslutar om och genomför aktiviteter inom
nämndens ansvarsområde. Fokus för handlingsplanen är att stadens dagliga arbete ska leda till
att översvämningsproblematiken minskar samt att åtgärder utförs där de är så
kostnadseffektiva som möjligt för samhället. Tekniska nämnden föreslås nu anta de
aktiviteter i handlingsplanen som tilldelats tekniska nämnden. Exempel på aktiviteter är
framtagande av åtgärdsförslag samt att stärka förmågan att hantera akuta situationer. Total
utredningskostnad för aktiviteterna bedöms till 4-6 miljoner kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta de aktiviteter som tekniska nämnden tilldelats enligt Handlingsplan för skyfallsåtgärder i
Malmö stad, daterad 2018-10-30,
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att arbeta in dessa aktiviteter i förvaltningens
årliga budgetar under åren 2019-2022.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Handlingsplan för skyfallsåtgärder
Bilaga 1 - Tekniska nämndens aktiviteter
Handlingsplan för skyfall 181030

Paragrafen är justerad
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§

297

Sommargator 2019

TN-2018-4062
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret fick i december 2017 i uppdrag att utreda hur konceptet
sommargata kan breddas och tillämpas på nya platser i staden (TN-2017-3314).
Ängelholmsgatan och Claesgatan föreslås bli sommargator 2019–2021. Friisgatan fortsätter
vara sommargata enligt tidigare beslut. Arbetet med Malmös sommargator ska samordnas
enligt framtagen konceptbeskrivning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att Claesgatan mellan Sofielundsvägen och Ahlmansgatan blir sommargata april-oktober i tre
år, 2019–2021,
att Ängelholmsgatan mellan Kristianstadsgatan och Simrishamnsgatan blir sommargata apriloktober i tre år, 2019–2021,
att ge trafikdelegationen i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter,
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra
Barometergatan till sommargatan 2019-2021 samt
att utredning även ska innehålla en kostnadskalkyl.

Yrkanden

Håkan Linné (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Morgan Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Törnblad (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att beslutet kompletteras
med följande: att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra
Barometergatan till sommargatan 2019-2021 samt att utredningen även ska innehålla en kostnadskalkyl.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget
vara bifallet.

20

Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Håkan Linné (L) med instämmande av
Helena Grahn (M), Petter Naef (M) och Marja Harborn (L) avser att lämna in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §297a.
Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §297b.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Sommargator 2019
Sommargator konceptbeskrivning

Paragrafen är justerad

Bilaga §297b
21

Reservation
Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärende: TN-2018-4062

Sommargator 2019
Sverigedemokraterna vill avvakta utredningen kring Friisgatan innan vi är redo till att
fatta beslut om eventuella nya sommargator.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)

Bilaga §297a

Tekniska nämnden 22
2018-12-12
Reservation

§ 297 Sommargator 2019
Tekniska nämnden har beslutat att Friisgatan ska vara en så kallad sommargata under åren 2018,
2019 och 2020 för att därefter utvärderas.
Vi menar att den utvärderingen måste få ske, så att vi vet vilka för- och nackdelar som det innebär
när en gata omvandlas, innan vi fattar beslut om att omvandla fler gator till sommargator.
Då (S) och (Mp) redan nu och utan att avvakta den beslutade utvärderingen vill införa ytterligare
två sommargator yrkar vi avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:
Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Marja Harborn (L)
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§

298

Förslag till fortsatt arbete Lindängelunds natur- och rekreationsområde

TN-2018-4231
Sammanfattning

Ärendet avser förslag till beslut för fortsatt arbete med Lindängelunds natur- och
rekreationsområde i södra Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklings-/ och åtgärdsplan för
landskapsparken i Lindängelund för tidsperioden 2019 – 2030,
att ge förvaltningen i uppdrag att återuppta arbetet med detaljplan för del av fastigheten
Lockarp 44:1 m fl (Lindängelunds rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i
Lockarp Malmö.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Lindängelund natur- och rekreationsområde TN 181212

Paragrafen är justerad

24

§

299

Objektsgodkännande - beläggningsreinvestering 2019-2021

TN-2018-3578
Sammanfattning

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventering utförd under 2017 och
innefattar alla beläggningar förutom cykelbanor och trottoarer. De senare inventeras 2018
respektive 2019. Beläggningsreinvesteringar för dessa baseras på föregående inventering tills
att ny inventering är färdigställd. Beläggningsinventeringen visar att behovet för
bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i asfaltbeläggningar fortsatt är stort och på sikt
ökande. Under perioden 2019-2021 kommer ett beläggningsprogram tas fram årligen som
omfattar objekt i beläggningsinventeringen med ökat underhålls behov och kort
restlevnadstid samt objekt som genom ledningsombyggnader eller andra ombyggnationer
kräver beläggningsreinvesteringar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige lämnar objektgodkännande, godkänna
förslaget till objektgodkännande för 55 550 000 kronor för 2019 och driftskonsekvenser på
3 490 000 kronor brutto från år 2020,
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektgodkännande.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §299a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Objektsgodkännande förbeläggningsreinvesteringar
2019-2021 reviderad 181207
Underlag för Objektsgodkännande för beläggningsreinvesteringar 2019-2021

Paragrafen är justerad

Bilaga §299a
25

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärende: TN-2018-3578

Objektsgodkännande – beläggningsreinvestering 2019-2021
Sverigedemokraterna har sedan länge påpekat de konsekvenser som den
destruktiva rödgröna trafikpolitiken innebär för Malmös infrastruktur.
Omvandlingen av infartsleder till stadshuvudgator och ett generellt avsmalnande av
gator, som är en direkt effekt av förtätningen, medför att körfälten blir allt smalare när
flera trafikslag ska få plats på samma yta, vilket gör att trafiken går i samma spår.
De rödgrönas trafikpolitik ger Malmöborna nu en extra nota på 55 miljoner.

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)

26

§

300

Exploateringsavtal avseende Bunkeflostrand 1:32 i Bunkeflostrand

TN-2018-3207
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan, dp 5570, i Bunkeflostrand.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av åtta bostadshus. Exploateringsavtalet
reglerar bl.a. uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheten Bunkeflostrand 1:32.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Exploateringsavtal avseende fastigheten
Bunkeflostrand 1:32
Nämndskarta Bunkeflostrand 1:32
Förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Bunkeflostrand 1:32

Paragrafen är justerad
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§

301

Markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61, projektnummer 3007

TN-2018-3916
Sammanfattning

Ärendet avser en markreservation inom del av fastigheten Hyllie 165:61 omfattande ca 50
bostäder.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till Utopia AB t.o.m. 2019-12-31.

Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Håkan Linné (L) med instämmande av Helena
Grahn (M), Petter Naef (M) och Marja Harborn (L) avser att lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga §301a.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61
Nämndskarta del av Hyllie 165:61
Anhållan om markanvisning Utopia

Paragrafen är justerad

Bilaga §301a

Tekniska nämnden 28
2018-12-12
Särskilt Yttrande

§ 301 Markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61, projektnummer 3007
Vi noterar att det i texten står att Pildammsvägen ska behålla nuvarande kapacitet och vill därför
understryka att vi tolkar detta som att någon avsmalning av Pildammsvägen inte kommer att ske.
Markreservationen är inte markerad i detalj utan endast inom ett visst område. Vi förutsätter därför
att när upplåtelseavtalet så småningom kommer till tekniska nämnden för beslut har området
markerats på ett sätt så att det finns plats för Pildammsvägens nuvarande bredd jämte GC-bana
och kollektivtrafikkörfält.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Marja Harborn (L)
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§

302

Markreservation inom del av fastigheten Rosengård 131:25 m fl. (Culture
Casbah), projnr 5332

TN-2018-4190
Sammanfattning

Markreservation till Rosengård Fastighets AB 559085-4708, avseende del av fastigheten
Rosengård 131:25, samt Rosengård 131:28, Rosengård 131:30 och Landskamreraren 2.
Tilldelningsområdet planeras för bostäder och lokaler.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2020-06-30 för del av fastigheten Rosengård
131:25, samt Rosengård 131:28, Rosengård 131:30 och Landskamreraren 2 till Rosengård
Fastighets AB.

Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Håkan Linné (L) med instämmande av Helena
Grahn (M), Petter Naef (M) och Marja Harborn (L) avser att lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga §302a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markreservation inom del av fastigheten Rosengård
131:25 m fl
Nämndskarta del av Rosengård 131:25 m fl

Paragrafen är justerad

Bilaga §302a

Tekniska nämnden 30
2018-12-12
Särskilt Yttrande

§ 302 Markreservation inom del av fastigheten Rosengård 131:25 m fl. (Culture
Casbah), projnr 5332
MKB Fastigheter AB erhöll redan 2013 en markreservation för detta område.
Vi beklagar att projektet ännu inte kommit närmare ett förverkligande, trots löfte om detta i
samband med att KF medgav att MKB fick avyttra ett antal fastigheter till det gemensamt ägda
nybildade bolaget, vars uppdrag var att just färdigställa Culture Casbah.
När staden satsat stora belopp på att bygga en station samt beslutat att finansiellt stödja den nu
påbörjade pendeltrafiken på kontinentalbanan är det viktigt att den utlovade byggnationen
verkligen kommer till stånd så att det skapas nya bostäder för att fler ska kunna utnyttja den nya
kollektivtrafiken i närheten av sin bostad.
Vi vill redan nu markera att vi inte kommer att slentrianmässigt förlänga markreservationen
ytterligare efter 2020-06-30 utan att vi nu förväntar oss att projektet realiseras.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Marja Harborn (L)

31

§

303

Markreservation avseende fastigheten Vårberga 1

TN-2018-4200
Sammanfattning

Markreservation till Pysslingen förskolor & skolor AB för utökning av förskoleverksamhet på
fastigheten Vårberga 1.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2019-12-31 för fastigheten Vårberga 1 till
Pysslingen förskolor och skolor AB (org nr. 556035-4309).
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markreservation för utökning av förskola på
fastigheten Vårberga 1
Nämndskarta del av Vårberga 1
Nämndskarta del av Lärkträdet 15

Paragrafen är justerad
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§

304

Markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i Malmö, söder
om badhuset proj.nr 7322, sydvästra samt norra delen

TN-2018-4212
Sammanfattning

Markreservation för del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. om ca 6 000 m2 BTA för
uppförande av hyresrättslägenheter

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till MKB fastighets AB (org.nr. 556049-1432) till och med
2019-12-31.

På grund av jäv deltar inte Lucas Karlsson (MP) i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markreservation inom del av fastigheten Hyllie
155:91 m fl. i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, sydvästra- samt norra delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

305

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl i
Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, sydöstra delen

TN-2018-4203
Sammanfattning

Förlängning av markreservation om ca 6 500 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 m
fl för bostadsbyggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till BoKlok Mark och Exploatering AB (org-nr
556979-7516) till och med 2019-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheten Hyllie 155:91 m fl i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, sydöstra
delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

306

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl.
i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, nordöstra delen

TN-2018-4204
Sammanfattning

Förlängning av markreservation om ca 3 800 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 m
fl. för bostadsbyggnation.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till ETC Bygg (org.nr 559123-4939) till och
med 2019-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 181212 Förlängning av markreservation inom del av fastigheten
Hyllie 155:91 m fl i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, nordöstra delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

307

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl.
i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, östra delen

TN-2018-4205
Sammanfattning

Förlängning av markreservation om ca 3 100 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 m
fl. för byggnation av bostäder och LSS-boende.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till Hyresbostäder i Malmö AB (org.nr 5566838313) till och med 2019-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheten Hyllie 155:91 m fl i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, östra
delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

308

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl.
i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, nordvästra delen

TN-2018-4206
Sammanfattning

Förlängning av markreservation om ca 10 000 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 m
fl. för byggnation av äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende och bostäder.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till Ikano bostadsutveckling AB (org.nr 5565938924) till och med 2019-12-31.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheten Hyllie 155:91 m fl. i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322,
nordvästra delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

309

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl.
i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, sydvästra delen

TN-2018-4207
Sammanfattning

Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl. om ca 4 500 m2
BTA för bostadsbyggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till JM AB (org.nr 556045-2103) till och med
2019-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheten Hyllie 155:91 m fl i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, sydvästra
delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

310

Förlängning av markreservation inom del av fastigheten Hyllie 155:91 m fl.
i Malmö, söder om badhuset, proj.nr 7322, västra delen

TN-2018-4210
Sammanfattning

Förlängning av markreservation om ca 4 500 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 m
fl. för bostadsbyggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till Trianon Rolf AB (org.nr 559106–8795) till och med 201912-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheten Hyllie 155:91 m fl i Malmö, Söder om badhuset proj.nr 7322, västra
delen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

311

Förlängning av markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
projektnummer 3007, 3011, 3012 samt 3013

TN-2018-3869
Sammanfattning

Ärendet avser en förlängning av Riksbyggens befintliga markreservationer omfattande totalt
ca 200 bostäder på kommunal mark inom Holma.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservationer till Riksbyggen t.o.m. 2019-12-31 respektive
2020-12-31.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Håkan Linné (L) med instämmande av
Helena Grahn (M), Petter Naef (M) och Marja Harborn (L) avser att lämna in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §311a.
Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §311b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Förlängning av markreservation inom fastigheten
Hyllie 165:61 m.fl. projektnummer 3007, 3011, 3012 samt 3013
Nämndskarta Holma, del av Hyllie 165:61 m.fl.

Paragrafen är justerad

Bilaga §311a

Tekniska nämnden 40
2018-12-12
Reservation

§ 311 Förlängning av markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
projektnummer 3007, 3011, 3012 samt 3013
Redan när markreservationen beslutades 2017-01-17 yrkade vi i första hand återremiss för att
förvaltningen skulle kunna justera den yta som reserverades.
Nu föreslås att markreservationen ska förlängas trots att den fortfarande inte tar tillräcklig hänsyn till
den yta som Pildammsvägen inklusive GC-bana och busskörfält kommer att behöva.
Pildammsvägen är en naturlig länk för den trafik som söderifrån ska till Stadionområdet, Triangeln och
delar av Västra hamnen. Vi medger gärna en markreservation till MKB, men inte för den mark som i
dag är eller i framtiden behövs för gata, GC-bana eller busskörfält.
Genom att den nuvarande reservationstiden nu löper ut finns en bra möjlighet att rätta till tidigare
misstag och vi yrkar därför avslag på förlängningen i nuvarande omfattning.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Marja Harborn (L)

Bilaga §311b
41

Reservation
Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärende: TN-2018-3869

Förlängning av markreservation inom fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
projektnummer 3007, 3011, 3012 samt 3013
Sverigedemokraterna har redan i januari 2017 sagt nej till markreservationen. Vi
säger därför även självklart nej till en förlängning.
Vi yrkade på avslag till förmån för vår tidigare reservation i ärendet. Då vårt yrkande
inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)
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§

312

Markanvisning för Rätan 1, Hyllie, projekt nr 7342

TN-2018-4130
Sammanfattning

Markanvisning omfattande ca 5 500 m2 BTA för byggnation av bostäder och kontor på
fastigheten Rätan 1 i Hyllie.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende byggrätt om ca 5 500 m2 BTA på fastigheten
Rätan 1 i Hyllie.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markanvisning för fastigheten Rätan 1, Hyllie,
projektnr 7342
Rätan 1 nämndskarta
Markanvisningsavtal Rätan 1 karta

Paragrafen är justerad
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§

313

Markanvisning för del av fastigheterna Hamnen 22:3, Medusa 1,
fastigheterna Hamnen 22:33, Hamnen 22:31, projnr 7402, Dp 5595

TN-2018-3629
Sammanfattning

Ärendet avser markanvisningsavtal för del av fastigheterna Hamnen 22:3, Medusa 1 samt
fastigheterna Hamnen 22:33 och Hamnen 22:3 om ca 29 000 m2 BTA i Nyhamnen, Malmö,
för uppförande av kontorsbyggnad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Hamnen 22:3, Medusa 1,
fastigheterna Hamnen 22:33 och Hamnen 22:31.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Markanvisning del av Hamnen 22:3, Medusa 1,
Hamnen 22:33, Hamnen 22:31, projnr 7402, Dp 5595
Nämndskarta del av Hamnen 22:31 m fl
Markanvisningsavtal del av fastigheterna Hamnen 22:3, Medusa 1, Hamnen 22:33,
Hamnen 22:31
Avtalskarta markanvisning del av Hamnen 22:31 m fl
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§

314

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1, Hyllie, projektnr 7362

TN-2018-4127
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1 i Hyllie för uppförande av flerbostadshus
med ca 70 bostäder med hyresrätt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1 i Hyllie,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Morgan Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförandande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Reservationer

Håkan Fäldt (M) och Lars-Göran Jönsson (M) ) med instämmande av Helena Grahn (M)
och Petter Naef (M) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §314a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1,
Hyllie
Skuren 1 nämndskarta
Tomträttsavtal Skuren 1 med karta
Tomträtt sidolöpare Skuren 1
Ök om social hållbarhet Skuren 1

Paragrafen är justerad

Bilaga §314a

Tekniska nämnden 45
2018-12-12
Reservation

§ 314 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Skuren 1, Hyllie, projektnr 7362
Redan när markreservationen lämnades yrkade vi att den rabatt som i dag ges generellt till alla som
önskar kommunal mark med tomträtt för att uppföra hyresrätter inte längre skulle medges.
Vänsterstyret valde att trots vårt yrkande medge en generell rabatt.
Vi menar att rabatten ska lämnas för bostäder i de områden där staden vill påskynda byggandet och
för den bostadsform som är underrepresenterad i det aktuella området, inte generellt för alla som
väljer hyresrätt bara för att de väljer hyresrätt.
Därmed yrkar vi även i dag avslag på den generella rabatten som utgår ”bara” för att byggherren
väljer upplåtelseformen tomträtt.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

46

§

315

Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Priorn 2

TN-2016-2612
Sammanfattning

Tomträtten avseende fastigheten Priorn 2 behöver inskränkas med viss yta med anledning av
att en ny detaljplan anger att den aktuella ytan ska utgöra allmän plats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Priorn 2.

Beslutsunderlag






Priorn 2 nämndskarta
Priorn 2 karta tomträtt inskränkning
Tilläggsavtal tomträtt Priorn 2
G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Priorn 2

Paragrafen är justerad
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§

316

Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för
flerbostadshus

TN-2018-4192
Sammanfattning

På grund av att tiden för avgäldsreglering för de aktuella tomträtterna för
flerbostadshusändamål utgår 2018-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte godkänt
regleringen, finns behov av nämndens delegering av rätten att träffa tilläggsavtal till gällande
tomträttsavtal avseende dessa tomträtter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till fastighets- och gatudirektören delegera rätten att träffa tilläggsavtal till tomträttsavtal
gällande avgäldsreglering för i bifogad bilaga angivna fastigheter upplåtna med tomträtt för
flerbostadsändamål, i den mån hon finner det skäligt med hänsyn till gällande praxis.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för
vissa tomträtter för flerbostadshus
Lista resterande flerbostadshus TN 2018-12-12

Paragrafen är justerad

48

§

317

Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för
industrier m.m.

TN-2018-4194
Sammanfattning

På grund av att tiden för avgäldsreglering för de aktuella tomträtterna för industriändamål
m.m. utgår 2018-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte godkänt regleringen, finns behov
av nämndens delegering av rätten att träffa tilläggsavtal till gällande tomträttsavtal avseende
dessa tomträtter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till fastighets- och gatudirektören delegera rätten att träffa tilläggsavtal gällande
avgäldsreglering beträffande tomträttsavtal för i bifogad bilaga angivna tomträttsfastigheter,
upplåtna med tomträtt för industriändamål m.m. i den mån hon finner det skäligt med
hänsyn till gällande praxis.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för
vissa tomträtter för industrier m.m.
Lista resterande industrier TN 2018-12-12

Paragrafen är justerad

49

§

318

Reglering av tomträttsavgälder för industrier med löptid fr o m 2020

TN-2018-3953
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod
för angivna tomträtter för industriändamål m.m. ska fastställas till i förteckningen angivna
belopp.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheterna Allmänna Sjukhuset
8, Krukskärvan 6 och Värmet 17, samtliga i Malmö.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Reglering av tomträttsavgälder för industrier med
löptid fr.o.m. 2020
Lista industrier TN 2018-12-12
Allmänna Sjukhuset 8 nämndskarta
Krukskärvan 6 nämndskarta
Värmet 17 nämndskarta

Paragrafen är justerad

50

§

319

Försäljning av Städet 5 samt tomträttsupplåtelse av Ängsdal 1 och
försäljning av på fastigheten uppförd byggnad, projektnummer 1014

TN-2018-3336
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Städet 5 för uppförandet av ny grundskola samt
tomträttsupplåtelse av fastigheten Ängsdal 1 och försäljning av på fastigheten befintlig
förskolebyggnad. Båda
fastigheterna är belägna i Bunkeflostrand.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna övertagande från servicenämnden av förskolebyggnaden på fastigheten Ängsdal
1,
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal om försäljning av fastigheten Malmö Städet 5,
att godkänna upprättat förslag till tomträttsavtal om tomträttsupplåtelse av fastigheten
Malmö Ängsdal 1 och försäljning av på fastigheten befintlig förskolebyggnad.
Yrkanden

Morgan Svensson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Morgan Svensson (S) med instämmande av Susanna Lundberg (V) avser att lämna in en
skriftlig reservation, bilaga §319a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Försäljning av fastigheten Städet 5 samt
tomträttsupplåtelse av Ängsdal 1 och försäljning av på fastigheten uppförd byggnad
Tomträttsavtal Ängsdal 1
Köpeavtal Städet 5
Ängsdal 1 nämndskarta
Städet 5 nämndskarta

Paragrafen är justerad

Bilaga §319a
51

Reservation
Tekniska nämnden 2018-12-12: Ärende 34 Försäljning av Städet 5
INTE TILL SALU!
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stad markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig inkomst vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja malmöbornas mark.
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och att
marken blir en handelsvara. Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala.
Malmö 2018-12-12
Morgan Svensson (V)

52

§

320

Försäljning av del av Luftmaskan 1, Hyllie, öster, projektnr 7342

TN-2018-4131
Sammanfattning

Försäljning av del av Luftmaskan 1, östra delen, i Hyllie, för uppförande av flerbostadshus
med ca 70 bostäder med hyresrätt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende del av Luftmaskan 1, öster, i Hyllie, Malmö,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.

Yrkanden

Morgan Svensson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Morgan Svensson (S) med instämmande av Susanna Lundberg (V) avser att lämna in en
skriftlig reservation, bilaga §320a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Försäljning av del av Luftmaskan 1, öster, Hyllie,
projektnr 7342
Nämndskarta del av Luftmaskan 1 öster
Ök om social hållbarhet del av Luftmaskan 1, öster
Köpeavtal del av Luftmaskan 1, öster, med karta

Paragrafen är justerad

Bilaga §320a
53

Reservation
Tekniska nämnden 2018-12-12: Ärende 35 Försäljning av del av Luftmaskan 1
INTE TILL SALU!
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stad markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig inkomst vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja malmöbornas mark.
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och att
marken blir en handelsvara. Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala.
Malmö 2018-12-12
Morgan Svensson (V)

54

§

321

Nytt tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal avseende Kaplanen 1

TN-2018-4434
Sammanfattning

Ny upplåtelse med tomträtt avseende fastigheten Kaplanen 1, för vilken nuvarande
tomträttsupplåtelse löper ut 2018-12-31.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal avseende Malmö Kaplanen 1.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 181212 Nytt tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal
avseende Kaplanen 1
Kaplanen 1 nämndskarta
Tomträttsavtal Kaplanen 1
Ök Kaplanen 1

Paragrafen är justerad

55

§

322

Övrigt

Ordförande Andréas Schönström (S) tackar tekniska nämndens ledamöter och ersättare för
bra ideologiska diskussioner och god stämning under den gångna
mandatperioden. Fastighets- och gatukontorets tjänstepersoner tackas för sina goda insatser
och sin lyhördhet. Avslutningsvis önskar ordförande alla en fridfull jul och ett gott nytt år.
Andre vice ordförande Håkan Fäldt (M) tackar Andréas Schönström för hans arbete i
tekniska nämnden och önskar honom och hans familj en god jul och ett gott nytt år.
Direktör Anna Bertilson tackar nämnden för ett gott samarbete under gångna året och riktar
ett varmt tack till presidiet för det välkomnande bemötandet hon fick i samband med sin
tillsättning tidigare under året.

Paragrafen är justerad

