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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-08 kl. 08:30-11:20

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S) §§1-8
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S) §§1-8
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) §9 ersätter Yvonne Olsson (S)
Roland Hejde (S) §9 ersätter Magdalena Beck (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S) §§1-8
Roland Hejde (S) §§1-8
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Carlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Annika Abrahamson (enhetschef)
Katarina Burle (sektionschef) §9
Maria Hultin (enhetschef) §9
Torbjörn Håkansson (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Lotta Cederfeldt (personalföreträdare, Vision)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-01-16

Protokollet omfattar

§§1-9
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Tekniska nämndens sammanträdestider 2019
Firmatecknare - fastighets- och gatukontoret under perioden 2019-2022
Val av representanter i tekniska nämndens beredskapsgrupp under perioden
2019-2022
Ledamot till Malmö Citysamverkan Service AB samt Malmö Citysamverkan
ideell förening under mandatperioden 2019-2022
Nominering av ledamot till På Limhamn ekonomisk förening under perioden
2019-2022
Representanter i kommittén för Årets stadsbyggnadspris under perioden 20192022
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens delegationer under
perioden 2019-2022
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
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§

1

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Sammanfattning

a) Tekniska nämndens reglemente
Beslut

Informationen läggs till handling.
Beslutsunderlag



Tekniska nämndens reglemente from 180701

Paragrafen är justerad
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§

2

Tekniska nämndens sammanträdestider 2019

TN-2018-3166
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har i samråd med representanter för tekniska nämnden tagit
fram ett förslag om sammanträdestider för 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden under 2019 sammanträder enligt förslag nedan.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Sydvatten
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 tekniska nämndens sammanträdestider 2019

Paragrafen är justerad
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§

3

Firmatecknare - fastighets- och gatukontoret under perioden 2019-2022

TN-2018-4189
Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslås att utse, fastighets- och gatudirektören, dennes ställföreträdare,
ekonomichefen, dennes ställföreträdare, samt stadsjurister anställda vid kanslienheten på
fastighets- och gatukontoret till firmatecknare inom tekniska nämndens verksamhetsområde
för fastighets- och gatukontoret.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse fastighets- och gatudirektören, dennes ställföreträdare, ekonomichefen, dennes
ställföreträdare, samt stadsjurister anställda vid kanslienheten på fastighets- och gatukontoret
till firmatecknare inom tekniska nämndens verksamhetsområde för fastighets- och
gatukontoret.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190108 Firmatecknare - fastighets och gatukontoret

Paragrafen är justerad
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§

4

Val av representanter i tekniska nämndens beredskapsgrupp under
perioden 2019-2022

TN-2018-3521
Sammanfattning

Med anledning av den nya mandatperioden utses tre representanter i tekniska nämndens
beredskapsgrupp.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) samt Håkan Fäldt (M) till representanter i
tekniska nämndens beredskapsgrupp under perioden 2019-2022.

Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar i första hand att antalet representanter i nämndens
beredskapsgrupp utökas till fem personer och i andra hand att sverigedemokraterna ska ha en
adjungerad ledamot i beredskapsgruppen.
Anders Pripp (SD) bifaller Stefan Plaths yrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens presidium ska utgöra representanterna i
beredskapsgruppen och avslag på Stefan Plaths yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget var
bifallet.
Reservationer

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) reserverar sig beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 Val av representanter i tekniska nämndens
beredskapsgrupp under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

5

Ledamot till Malmö Citysamverkan Service AB samt Malmö Citysamverkan
ideell förening under mandatperioden 2019-2022

TN-2018-4226
Sammanfattning

Med anledning av den nya mandatperioden utses representanter för Malmö stad under
perioden 2019-2022.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till styrelsen för Malmö Citysamverkan Service AB och Malmö Citysamverkan ideell
förening som representanter för Malmö stad nominera Andréas Schönström till ordinarie
ledamot och ordförande samt Håkan Fäldt (M) till ersättare under mandatperioden 20192022.

Beslutet skickas till

Malmö Citysamverkan Service AB
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 Ledamot till Malmö Citysamverkan Service AB samt
Malmö Citysamverkan ideell förening

Paragrafen är justerad
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§

6

Nominering av ledamot till På Limhamn ekonomisk förening under
perioden 2019-2022

TN-2018-3518
Sammanfattning

Med anledning av den nya mandatperioden nomineras två ledamöter till På Limhamn
ekonomisk förening.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att nominera Andréas Schönström (S) och Håkan Fäldt (M) till ledamöter i På Limhamn
ekonomisk förening under perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

På Limhamn ekonomisk förening
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 Nominering av ledamot till På Limhamn ekonomisk
förening under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

7

Representanter i kommittén för Årets stadsbyggnadspris under perioden
2019-2022

TN-2018-3519
Sammanfattning

Med anledning av den nya mandatperioden utses två ledamöter till kommittén för Årets
stadsbyggnadspris under perioden 2019-2022.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Andréas Schönström (S) och Håkan Fäldt (M) till ledamöter i kommittén för Årets
stadsbyggnadspris under perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 Representanter i kommittén för Årets
stadsbyggnadspris under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

8

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens delegationer under
perioden 2019-2022

TN-2018-3515
Sammanfattning

Med anledning av den nya mandatperioden väljs ledamöter och ersättare till tekniska
nämndens delegationer i enlighet med delegationsordningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Andréas Schönström (S), Marja Harborn (L) och Lars-Göran Jönsson (M) som
ordinarie ledamöter och Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson (S) och Petter Naef (M)
som ersättare i tekniska nämndens avfallsdelegation,
att utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) som ordinarie
ledamöter samt Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson (S), Karin Olsson (M) och
Niclas Röhr (M) som ersättare i tekniska nämndens delegation 1.
att utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) som ordinarie
ledamöter samt Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson (S), Lars-Göran Jönsson (M)
och Peter Olsson (C) som ersättare i trafiknämnden.

Yrkanden

Andréas Schönström (S) föreslår sig själv och Marja Harborn (L) som ordinarie ledamöter
och Märta Stenevi (MP) och Yvonne Köhler-Olsson (S) som ersättare i tekniska nämndens
avfallsdelegation.
Håkan Fäldt (M) föreslår Lars-Göran Jönsson (M) som ordinarie ledamot och Petter Naef
(M) som ersättare i tekniska nämndens avfallsdelegation.
Andréas Schönström (S) föreslår sig själv och Håkan Linné (L) som ordinarie ledamöter samt
Märta Stenevi (MP) och Yvonne Köhler-Olsson (S) som ersättare i tekniska nämndens
delegation 1.
Håkan Fäldt (M) föreslår sig själv som ordinarie ledamot samt Karin Olsson (M) och Niclas
Röhr (M) som ersättare i tekniska nämndens delegation 1.
Andréas Schönström (S) föreslår sig själv och Håkan Linné (L) som ordinarie ledamöter samt
Märta Stenevi (MP) och Yvonne Köhler-Olsson (S) som ersättare i trafiknämnden.
Håkan Fäldt (M) föreslår sig själv som ordinarie ledamot samt Lars-Göran Jönsson (M) och
Peter Olsson (C) som ersättare i trafiknämnden.
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Stefan Plath (SD) yrkar att sverigedemokraterna får en adjungerad ledamot i samtliga tekniska
nämndens delegationer.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Stefan Plaths yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena om ledamöter/ersättare i tekniska nämndens
avfallsdelegation och finner att nämnden har beslutat att utse Andréas Schönström (S), Marja
Harborn (L) och Lars-Göran Jönsson (M) till ordinarie ledamöter och Märta Stenevi (MP),
Yvonne Köhler-Olsson (S) och Petter Naef (M) till ersättare i tekniska nämndens
avfallsdelegation.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandena om ledamöter/ersättare i tekniska
nämndens delegation 1 och finner att nämnden har beslutat att utse Andréas Schönström (S),
Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) till ordinarie ledamöter samt Märta Stenevi (MP),
Yvonne Köhler-Olsson (S), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) till ersättare.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkanden om ledamöter/ersättare i trafiknämnden
och finner att nämnden har beslutat att utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) och
Håkan Fäldt (M) till ordinarie ledamöter samt Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson
(S), Lars-Göran Jönsson (M) och Peter Olsson (C) till ersättare.
Slutligen ställer ordförande Andréas Schönström (S) proposition på Stefan Plaths (SD)
yrkande om en adjungerad ledamot i tekniska nämndens delegationer och sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit yrkandet om en adjungerad ledamot för
sverigedemokraterna.
Ajournering kl. 09.10-09.30.
Beslutet skickas till

Va syd
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190108 Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
delegationer under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

9

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224

Beslutsunderlag



Utbildning tekniska nämnden 2019-01-08

Paragrafen är justerad

