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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-02-20 kl. 08:30-11:40

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Magdalena Beck (S)
Marja Harborn (L) ersätter Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Lucas Carlsson (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Martin Lundin (enhetschef)
Maria Hultin (enhetschef)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Christian Röder (utredningssekreterare) §§32-35
Magnus Ahlcrona (ingenjör) §§32-53
Jörgen Jepson (ekonomichef) §§35-42
Ivan Gallardo (planarkitekt, stadsbyggnadskontoret) §§32-34
Gustav Aulin (landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret) §§32-34
Ulf Nyberg (VA syd) §§32-35

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Stefan Milotti (VA syd) §§32-35
Sara Fridh (landskapsarkitekt) §§35-53
Petra Bengtsson (landskapsarkitekt) §§35-53
Amanda Neleryd (personalföreträdare, Vision)
Torbjörn Anderson (personalföreträdare, SACO)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-02-27

Protokollet omfattar

§§32-71
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Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö, STK-2018-1157
Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret årsanalys 2018
Tekniska nämnden - hamnanläggningar årsanalys 2018
Uppföljning av internkontrollplan 2018
Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden – delarna verksamhet och ekonomi
Nämndsbudget hamnen 2019
Regler och anvisningar för internkontrollarbetet - tekniska nämnden
Intern kontrollplan 2019 för tekniska nämnden
Tekniska nämndens delegationsordning from 2019-04-01
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens delegationer under
perioden 2019-2022
Attestinstruktioner fastighets- och gatukontoret och Hamnen from 2019-03-01
Tekniska nämndens sammanträdestider 2019
Granskning Hemlöshet SR-2018-121
Detaljplan fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)
Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö Dp
5577
Detaljplan för Hamnen 22:31, Medusa 1,pr.nr 7402, Dp 5595
Ändring av detaljplan för fastigheten Bronsyxan 20 i Fosie i Malmö ÄDp 5609
Objektsgodkännande Reinvestering Lekplatsupprustning 2019-2021
Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp 5550, projnr 6660
Riktlinjer för sponsring
Markreservation inom del av fastigheterna Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i
Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Markanvisningsavtal inom fastigheten Malmö Terapisalen 2 (Sege Park),
projektnr 1058
Markanvisning för del av Hyllie 4:2 m fl, mitten av området Solkvarteren,
projektnr 7362
Markanvisning för del av fastigheten Hamnen 22:164, (mittområdet, sydöstra
delen), projnr 7070, Dp 5203
Tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheterna Malmö Hamnen 21:138
och Malmö Hamnen 21:147, projektnr 7038
Exploateringsavtal avseende Torrdockan 7 i Malmö
Exploateringsavtal avseende Cykeln 14 och 15 i Innerstaden
Rapport angående 2018 års avgäldsregleringar för tomträtter
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Mineraloljan 18 i Oljehamnen
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§68
§69
§70
§71

Bytesavtal avseende Malmö Brännaren 5, del av Malmö Brännaren 16 och del av
Malmö Brännaren 20, projektnr 1063
Försäljning av del av Hyllie 4:2 m fl, östra kvarteret i Solkvarteren, projekt nr
7362
Nämndsinitiativ - uppdatera godstrafikprogrammet
Val av representant till Vombs fure under mandatperioden 2019-2022
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§

32

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag







Uppföljning av åtagande i Storstadsavtal Malmö Storstadspaketet 2017-2018
Bilagor 1 och 2 bostadsutbyggnad
Uppföljningsrapport Storstadspaketet 2018 ver 2019-02-14
Uppföljningsrapport med markerade justeringar 2019-02-14
Bilagor 1 och 2 bostadsutbyggnad 2019-02-14

Paragrafen är justerad
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§

33

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Beslut

Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.
Beslutsunderlag




Fastighets- och gatudelegation, protokoll 2, 2019-02-12
Anmälningsärende trafikdelegation
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§

34

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö - Ulf Nyberg, VA-syd
b) Projekt Bunkeflostrand, strategisk planering - Ivan Gallardo & Gustav Aulin,
stadsbyggnadskontoret
c) Grön-blå plan - Gustav Aulin, stadsbyggnadskontoret

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ajournering kl. 09.45-10.00.
Paragrafen är justerad
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§

35

Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö, STK-2018-1157

TN-2018-4247
Sammanfattning

VA SYD har tagit fram en utredning med syfte att ta fram förslag på ett framtida
ledningssystem för transport av avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda
avloppsreningsverk. Inom ramen för utredningen har två alternativ till nuvarande system
studerats. Dels en avloppstunnel förlagd i kalkberget utformad som en självfallsledning, dels
ett nytt tryckavloppssystem. Som ett nollalternativ har befintlig anläggning använts.
Utredningen förordar en avloppstunnel före ett nytt tryckavloppssystem.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Lucas Carlsson (MP) yrkar i första hand att yttrandet ska kompletteras med en uppmaning till
VA syd att göra en livscykelanalys och i andra hand avslag.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Lucas Carlsson (MP) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §35a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §35b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Reviderat förslag till yttrande TN 190220 Inriktningsbeslut om avloppstunnel i
Malmö
Förslag till yttrande TN 190220 Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
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VA SYD förbundsstyrelse protokoll 181017
Malmö tryckavloppssystem - utredning av systemlösning
Kostnads-nyttoanalys Malmö avloppstunnel – utredningsfas 2
Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk
Malmö avloppstunnel - Underlag för beslut om fortsatt utredning
Förslag till inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Malmö avloppstunnel utredningsfas 2

Paragrafen är justerad

Bilaga §35a
10

Reservation
Tekniska nämnden 2019-02-20
Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Diarienr: TN-2019-4247
Förvaltningen redogör för en lång rad problematiseringar av avloppstunneln,
inte minst i vilken utsträckning alternativen är utredda. Vi saknar inte minst en
utredning av vilken kapacitet som skulle krävas i avloppssystemet om dagvatten
inte längre leds ner i systemet, eller åtmistone i betydligt större utsträckning
fördröjs. Mot bakgrund av det tycker vi att yttrandet kanske är lite väl positivt,
med tanke på bristen på viss information.
Men vi yrkade också att yttrandet borde trycka på behovet av en livscykelanalys
av byggets klimatbelastning. En betongtunnel av den här storleken kommer att
innebära en betydande belastning på klimatet och det framstår som märkligt att
inte ens nämna den aspekten. Vårt yrkande vann dock inte gehör, och vi
reserverade oss därför mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

Bilaga §35b
11

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 2019-02-20:
Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö, STK-2018-1157

Livscykelanalys
En avloppstunnel är troligen en rimlig investering, men som för alla stora byggen finns ett liv både
före, under och efter installationens planering, bygge, användning och eventuell rivning. Vi menar att
det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på dessa frågor så tidigt som möjligt. För att besluta om en
miljardinvestering som ska ligga i marken under hundra år eller mer är det avgörande att få in så
många ekonomiska, tekniska, ekologiska och andra aspekter som möjligt i samma kalkyl. En
livscykelanalys borde vara det normala för alla större investeringar, ju större desto viktigare.

Malmö 2019-02-20

Susanna Lundberg

Mats Billberg-Johansson
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§

36

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret årsanalys 2018

TN-2018-4652
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat bokslut för 2018 och sammanfattat
verksamhetsåret i en årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar
uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. Rapporten är upprättad i Stratsys och
inlämnad till stadskontoret den 4 februari. Därutöver har bilagts objektsgodkännanden under
2018 samt uppföljning av arbetet inom personalområdet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna årsanalys med uppföljning av mål och uppdrag samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §36a.
Lucas Carlsson (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §36b.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §36c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Årsanalys 2018 Tekniska nämnden - fastighets- och
gatukontoret
Årsanalys 2018 - Tekniska nämnden reviderad 190219
Årsanalys 2018 - Tekniska nämnden
Bilaga 1 Systemuppföljning SAM 2018 rapport från Stratsys
Bilaga 2 Uppföljning av arbetsmiljön från Stratsys 2018
Bilaga 3 Rapport ur Stratsys Aktiva åtgärder
Bilaga 4 Uppföljning objektsgodkännande
Bilaga 5 Beställda planer Årsanalys 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga §36a
14

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärende: TN-2018-4652

Tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret årsanalys 2018
Fastighets- och gatukontoret har som mål att andelen medarbetare med utländsk
bakgrund ska vara minst 20%. Vem har bestämt att detta ickemål är minst 20% och
varför? Vad är förvaltningens motivering till att fortsatt slösa resurser på att redovisa
detta tidigare kommunfullmäktigemål? Sverigedemokraterna uppmanar fastighetsoch gatukontoret att omedelbart avsluta redovisningen, samt avbryta allt arbete med
detta ickemål! Vi kräver dessutom att förvaltningen slutar med att diskriminera
svenska arbetssökande i rekryteringsprocessen.
Sverigedemokraterna anser att jämställdhet med lika lön för lika arbete är viktigt och
dessutom självklart. Vi anser att det alltid skall vara kvalifikationer, lämplighet och
meriter som skall prioriteras vid all form av anställning, inte etnicitet, religion eller kön.
Vid denna typ av kvotering som delårsrapporten ger vid handen får man istället en
diskriminering av de personer som med sin kompetens annars skulle kommit ifråga
för anställning.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §36b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Årsanalys 2018 Tekniska nämnden
Diarienr: TN-2018-4652
Nämndsmålet ”Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn
och ungdomar att utveckla sin självständighet” har två indikatorer som mäter
den upplevda trafiksäkerheten kring skolor och vägen till skolan. Trots att
staden har inför 30 km/h utanför skolorna anser endast 37% att närmiljön kring
skolorna är säker och endast 42% anser att vägen till skolan är säker.
Till viss del kan det oroande resultatet troligen bero på tillfälliga skolflyttar i
samband med renoveringar. Det framgår dock inte av trafikantundersökningen
om det finns en skillnad när skolor flyttats. En betydande skillnad finns mellan
föräldrar som kör barnen i bil där 50% anser det säkert och föräldrar som cyklar
där 32% anser det säkert.
Målet anses uppfyllt, men det är vår uppfattning att vi behöver ha högre
ambitioner. För att nå målen i Trafik- och mobilitetsplanen om en kraftigt ökad
andel gång och cykeltrafikanter måste trafikmiljön upplevas som säker för
dessa, inte minst för de barn och unga vars resvanor sätts redan i skolålder. Det
är för oss obegripligt hur nämnden kan anse det vara ett rimligt mål att endast
en tredjedel av de oskyddade trafikanterna upplever trafikmiljön som säker och
vi kommer att återkomma med krav på skärpning i samband med att nämnden
ska fastställa målen framåt.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

Bilaga §36c
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/2-2019, Ärende 6
Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret årsanalys 2018

En bättre fungerande lokal bostadsmarknad hör till tekniska
nämndens och fastighets- och gatukontorets ansvarsområden
Vi menar att tekniska nämnden tolkar nämndsmålen i allmänhet och målområdet
”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor
om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på
dagordningen” alltför snävt.
Den sociala och ekonomiska hållbarheten i staden förutsätter bland annat att fler människor
har möjlighet att göra inträde på den ordinarie bostadsmarknaden. Därför behövs bostäder
som fler kan betala med sin inkomst. Vi menar att tillgången till bostäder över huvud taget,
vilket till exempel Storstadssatsningen är ett exempel på, inte räcker eftersom de bostäder
som byggs är för dyra för många Malmöbor. Även om detta i stor utsträckning handlar om
brist på statlig politik (styrd av samma politiska parti som styr Malmö), så har kommunerna
viktiga delar att fylla.
Vi kommer att verka för att Tekniska nämnden blir mer aktiva i detta arbete under året.
Bland åtagandena som ändå gjorts vill vi lyfta fram uppdraget ”Fastighets- och gatukontoret
får i uppdrag att ta fram förslag på hur planprocessen ska bidra till den sociala hållbarheten
där nämnden är beställare”, som vi menar kan utvecklas vidare. Förvaltningen skriver att
ärendet avslutades under oktober 2018 med konstaterandet att förstudier är mycket viktiga.
Givetvis behövs kunskap men vilka processuella slutsatser dras av dessa kunskaper?
Vi förutsätter att de byggherredialoger och andra påverkansytor gentemot byggare och andra
externa aktörer som FGK genomför löpande under plan- och exploateringsprocessernas gång
kan bidra till en ökad medvetenhet hos alla parter om vikten av social hållbarhet och
pressade kostnader för att skapa ekonomiskt hållbara bostäder och en stad för alla. Vi tror att
det finns mycket kunskap hos byggare, boende och andra samhällsaktörer som ännu inte
använts.
Malmö 2019-02-20
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

37

Tekniska nämnden - hamnanläggningar årsanalys 2018

TN-2019-577
Sammanfattning

Hamnanläggningar har upprättat bokslut för 2018 och sammanfattat verksamhetsåret i en
årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av
verksamheten och ekonomi.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna hamnanläggningars årsanalys samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Årsanalys 2018 Tekniska nämnden hamnanläggningar 014
Årsanalys 2018 Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Paragrafen är justerad
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§

38

Uppföljning av internkontrollplan 2018

TN-2019-346
Sammanfattning

Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningen
och medarbetarna samverkar. Nämnderna är ytterst ansvariga för att den interna kontrollen
inom verksamheten är tillräcklig. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet
kunna uppnå följande:
- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.
Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera
eller förebygga allvarliga fel. Granskningar och uppföljningar till tekniska nämnden har skett
enligt plan. Samtliga granskningar, förutom de som skulle redovisas i samband med
årsanalysen, redovisas i denna slutliga rapport.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018.
Särskilda yttranden

Lucas Carlsson (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §38a.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Uppföljning av internkontrollplan 2018 tekniska
nämnden
Uppföljning intern kontroll 2018 Tekniska nämnden
Gemensamma kriterier självskattning - TN 2018
Granskning Fel fakturerat pris i förhållande till avtal - TN
Granskning Fel kontaktuppgifter 2018 - TN

Paragrafen är justerad

Bilaga §38a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Diarienr: TN-2019-346
Vi ser väldigt positivt på att både resepolicyn och alkoholpolicyn nu granskats
för tekniska nämnden. I stort är följsamheten god, men det framgår också att
framför allt resor till Stockholm i allt för hög utsträckning görs med flyg, samt
att transporterna till flyget går med taxi.
En av anledningarna som framförs i rapporten är det kan finnas andra skäl än
tidsvinster för att välja flyg framför tåg, som kostnaden för en extra hotellnatt.
Det är inte ett rimligt skäl för att välja flyg på en så kort sträcka som
Malmö-Stockholm där det dessutom finns en väl fungerande tågförbindelse.
Vi ser därför fram emot den kommande klimatväxlingsmodellen som vi vill ska
innebära en väsentligt högre kostnad för förvaltningen att välja fossila
transportsätt, och därmed neutraliserar den typen av argument vid valet av resa.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

39

Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden – delarna verksamhet och ekonomi

TN-2018-4670
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till nämndsbudget för tekniska
nämnden för 2019. Förslaget omfattar delarna verksamhetsplanering och ekonomi, i enlighet
med anvisningarna från kommunfullmäktige. I mars 2019 beslutar nämnden om en komplett
nämndsbudget för 2019, innehållande mål, verksamhet och ekonomi.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till nämndsbudget 2019, innehållande delarna verksamhet och
ekonomi.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Lucas Carlsson (MP) yrkar att nämndsbudget 2019 kompletteras med "Tekniska nämnden
bidrar också till uppdraget om att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Detta uppdrag riktas till
stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder".
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till Lucas Carlssons yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden har bifallit förslaget till nämndsbudget 2019 med av Lucas Carlsson föreslagen
ändring.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §39a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §39b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) och Lena Hjalmarsson (M) avser att lämna
in ett särskilt yttrande, bilaga §39c.
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Nämndsbudget tekniska nämnden 2019
Nämndsbudget 2019 (Tekniska nämnden)
Bilaga 1 Budget per projekt och kategori

Paragrafen är justerad

Bilaga §39a
22

Reservation
Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärende: TN-2018-4670

Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden – delarna verksamhet och ekonomi
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §39b
23

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Budgetskrivelse 2019, fastighetskontoret TN-2016-1276

Vi gick till val för ökad jämlikhet – det gäller även gator och torg
Vänsterpartiet vill bygga staden för människor inte för bilar. Vi vill prioritera cykel, gång och
grönytor framför asfalt och betong. Vi satsar 5 Mkr för att utveckla Folkets Park, samt införa
fler gågator.
Vänsterpartiet vill ha en grön stad med plats för människor att mötas. Parker är därför
prioriterat för oss. Många av planerna för Folkets park har lagts ner i brist på ekonomiska
resurser. Vi se också med oro på när parken spärras av för betalarrangemang. Folkets park är
Malmöbornas, den ska vara öppen för alla, alla dagar. Vi satsar för att göra Folkets park mer
grön, mer tillgänglig och mer lockande.
Vi vill ha en bilfri innerstad och minska privatbilismen till förmån för gång-, cykel- och
kollektivtrafik i hela staden. Vänsterpartiet arbetar för att byggandet av spårväg startar
snarast i Malmö, en växande stad gör att vi behöver kollektivtrafik med högre kapacitet. Täta
turer och låga eller inga avgifter kommer att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
Hela staden ska se snygg ut, det är viktigt med prioriteringar när det gäller renhållning. Det är
ofta en sliten och skräpig miljö som upplevs som otrygg. Renhållningen ska prioriteras utifrån
var människor bor, inte för att bara centrum ska se snyggt ut.
En hållbar ekonomisk politik för ökad jämlikhet är grundläggande för en fungerande välfärd.
Därför vill vi att kommunen slutar att sälja Malmöbornas mark för att använda vinsterna till
att finansiera driften av kommunens verksamheter. Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram
en ny markanvisningspolicy där grunden är att all mark upplåts med tomträtt. På detta sätt
får vi en långsiktig hållbar ekonomi, där inkomsterna är stabila över tid och inte beroende av
marknadens intresse av att köpa mark. Vi ser dessutom att kommunen måste köpa tillbaka
mark för att kunna bygga grundskolor och annan service, det är inte en hållbar ekonomisk
politik. 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.
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiets budgetförslag
I det basförslag som är underlaget för budgetarbetet fanns ett utrymme på 274 Mkr, i
Vänsterpartiets budget är följande justeringar gjorda i till det basförslaget.
Förstärkning
Övriga uppräkningar i nämnderna

601 Mkr

TN/FGK: Extra satsning Folkets park

5 Mkr

TN/FGK: Slopad markförsäljning
TN/FGK: Ökad tomträttsavgift

240 Mkr
60 Mkr

Slopat överskottsmål

196 Mkr

Skattehöjning 1 kr 30 öre

845 Mkr

Full pris- och lönekompensation på 3 %
Överskott enligt basalternativet

579 Mkr
274 Mkr
1475

Malmö 2019-02-20

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Kostnader

1475

Bilaga §39c

Tekniska nämnden 25
2019-02-20
Särskilt yttrande

§ 39 Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden – delarna verksamhet och ekonomi
Vi beklagar att den av moderaterna och centerpartiet i kommunfullmäktige framlagda budgeten
röstades ner av (S), (L) och (Mp). Vi är övertygade om att ett genomförande av vårt
budgetalternativ generellt hade varit till gagn för Malmö och Malmöborna.
Då nämndsbudgeten för tekniska nämnden baseras på den av kommunfullmäktige antagna
budgeten vill vi med detta särskilda yttrande påpeka att även för tekniska nämnden hade
förutsättningarna för att under 2019 driva den bästa politiken för Malmö och malmöborna varit
gynnsammare om den hade baserats på vårt budgetalternativ i kommunfullmäktige.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)
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§

40

Nämndsbudget hamnen 2019

TN-2019-255
Sammanfattning

Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens
nämnder och bolagsstyrelser. Inom de ekonomiska ramar som ges, lagstiftningen och
nämndernas reglementen, anger här kommunfullmäktige kommunfullmäktigemål och
uppdrag 2019. Dessa ska sedan omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser,
vilket bland annat sker genom beslut om nämndens budget. Med anledning av att
kommunfullmäktige beslutat om ett gemensamt styr- och ledningssystem i Malmö stad har en
gemensam rapport tagits fram gällande nämnders nämndsbudget.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna nämndsbudget 2019 för hamnanläggningar samt
att översända densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Nämndsbudget 2019 Tekniska nämnden
Hamnanläggningar
Nämndsbudget 2019 Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Paragrafen är justerad
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§

41

Regler och anvisningar för internkontrollarbetet - tekniska nämnden

TN-2019-347
Sammanfattning

Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt
arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Förslag till regler och anvisningar för
tekniska nämndens internkontrollarbete har tagits fram. Styrdokumentet innehåller
organisering och den årliga processen för arbetet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna styrdokumentet Regler och anvisningar för internkontrollarbetet – Tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Regler och anvisningar för intern kontroll - TN
Regler och anvisningar för intern kontroll - tekniska nämnden vers 1

Paragrafen är justerad
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§

42

Intern kontrollplan 2019 för tekniska nämnden

TN-2019-348
Sammanfattning

Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen
och medarbetarna samverkar. Nämnderna är ytterst ansvariga för att den interna kontrollen
inom verksamheten är tillräcklig. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet
kunna uppnå följande:
- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.
Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera
eller förebygga allvarliga fel. Förvaltningen överlämnar förslag till intern kontrollplan och
riskanalys för 2019. Den interna kontrollplanen är baserad på riskanalysen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna intern kontrollplan med riskanalys för 2019.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Intern kontrollplan 2019
Internkontrollplan 2019 Tekniska nämnden
Riskanalys 2019 Tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

43

Tekniska nämndens delegationsordning from 2019-04-01

TN-2018-4218
Sammanfattning

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen revidering av delegationsordningen för tekniska nämnden att gälla fr.o.m.
2019-04-01.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar att presidiedelegation och trafiknämndsdelegation ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 tekniska nämndens delegationsordning
Förslag - tekniska nämndens delegationsordning reviderad 190219

Paragrafen är justerad
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§

44

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

TN-2018-3515
Sammanfattning

Med anledning av tekniska nämndens nya delegationsordning ska fyra ersättare väljas till
tekniska nämndens presidiedelegation och trafiknämndsdelegation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Yvonne Köhler-Olsson (S), Märta Stenevi (MP), Lars-Göran Jönsson (M) samt Peter
Olsson (C) till ersättare i presidiedelegationen och trafiknämndsdelegationen.

Yrkanden

Andréas Schönström (S) föreslår Yvonne Köhler-Olsson (S) och Märta Stenevi (MP) som
ersättare.
Håkan Fäldt (M) föreslår Lars-Göran Jönsson (M) och Peter Olsson (C) som ersättare.
Stefan Plath (SD) föreslår Anders Pripp (SD) som ersättare.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på vart och ett av förslagen och
finner att tekniska nämnden har beslutat att Yvonne Köhler-Olsson (S), Märta Stenevi (MP),
Lars-Göran Jönsson (M) samt Peter Olsson (C) utses till ersättare i presidiedelegationen och
trafiknämndsdelegationen.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §44a.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190220 Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
delegationer under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad

Bilaga §44a
31

Reservation
Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärende: TN-2018-3515

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
delegationer under perioden 2019-2022
Socialdemokraterna har under många år och på flera olika sätt uppvisat
maktfullkomlighet och motstånd mot demokratiska processer. Socialdemokraterna
tycks vara bereda att gå över rimliga gränser vad gäller Sverigedemokraternas
möjlighet till insyn och påverkan över politiska beslut. Att även ett liberalt och
demokratiskt parti som Liberalerna instämmer i detta är oroväckande.
Vad gäller beslutet att utse fyra ersättare till tekniska nämndens presidiedelegation
och trafiknämndsdelegation, fanns en möjlighet till att ge Sverigedemokraternas
väljare en insyn i nämndes delegationer. Malmös med råge tredje största parti ska
självklart få någon form av beslutsrätt eller insyn.
Sverigedemokraterna bifogar följande information med SKL och då med anledning av
de diskussioner som fördes på nämndens sammanträde.
Hej!
”Presidiedelegation” är inget organ som räknas upp i kommunallagen. Följaktligen
kan valet av detta inte göras proportionellt.
Som jag ser det blir delegationsordningen felaktig när man delegerar till
presidiedelegationen, eftersom detta inte är något kommunalrättsligt organ.
Delegationsordningen måste alltså ändras. Däremot går det bra att delegera till
presidiet, 6 kap. 37 § kommunallagen. Val av presidier sker inte proportionellt.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att tillsätta ett utskott. Man kan dock inte i
förväg ange att presidiet ska ingå i detta, eftersom utskott kan väljas proportionellt.
Ett utskott kan både bereda ärenden och få beslutanderätt delegerad till sig.
Så valet står som jag ser det mellan att delegera till presidiet eller att välja ett utskott
med möjlighet till proportionellt val. Delegationsordningen måste ändras utifrån vad ni
väljer.
Hoppas att detta var svar på din fråga.
Med vänlig hälsning
Lena Dalman SKL

32

Med anledning av svaret från SKL kommer Sverigedemokraterna att inkomma med
ett nämndsinitiativ.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)

33

§

45

Attestinstruktioner fastighets- och gatukontoret och Hamnen from 201903-01

TN-2018-4220
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret överlämnar här förslag till attestinstruktioner att börja gälla from
2019-03-01.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till attestinstruktioner att börja gälla from 2019-03-01.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Attestinstruktion from 2019-03-01
Attestinstruktioner FGK och Hamnen 2019

Paragrafen är justerad
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§

46

Tekniska nämndens sammanträdestider 2019

TN-2018-3166
Sammanfattning

Ändring av dag för tekniska nämndens sammanträde i mars månad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra sammanträdesdag från 26 mars till 28 mars.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Va syd
Sydvatten
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190220 ändring av sammanträdestid för mars månad

Paragrafen är justerad
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§

47

Granskning Hemlöshet SR-2018-121

TN-2018-4631
Sammanfattning

Syftet med hemlöshetsgranskningen har varit att bedöma om berörda nämnder säkerställer att
det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet. Revisonen
framför kritik mot bristande ledning, styrning och samverkan i arbetet mot hemlöshet.
Tekniska nämnden delar revisionens synpunkter att hemlöshetsarbetet visar brister i
samverkan mellan berörda nämnder och att ansvarsfrågan är delvis oklar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Granskning hemlöshet
Förslag till yttrande TN 190220 Granskning hemlöshet
Granskningsrapport Hemlöshet 181212
Missiv 181212 Hemlöshet

Paragrafen är justerad
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§

48

Detaljplan fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)

TN-2016-3330
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till
centrumverksamhet i de två nedersta planen inom fastigheten Vesslan 14 i hörnet
Smedjegatan/Nikolaigatan. Detaljplanen medger även ett gårdshus. Bebyggelsen ersätter ett
befintligt parkeringshus och skall med butikslokaler bidra till ett mer befolkat gångstråk.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Särskilda yttranden

Lucas Carlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §48a.
Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §48b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) och Lena Hjalmarsson (M) avser att lämna
in ett särskilt yttrande, bilaga §48c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Dp 5538 Vesslan 14
Förslag till yttrande TN 190220 Dp 5538 Vesslan 14
Dp 5538 Plankarta samråd
Dp 5538 Planbeskrivning samråd

Paragrafen är justerad

Bilaga §48a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Detaljplan fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)
Diarienr: TN-2016-3330
Detaljplanen omvandlar ett parkeringshus från 60-talet till ny
bostadsbebyggelse och centrumverksamhet. Samtidigt restaurerar staden ett av
de ingrepp som 60-talets bilanpassning orsakade staden.
Vi delar inte farhågan att staden skulle bli mindre hållbar ur ett ekonomiskt,
ekologiskt eller socialt perspektiv med färre bilparkeringar i detta område. Tvärt
om.
Det är snarare så att vi saknar en mer progressiv parkeringspolicy som skulle
kunna gjort det möjligt för fastighetsägaren att i större utsträckning själv styra
över antalet bilparkeringar som behöver anläggas i detta centrala läge som har
de allra bästa förutsättningarna för mobilitet och service i närområdet.
Den parkeringspolicy som arbetades fram under S-MP-styret, och som
återremitterades av en minoritet i fullmäktige hade gett möjlighet till p-norm i
det här läget. Det är sorgligt att S och L fortfarande inte lyckats få fram
parkeringspolicyn till beslut, utan att vi istället fortsätter ålägga byggherrar
orimligt höga krav på parkering i ett av de två starkaste stationsnära lägena i
staden. Det är varken miljömässigt eller marknadsekonomiskt rimligt att tvinga
fram parkeringsplatser som inte behövs.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

Bilaga §48b
38

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärende: TN-2016-3330

Detaljplan fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)
Sverigedemokraterna är likt tekniska nämnden positiva till förslaget att ersätta det
gamla parkeringshuset i fastigheten Vesslan 14 med nya attraktiva bostäder. Vi
efterlyser dock en noggrann analys av vad de minskade parkeringsplatserna kommer
att få för effekt på trafiksituationen.
Sverigedemokraterna önskar dessutom att det gamla parkeringshus ersätts med ett
nytt underjordiskt garage som motsvarar antalet nuvarande parkeringsplatser och att
kapaciteten inte minskar.
Med tanke på det centrala läge mellan Möllevången och Triangelns station, borde
den styrande minoriteten verkligen se över möjligheten att bygga ett underjordiskt
garage för både boende och besökande till närliggande handel och annan
verksamhet.
Vill vi i Malmö ha ett levande city med blomstrande affärsverksamheter måste vi
också ta hänsyn till bilisterna.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §48c

Tekniska nämnden 39
2019-02-20
Särskilt yttrande

§ 48 Detaljplan fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)
Nämnden skriver i sitt svar till stadsbyggnadsnämnden att frågan om ersättning för de
parkeringsplatser i området som försvinner om det befintliga p-huset rivs måste utredas vidare
innan planen kan bli verklighet.
Detta är en självklarhet. P-huset är beläget nära både Möllevångstorget och Triangelstationens
södra upp/nedgång och har såvitt vi vet en ganska hög beläggning. Vi har därför svårt att se hur
parkeringsbehovet för dem som i dag använder p-huset Vesslan kan lösas i den föreslagna planen.
Det är anmärkningsvärt att den efterfrågade utredningen inte redan gjorts men vi gläds åt att den
nu ska göras och att konsekvenserna av densamma vid behov kan arbetas in i planen.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)
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§

49

Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö
Dp 5577

TN-2017-3811
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för del av
fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
bostäder, gymnasium, skola, kontor och centrumverksamhet i anslutning till Rosengårds
centrum för att skapa en mer differentierad och levande stadsmiljö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Dp 5577 del av Landshövdingen 1
Förslag till yttrande TN 190220 Dp 5577 del av Landshövdingen 1
Dp 5577 Plankarta samråd
Dp 5577 Planbeskrivning samråd

Paragrafen är justerad
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§

50

Detaljplan för Hamnen 22:31, Medusa 1,pr.nr 7402, Dp 5595

TN-2018-1222
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kontorsbyggnad, för cirka 1 500 arbetsplatser,
med centrumverksamheter i bottenplan samt ett underjordiskt garage. Byggnaden ska
anpassas till en framtida urban stadsstruktur.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden

Lucas Carlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §50a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Dp 5595 Hamnen 22:31, Medusa 1 m fl
Förslag till yttrande TN 190220 Dp 5595 Hamnen 22:31 Medusa 1 m fl
Dp 5595 Plankarta granskning
Dp 5595 Planbeskrivning granskning

Paragrafen är justerad

Bilaga §50a
42

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Detaljplan för Hamnen 22:31
Diarienr: TN-2018-1222
Nyhamnens första etapper är nu igång, och etableringen av ett nytt
huvudkontor för Eon i området är spännande och kan ha stor betydelse för
utvecklingen av Carlsgatan från baksida av stationen till attraktiv stadsmiljö.
Kvarteret är dock mycket långt, och det finns en risk att byggnaden skär av
kontakten mellan Carlsgatan och den kommande mer småskaliga
kvartersstrukturen norr om kvarteret. Det är därför viktigt att den passage
genom byggnaden som har förhandlats fram blir inbjudande och användbar, så
att byggnaden förstärker kopplingen mot de kommande delarna av Nyhamnen
istället för att blockera den.
Nyhamnen är ett av Malmös viktigaste exploateringsområden på minst en
generation, och det är därför viktigt att vara noggrann i alla delar, så att vi
skapar en trygg och människovänlig miljö i ett så unikt attraktivt läge.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

51

Ändring av detaljplan för fastigheten Bronsyxan 20 i Fosie i Malmö ÄDp
5609

TN-2018-4570
Sammanfattning

Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten och placera
byggnader närmre fastighetsgräns än vad som medges i gällande detaljplan, PL 854.
Syftet är också att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser inom fastigheten Bronsyxan 20.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 ÄDp 5609 Bronsyxan 20
Förslag till yttrande TN 190220 ÄDp 5609 Bronsyxan 20
ÄDp 5609 Planbeskrivning samråd

Paragrafen är justerad
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§

52

Objektsgodkännande Reinvestering Lekplatsupprustning 2019-2021

TN-2018-4588
Sammanfattning

Malmö stads 230 lekplatser, inklusive 20 unika temalekplatser, förvaltas av fastighets- och
gatukontoret. Det finns nu ett behov av ökade anslag till upprustning/reinvestering av
åldrande och slitna lekplatser som grundar sig i:
- Behov av utveckling, förnyelse och komplettering (t ex ökade säkerhets- och
tillgänglighetskrav) av befintliga lekplatser och temalekplatser
- Växande stad och växande antal lekplatser och temalekplatser
- Ökande underhåll då nuvarande drift- och underhållsbudget är otillräcklig utifrån dagens
behov
Mot denna bakgrund äskas 18 miljoner för att motsvara behovet under 2019-2021. Detta
innebär att 13 lekplatser samt fyra temalekplatser kommer att upprustas under denna
treårsperiod.

Ärendet inleds med muntlig information av Petra Bengtsson, avdelningen för offentlig miljö
& Sara Fridh, stadsutvecklingsavdelningen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna utökat investeringsanslag om 18 miljoner kronor för perioden 2019-2021 med
avsikt att upprusta stadens lekplatser och temalekplatser enligt bifogat objektsgodkännande.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 objektsgodkännande reinvestering lekplatsutrustning
2019-2021
Objektsgodkännande lekplatsupprustningar 2019-2021

Paragrafen är justerad
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§

53

Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp 5550, projnr
6660

TN-2018-2565
Sammanfattning

Objektsgodkännande avser utbyggnad av allmän platsmark och iordningsställande av
kvartersmark för genomförande av detaljplanen för Rosengård 173:3 m.fl i området Elisedal.
Detaljplanen ger möjlighet att utveckla ett ca 11 hektar stort lager- och småindustriområde,
området planeras även innehålla Malmös tredje återvinningscentral. Totalt bedöms området
skapa ca 800–1 000 nya arbetsplatser.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsuppgift för exploateringsprojektet 6660 om 79 miljoner kr och
driftkostnader om 5 miljoner kr (brutto),
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektsgodkännande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3
m.fl. Dp 5550
Nämndskarta Rosengård 173_3 m fl
Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173_3 m.fl. Dp 5550, projnr 6660
Objektsgodkännande Elisedal Bilaga 1

Paragrafen är justerad
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§

54

Riktlinjer för sponsring

TN-2018-3326
Sammanfattning

Gatukontoret har sedan våren 2016 arbetat med sponsring och extern finansiering efter
riktlinjer beslutade av förvaltningens ledningsgrupp. Med dessa samarbeten med näringslivet
och sponsorer kan vi skapa större resurser och ytterligare möjligheter att genomföra
attraktiva, tillgängliga och trygga arrangemang i det offentliga rummet. Riktlinjerna som
utarbetades 2016 behöver nu fastställas av nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa riktlinjerna för arbetet med sponsring.

Särskilda yttranden

Lucas Carlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §54a.

Beslutsunderlag




rev G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Riktlinjer för sponsring
Riktlinjer för sponsring

Paragrafen är justerad

Bilaga §54a
47

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Riktlinjer för sponsring
Diarienr: TN-2018-3326
Vi välkomnar riktlinjer för sponsring och anser att det är klokt att besluten om
sponsring tas av nämnden.
Att utesluta företag och organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart
skadar miljö och/eller människor är en självklarhet.
Vi vill utifrån den massiva marknadsföringen för nätcasinon och spel om pengar
tydliggöra att vi anser att detta är en bransch som allvarligt skadar människor.
Likaså vill vi påpeka att branscher som huvudsakligen får sin förtjänst från
verksamhet som bidrar till klimatförändringarna både skadar miljön och
människor.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

55

Markreservation inom del av fastigheterna Hamnen 21:138 och Hamnen
21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4491
Sammanfattning

Markreservation av ett område inom Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 för uppförande av
ett parkeringshus inom utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2020-03-01 för del av fastigheterna Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markreservation inom del av fastigheterna Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 proj 7035
Nämndskarta del av Hamnen 21:138 m fl

Paragrafen är justerad
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§

56

Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4494
Sammanfattning

Markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 för huvudsakligen bostadsbyggnation i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Reservationen omfattar ca 5 500 m² BTA för uppförande av hyreslägenheter.
Markreservationen görs efter ett jämförelseförfarande bland intresseanmälningar som har
lämnats till fastighets- och gatukontoret.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2020-03-01 för del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Roth fastigheter AB.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl
Utvärderingsprotokoll - markanvisning i Citadellsfogen 181210

Paragrafen är justerad
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§

57

Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3563
Sammanfattning

Markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att arbeta fram ett utbyggnadsförslag för ett
kvarter om ca 12 000 m² BTA innehållande bostäder, kontor, förskola och
centrumfunktioner i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2020-03-01 för del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Midroc Property Development AB.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl

Paragrafen är justerad
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§

58

Markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4495
Sammanfattning

Markreservation av ett område inom del av fastigheterna Makrillen 3, Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i utbyggnadsområdet Citadellsfogen. Reservationen omfattar ca 9 500 m²
BTA för huvudsakligen bostadsbyggnation, varav ca 5 500 m² BTA planeras som
bostadsrättslägenheter och ca 4 000 m² BTA planeras som bostadsrättslägenheter alternativt
hyresrättslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till och med 2020-03-01 för del av fastigheterna Makrillen 3,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Wästbygg Projektutveckling AB.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markreservation inom del av fastigheterna Makrillen
3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 proj 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl
Utvärderingsprotokoll - markanvisning i Citadellsfogen 181210

Paragrafen är justerad
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§

59

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3525
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147 för huvudsakligen bostadsbyggnation i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Reservationen omfattar ca 5 000 m² BTA för uppförande av bostadsrättslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2020-03-01 för del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147 till Norra Sundholmen i Malmö Ekonomisk förening.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Förlängning av markreservation avseende del av
fastigheterna Makrillen 3 och Hamnen 21:147
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl

Paragrafen är justerad
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§

60

Markanvisningsavtal inom fastigheten Malmö Terapisalen 2 (Sege Park),
projektnr 1058

TN-2018-4059
Sammanfattning

Markanvisningsavtal inom fastigheten Malmö Terapisalen 2 i Kirseberg omfattande ca 1 500
m2 BTA för verksamheter, centrum och skola.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till markanvisningsavtal inom fastigheten Malmö Terapisalen 2.

Yrkanden

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §60a.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markanvisningsavtal Terapisalen 2
Nämndskarta Terapisalen 2
Markanvisningsavtal Terapisalen 2
Bilaga 1.2 Detaljplanekarta
Bilaga 1.3 Markanvisningsprogram för Sege Park
Bilaga 1.5 Bolagets intresseanmälan
Bilaga 2.1 Karta över Fastigheten

Paragrafen är justerad

Bilaga §60a
54

Reservation
Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärende: TN-2018-4059

Markanvisningsavtal inom fastigheten Malmö Terapisalen 2 (Sege Park),
projektnummer 1058
Sverigedemokraterna reserverade sig sedan tidigare mot projektet Sege Park och
därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

61

Markanvisning för del av Hyllie 4:2 m fl, mitten av området Solkvarteren,
projektnr 7362

TN-2018-4359
Sammanfattning

Markanvisningsavtal inom del av fastigheten Hyllie 4:2 m fl omfattande ca 9 000 m2 BTA för
byggnation av bostäder, trygghetsboende, vårdboende och LSS-boende.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende byggrätt om ca 9 000 m2 BTA på del av
fastigheten 4:2 m fl i Hyllie.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markanvisningsavtal för del av Hyllie 4:2, Hyllie,
projektnr 7362
Nämndskarta del av Hyllie 4_2 m fl
Markanvisningsavtal m karta Hyllie 4_2

Paragrafen är justerad
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§

62

Markanvisning för del av fastigheten Hamnen 22:164, (mittområdet,
sydöstra delen), projnr 7070, Dp 5203

TN-2018-3787
Sammanfattning

Ärendet omfattar markanvisningsavtal om ca 30 000 m2 för logistik- och lagerverksamhet i
Malmö Industrial Park, Malmö hamnområde, del av fastigheten Hamnen 22:163 och 22:164
(mittområdet, sydöstra delen).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende del av Hamnen 22:164.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markanvisning för del av fastigheten Hamnen
22:164, (mittområdet, sydöstra delen), projnr 7070, Dp 5203
Nämndskarta markanvisning del av Hamnen 22:164
Markanvisningsavtal Hamnen 22:164 del av
Avtalskarta markanvisning del av Hamnen 22:164

Paragrafen är justerad
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§

63

Tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheterna Malmö Hamnen
21:138 och Malmö Hamnen 21:147, projektnr 7038

TN-2015-2507
Sammanfattning

Markanvisningsavtalet för del av fastigheterna Malmö Hamnen 21:138 och Malmö Hamnen
21:147 förlängs att gälla t.o.m. 2019-12-31. Villkoren för förlängningen regleras i ett tillägg till
markanvisningsavtalet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheterna Malmö Hamnen 21:138
och Malmö Hamnen 21:147 t.o.m. 2019-12-31.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Tillägg till markanvisningsavtal
Nämndskarta del av Hamnen 21_138 och 21_147
Tillägg till markanvisningsavtal FBGIM AB, Riksbyggen

Paragrafen är justerad
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§

64

Exploateringsavtal avseende Torrdockan 7 i Malmö

TN-2018-3510
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende fastigheten Torrdockan 7 i Malmö har tagits fram i syfte att
reglera genomförandet av detaljplanen, dp 5529. I avtalet regleras bl.a. marköverföring och
uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheten Torrdockan 7.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Exploateringsavtal avseende fastigheten Torrdockan
7
Nämndskarta Torrdockan 7
Förslag till exploateringsavtal avseende Torrdockan 7
Bilagor till exploateringsavtal avseende Torrdockan 7

Paragrafen är justerad
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§

65

Exploateringsavtal avseende Cykeln 14 och 15 i Innerstaden

TN-2019-307
Sammanfattning

Förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Cykeln 14 och 15 har upprättats i
samband med framtagande av detaljplan DP 5568. Avtalet med exploatören reglerar
genomförandet av detaljplanen vilket möjliggör en förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Planen medger även att centrumfunktioner får anordnas i bottenplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Malmö Cykeln 14 och 15.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Exploateringsavtal avseende Cykeln 14 och 15 i
Innerstaden
Exploateringsavtal Cykeln 14-15
Bilaga 1.1 Exploateringsavtal Cykeln 14-15

Paragrafen är justerad

60

§

66

Rapport angående 2018 års avgäldsregleringar för tomträtter

TN-2018-4432
Sammanfattning

Under 2018 har sammanlagt 439 tomträtter varit föremål för avgäldsreglering. Detta har
resulterat i höjningar av de årliga avgälderna med sammanlagt 9 828 570 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Rapport angående 2018 års avgäldsregleringar för
tomträtter

Paragrafen är justerad
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§

67

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Mineraloljan 18 i Oljehamnen

TN-2018-4662
Sammanfattning

Fastigheten Mineraloljan 18 arrenderas av Scandinavian Tank Storage AB som har uttryckt
önskemål om att i stället få fastigheten upplåten med tomträtt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tomträttsupplåtelse avseende fastigheten Malmö Mineraloljan 18.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190220 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Mineraloljan 18 i
Oljehamnen
Nämndskarta Mineraloljan 18
Tomträttsavtal Mineraloljan 18

Paragrafen är justerad
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§

68

Bytesavtal avseende Malmö Brännaren 5, del av Malmö Brännaren 16 och
del av Malmö Brännaren 20, projektnr 1063

TN-2018-4061
Sammanfattning

Bytesavtal avseende fastigheterna Malmö Brännaren 5, del av Malmö Brännaren 16 och del
av Malmö Brännaren 20.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till bytesavtal för fastigheterna Malmö Brännaren 5, del av Malmö
Brännaren 16 och del av Malmö Brännaren 20.

Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Bytesavtal avseende Malmö Brännaren 5, del av
Malmö Brännaren 16 samt del av Malmö Brännaren 20, projektnr 1063
Nämndskarta Bytesavtal avseende Malmö Brännaren 5, 16 och 20
Bytesavtal Malmö Brännaren 5, 16, 20
Bilaga 2.1 Avtalskarta byte Brännaren_Salana med areal
Bilaga 3.1 Avtalskarta allmän plats, del av Malmö Brännaren 20
Bilaga 4.5.2 Uppräkning index gatukostnader Sorgenfri 190115
Bilaga 5.2 Avtalskarta byggnad Brännaren 20
Bilaga 6.3 Avtalskarta nätstation Brännaren 5
Bilaga 6.2 Fastighetsutdrag Malmö Brännaren 20

Paragrafen är justerad

63

§

69

Försäljning av del av Hyllie 4:2 m fl, östra kvarteret i Solkvarteren, projekt
nr 7362

TN-2018-4156
Sammanfattning

Försäljning av del av fastigheten Hyllie 4:2, Hyllie, för uppförande av parkeringshus med ca
400 bilparkeringsplatser samt kontor med ca 150 arbetsplatser.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende del av Hyllie 4:2, Hyllie samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.

Yrkanden

Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §69a.
Lucas Carlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §69b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Köpeavtal för del av Hyllie 4:2, Hyllie, projektnr
7362
Nämndskarta del av Hyllie 4_2 m fl
Köpeavtal m karta Hyllie 4_2
Ök om social hållbarhet_Hyllie 4_2

Paragrafen är justerad

Bilaga §69a
64

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden den 2019-02-20 :
Ärende 39. Försäljning av del av Hyllie 4:2 m fl, östra kvarteret i Solkvarteren, projekt nr
7362 TN-2018-4156

INTE TILL SALU!
Vänsterpartiet vänder sig mot att det enligt Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att
kommunen 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 2019-02-21

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §69b
65

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-02-20
Försäljning av fastigheten Hyllie 4:2 m fl
Diarienr: TN-2018-4156
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Hyllie 4:2 m fl, men vi ser med viss oro
på i vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns tillfällen då det är
befogat att sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i Malmö
stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd mer, ofta
till följd av kommunens investeringar, men det är en värdeökning som
kommunens invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurs, och
det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi ser därför fram emot revideringen av markanvisningspolicyn och tror att
översynen behöver landa i en större restriktivitet vad gäller markförsäljning än
den nuvarande.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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Nämndsinitiativ - uppdatera godstrafikprogrammet

TN-2019-643
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att göra en kunskapsöversikt och därmed anses
nämndsinitiativet besvarat.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar att fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att göra en
kunskapsöversikt.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Andréas Schönströms yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall till Andréas Schönströms yrkande.
Lucas Carlsson (MP) yrkar bifall till nämndsinitiativet.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna en
skriftlig reservation, bilaga §70a.
Lucas Carlsson (MP) avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga §70b.
Beslutsunderlag



Nämndsinititativ godstrafikprogrammet

Paragrafen är justerad

Bilaga §70a
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för nämndsinitiativ om uppdaterat
Godstrafikprogram
Tekniska Nämnden 20/2-2019, Ärende 40
Godstrafikprogrammet som antogs 23 april 2014 innehåller en hel del intressant, men allt
har inte genomförts eller testats, och världen förändras hela tiden.
Vi är glada att FGK nu kommer att se över kunskapsunderlaget kring mer miljövänliga
varutransporter i staden, men anser att det redan nu finns tillräckligt mycket underlag för
att bygga vidare på det handlingsprogram som finns.
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag till beslut: Nämnden ger FGK i uppdrag att se
över och utveckla godstrafikprogrammet i dialog med stadens företag och företagarorganisationer

Malmö 2019-02-20
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §70b
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-02-20
Nämndsinitiativ Uppdatera godsprogrammet
Diarienr:

Godstransporterna i staden är en källa till buller, trängsel och utsläpp - och
samtidigt helt nödvändiga för att staden ska fungera. Vi ställde oss positiva till
Vänsterpartiets förslag om ett förnyat uppdrag kring godsprogrammet, eftersom
det är nödvändigt att hålla tempot uppe i arbetet med hållbara transporter.
Tyvärr valde styret att inte prioritera denna viktiga fråga och vi reservarade oss
därför mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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Val av representant till Vombs fure under mandatperioden 2019-2022

TN-2019-882
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Lucas Carlsson (MP) till tekniska nämndens representant i Vombs fure under
mandatperioden 2019-2022.
Yrkanden

Marja Harborn (L) föreslår Lucas Carlsson (MP) som tekniska nämndens representant i
Vombs fure.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara
bifallet.
Paragrafen är justerad

