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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-28 kl. 08:30-11:45

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)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP) §§74-103
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M) §§72-78
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§72-73 ersätter Märta Stenevi (MP)
Niclas Röhr (M) §§79-103 ersätter Lars-Göran Jönsson (M)
Lars Hallberg (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§74-103
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M) §§72-78
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef) §§72-89
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlson (assistent)
Birgitta Westerlund (tf. enhetschef) §§72-73
Katarina Burle (sektionschef)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt) §§72-86

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………

2

Lars Johansson (enhetschef) §§72-73
Anna Kanschat (ingenjör) §§72-73
Helen Karkkola (enhetschef) §§72-73
Ida Brattström (kommunikatör)
Emma Edentun (fastighetsvärderare) §§72-79
Maria Kaneberg (landskapsarkitekt) §§72-73
Adisa Kafedzic (personalföreträdare, Vision)
Daniel Svärd (utvecklingssekreterare) §§74-79
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-04-04

Protokollet omfattar

§§72-103
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Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Tekniska nämndens sammanträdestider 2019
Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden
Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
avseende Storstadspaketet
Fullmakt fastighets- och gatudirektör m fl.
Program för att motverka hemlöshet - utskick av remiss
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar, STK2018-1193
Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp)
m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m fl (Hemgården) i Sallerup i
Malmö Dp 5523
Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
Godkännande av plan för Malmös gröna och blå miljöer
Uppdrag att ta fram riktlinjer för offentliga toaletter på allmän plats
Uppdrag att ta fram riktlinjer för koloniverksamheten
Objektsgodkännande för Mölledalsskolan 1, projnr 5324
Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan
Objektsgodkännande för mindre investeringar i fastighetsbeståndet 2019
Objektsgodkännande för utveckling i Torup 2019
Exploateringsavtal avseende Innerstaden 31:11 m.fl.
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Malmö Klagstorp 7:25
Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Husie 172:395
Bekräftelse av upphörande av Malmö Universitets köpoption avseende
byggnader på fastigheten Malmö Orkanen 1
Förlängning av byggnadsskyldighet för Gäddan 12 i Malmö, Universitetsholmen
projektnr 3002
Försäljning av Avigan 1, Hyllie, projekt nr 7342
Försäljning del av Kirseberg 14:66, projektnummer 6600
Försäljning av fastigheten Malmö Hugin 2 (friköp)
Försäljning av del av fastigheten Tygelsjö 17:1, i Tygelsjö, projektnummer 1006
Tekniska nämndens delegationsordning 2019
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens delegationer/utskott under
perioden 2019-2022

4

§

72

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Sammanfattning

a) KF 190131 §14 Förslag till justering av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Malmö
b) KF 190131 §16 Försäljning av fastigheten Kosterbåten 2
c) KF 190131 §20 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö
d) KF 190228 §42 Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende beslut om
budget 2020
e) KF 190228 §49 Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator och torg projektnr
8704
f) KF 190228 §50 Objektsgodkännande för beläggningsreinvestering 2019
g) KF 190228 §52 Motion av Magnus Olsson (SD) bostadsmarknad för nyanlända efter
etableringstid
h) KS 190213 §35 protokoll objektsgodkännande parkeringsautomater
i) KSAU 190128 §39 Toughest och Toughest Family 2019
j) KSAU 190128 §40 Sommarlov 2019
k) KSAU 190304 §134 Falafel-VM i Malmö 2019
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftliga informationspunkter (protokollsutdrag mm) 190328

Paragrafen är justerad
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§

73

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Drift och underhållsentreprenader 2021 - Anna Kanschat & Lars Johansson, avdelningen
för offentlig miljö
b) Blomsterprogrammet - Maria Kaneberg, stadsutvecklingsavdelningen
c) Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar - Birgitta Westerlund, avdelningen för struktur och
stöd
d) Information om kommande informationstillfälle: Fördjupad genomgång av nämndens
investeringskategorier (10 april, halvdag) samt Studieresa till Köpenhamn (7 maj, heldag) - Anna
Bertilson, direktör & Monica Johansson, avdelningen för struktur och stöd.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Ajournering kl. 09.35-09.50.
Paragrafen är justerad
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§

74

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Beslut

Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.
Beslutsunderlag









Protokoll trafiknämnden 190211 inkl bilaga
Protokoll TN del 1 190211
Ordförandedelegation 190228 synpunkter på utbud inom kollektivtrafiken
Vidaredelegering av trafikärenden 190218
Protokoll avfallsdelegationen 190305
Fastighets- och gatudelegation protokoll 3 190308
Anmälningsärende trafikdelegation

Paragrafen är justerad
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§

75

Tekniska nämndens sammanträdestider 2019

TN-2018-3166
Sammanfattning

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

Tekniska nämnden beslutar
att ändra sammanträdesdag från 25 juni till 20 juni.

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Va syd
Sydvatten
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190328 ändring av sammanträdestid för juni månad

Paragrafen är justerad
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§

76

Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden

TN-2018-4670
Sammanfattning

I februari 2019 beslutade tekniska nämnden, enligt kommunfullmäktiges instruktioner,
om Nämndsbudget för 2019, delarna Plan för verksamheten samt Ekonomi. I det
föreliggande förslaget till budget 2019 har dokumentet kompletterats med mål, målindikatorer
och åtaganden.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med redaktionella ändringar; nivåskillnader mellan trottoarer och cykelbana ska utredas
samt att ordet minst stryks på sid 29 godkänna förslaget till nämndsbudget 2019,
kompletterad med mål och åtaganden.
Yrkanden

Märta Stenevi (MP) yrkar på ändringar i budgetskrivelsen enligt bilaga §76a.
Anders Pripp (SD) yrkar avslag på nämndsbudgeten.
Susanna Lundberg (V) yrkar att följande tillägg görs i nämndsbudgeten: "Utvärdering av om
exploateringsprocessen, utifrån rekommendationerna från Kommission för ett socialt hållbart
Malmö, utvecklats till att främja att byggföretag tar ett större socialt ansvar i Malmö" samt
"Utvärdering av arbetet med att skapa en socialt hållbar stad genom att prioritera byggherrar
med högre ambitioner att bygga bostäder som hushåll med lägre inkomst kan efterfråga.”
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till Märta Stenevis (MP) yrkande om att nivåskillnader
mellan trottoarer och cykelbana ska utredas samt att ordet minst stryks på sid 29 men avslag
på övriga yrkanden.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till Andréas Schönströms yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på vart och ett av yrkandena och
finner att sina egna yrkanden är bifallna.
Särskilda yttranden, reservationer

Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §76a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §76b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M), Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) avser att lämna in ett särskilt yttrande, §bilaga 76c.
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Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Nämndsbudget - tekniska Nämnden 2019
Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden
Bilaga 1 Budget per projekt och kategori
Nämndsbudget 2019 Tekniska nämnden reviderad 190325
Nämndsbudget 2019 Tekniska nämnden reviderad 190327

Paragrafen är justerad

Bilaga §76a
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-03-28
Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden
Diarienr: TN-2018-4670
Det fysiska utformningen av staden har stor påverkan på invånarnas dagliga liv.
Det gäller såväl deras möjligheter att göra hållbara val som stadens påverkan på
hälsa och välbefinnande. Mycket av målsättningarna i nämndsbudgeten står vi
bakom, men i andra delar är ambitionsnivån alldeles för låg. Vi hade därför ett
antal yrkanden för att höja ambitionsnivån i nämnden:
● Målvärdet för andelen föräldrar som anser att närmiljön kring skolan och
vägen dit är trafiksäker måste dubbleras till 60%. Att bara en tredjedel
anser miljön säker för barnen kan inte ses som acceptabelt.
● Målvärdet för andelen Malmöbor som har en acceptabel nivå av
tillgänglighet måste höjas till 75%. 2014 var andelen 59% och den
föreslagna målnivån är 61% - det är en förskräckande låg ambitionsnivå.
● Målvärdet för antal anskaffade hyresavtal avseende övergångslägenheter
måste höjas till minst 350 - det är också det mål som anges i det program
för minskande av hemlöshet som nämnden behandlar vid samma
sammanträde. Det borde vara självklart att åtminstone ha samma
ambitionsnivå i nämndsbudgeten som i programmet.
● Den årliga utvärderingen av arbetet med trafik- och mobilitet måste
kopplas till målvärdena i trafik- och mobilitetsplan. För att nå målen i
planen måste värdena öka varje år, och det borde också vara nämndens
mål. Vidare ser vi ingen anledning till att ta bort målet om antal byggda
cykelöverfarter samtidigt som pengar avsatts för ändamålet.
● Målvärdet för antal träd som ska nyplanteras är lågt satt, sett till behovet,
och tar inte hänsyn till träd som fälls. Istället borde målvärdet formuleras
kring nettotillförsel av träd i staden, eller till en ökning av
krontäckningsgraden, som ju är ett av de viktigaste syftena med
satsningen på trädplantering som vi förhandlade in i budget 2019.
● I Plan för verksamheten, Kategori mobilitet, saknar vi konkreta objekt
som ska finansieras med de extra pengar tekniska nämnden fått till
cykelsatsningar. Vi vill t ex se att arbetet med cykelstråk längs
Bellevuevägen, Linnégatan och Amiralsgatan från Folkets park till
Nobeltorget pekades ut och påbörjades.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vi välkomnar den utförliga beskrivningen av arbetet med superscykelstråken,
men påpekade att det är viktigt att utformningen även tar höjd för nivåskillnad
mellan gång- och cykelbana dels för bättre framkomlighet, dels för ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, i takt med att andelen resor med cykel
ska öka.
Eftersom våra yrkanden inte vann gehör reserverade vi oss mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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 §76b
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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 §76c

Tekniska nämnden 14
2019-03-28
Särskilt yttrande

§ 76 Nämndsbudget 2019 tekniska nämnden
På samma sätt som vi gjorde vid senaste nämndssammanträdet, när nämndsbudgeten vad avser
delarna plan för verksamheten samt ekonomi antogs, beklagar vi ånyo att den av moderaterna och
centerpartiet i kommunfullmäktige framlagda budgeten för 2019 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, inte minst vad avser de mål, målindikatorer och åtaganden som vi i dag
ska ta ställning till.
Vi anser att flera mål är orimliga och/eller orealistiska för den verksamhet som ligger inom
tekniska nämndens ansvarsområde. Vi anser vidare att det är på tok för många mål för att vara
trovärdiga samt inte minst att allt för många mål inte ens är mätbara med rimliga insatser.
Med vetskap om att målhanteringen ska förändras radikalt inför budget 2020 finner vi det inte
meningsfullt att fyra månader in på verksamhetsåret komma med yrkande och förslag på ändringar
utan väljer i stället att med detta särskilda yttrande påpeka orimligheten i nuvarande målprocess
och vi förutsätter att det blir en betydande förbättring inför kommande nämndsbudgetar.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Peter Olsson (C)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)
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§

77

Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden avseende Storstadspaketet

TN-2019-1132
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens investeringsram till
tekniska nämndens investeringsram avseende storstadspaketet för Malmö stad 2019.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från investeringsram för storstadspaketet för Malmö stad
överför 16 000 tkr avseende utgifter till tekniska nämnden för 2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Överföring av investeringsmedel från KS till TN
avseende Storstadspaketet

Paragrafen är justerad
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§

78

Fullmakt fastighets- och gatudirektör m fl.

TN-2018-2400
Sammanfattning

Domstolar och andra myndigheter kräver ofta relativt omfattande material utvisande rätten
att företräda kommunen. För att på ett enkelt sätt kunna styrka behörigheten inför dessa
myndigheter krävs ett befullmäktigande av fastighets- och gatudirektör, dennes
ställföreträdare samt stadsjurister eller den de i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,
att inom tekniska nämndens verksamhetsområde företräda kommunen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att även befullmäktiga stadsjurist Pontus Eriksson eller den han i sitt ställe vid ett eller flera
tillfällen förordnar,
att inom tekniska nämndens verksamhetsområde företräda kommunen vid syn och
domstolsförhandling, föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter och vid
förrättningar samt bevaka kommunens rätt i alla mål och ärenden där det inte ankommer på
annan,
att på nämndens vägnar ta emot delgivning i myndighetsärenden, mottaga och kvittera
medel, värdehandlingar och annan egendom, samt att i sådana sammanhang med för
kommunens bindande verkan ingå förlikning och anta ackordsförslag.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 180618 Fullmakt för fastighets- och gatudirektör m.fl.
fr.o.m. 2018-07-01

Paragrafen är justerad
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§

79

Program för att motverka hemlöshet - utskick av remiss

TN-2019-253
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om Malmö stads handlingsplan för
bostadsförsörjning. I handlingsplanen finns uppdraget att ta fram en strategi för hemlöshet. I
remissversionen av Program för att motverka hemlöshet föreslås en mängd åtgärder för att
motverka och förebygga hemlöshet men även förslag på hur arbetet mot dagens hemlöshet
ska kunna hanteras bättre och mer effektivt.
Ärendet inled med muntlig information av Daniel Svärd och Helen Karkkola.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ett nytt stycke läggs till under kapitlet Nationell påverkan för att motverka hemlöshet,
som handlar om att förlänga etableringstiden och därmed statens betalningsansvar för
nyanlända,
att utan eget ställningstagande skicka Program för att motverka hemlöshet med
handlingsplan på remiss till Malmö stads samtliga nämnder och bolag.

Yrkanden

Märta Stenevi (MP) yrkar att ett nytt stycke läggs till under kapitlet Nationell påverkan för att
motverka hemlöshet, som handlar om att förlänga etableringstiden och därmed statens
betalningsansvar för nyanlända.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till Märta Stenevis yrkande.
Susanna Lundberg (V) yrkar att på sid 9 i Program för att motverka hemlöshet remissversionen näst
sista punkten, sista meningen ändras till "Hemlöshet på grund av bostadsbrist hanteras
som en fråga om en illa fungerande bostadsmarknad".
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Susanna Lundbergs yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
har bifallit att ett nytt stycke läggs till under kapitlet Nationell påverkan för att motverka
hemlöshet, som handlar om att förlänga etableringstiden och därmed statens betalningsansvar
för nyanlända.
Särskilda yttranden, reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §79a.
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Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §79b.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
MKB Fastighets AB
Boplats Syd AB
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet remissversion
Program för att motverka hemlöshet remissversion reviderad 190326

Paragrafen är justerad

Bilaga §79a
19

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:
TN-2018-03-28 Ärende 9, ” Program för att motverka hemlöshet”
Det är bra att Fastighets- och gatukontoret vänder sig till andra nämnder för att kunna ta ett
gemensamt ansvar för att stadens bostadsmarknad inte längre ska skapa hemlöshet. Men för
att kunna göra detta krävs en genomtänkt problemsyn, som vi menar är otillräckligt uttalad i
det Program för att motverka hemlöshet som nu sänds ut på remiss,

Vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande:
”Hemlöshet på grund av bostadsbrist ska hanteras som en fråga om en illa fungerande bostadsmarknad.”

Malmö 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §79b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Ärende: TN-2019-253

Program för att motverka hemlöshet – utskick av remiss
Sverigedemokraterna stödjer inte den till hemlösheten kopplade politik, som de
styrande partier i Malmö förespråkar.
Den omfattande hemlösheten, dess problematik och kostnader kan till stora delar
direkt knytas till en misslyckad och alltför generös migrations och bidragspolitik.
Sverige behöver ett kraftigt minskat inflöde av nyanlända migranter och fler av dessa
måste även återvända till sina hemländer.
Malmös styrande partier S, L och Mp är av den uppfattningen att Malmö både kan
och ska ta emot alla migranter som önskar att bo här och erbjuder dessutom ytterst
generösa lösningar till detta.
Sverigedemokraternas politik inspireras av lösningar och förslag från andra
kommuner och städer, som till exempel Landskrona, Vellinge och Trelleborg
tillämpar.
Det finns även exempel från andra städer runtom i Sverige som vi vill införa i Malmö.
Vi återkommer därför med ytterligare synpunkter i den kommande remissrundan och
i kommunfullmäktige.

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

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

80

Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

TN-2019-281
Sammanfattning

Kaj Wictorin (C) har väckt en motion om att Malmö stad ska höja ambitionsnivån vad gäller
stadens äldrevänlighet och ta ett mer samlat grepp på det äldrepolitiska området. Eftersom
WHO har utvecklat ett ramverk för att främja lokalt utvecklingsarbete föreslår Kaj Wictorin
att Malmö ska ansluta sig till WHO:s nätverk.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yrkanden

Peter Olsson (C) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar att motionen ska vara besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandet och finner sitt eget vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs med handuppräckning och ordförande finner att tekniska
nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Reservationer

Andréas Schönström (S), Stefan Pinjefors (S) Magdalena Beck (S), Fehim Yilmaz (S) och
Håkan Linné (L) med instämmande av Shler Murad Bradostin (S), Roland Hejde (S), Teréz
Palffy (S) och Marja Harborn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag





Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Reviderad G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Motion från Kay Wictorin (C) om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Reviderat Förslag till yttrande TN 190328 Motion från Kay Wictorin (C) om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Paragrafen är justerad
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§

81

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113

TN-2018-4232
Sammanfattning

Allan Widman (L) föreslår i motionen att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att föreslå en
ändring av ägardirektiven till MKB, så att överlåtelse av MKB´s hyresfastigheter kan ske till
bostadsrättsföreningar i syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i bostadsområden med
utanförskap.
Beslut

Tekniska nämnden besluta
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anse motionen besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner att motionen
ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
Votering

Ordförande utser yrkandet om att motionen ska anses besvarad som huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande yrkandet om att tekniska
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen mot yrkandet om att tekniska
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och finner att nämnden utsett
bifall till motionen som motförslag i huvudvoteringen.
Omröstning genomförs.
Ja-röst för Håkan Linnés yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Nej-röst för Håkan Fäldts yrkande om att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Med 8 ja-röster och 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att nämnden har beslutat
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag om att anse motionen besvarad.
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Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Niclas Röhr (M), Karin Olsson (M), Peter Olsson (C) med instämmande av
Petter Naef (M), Lena Hjalmarsson (M) och Henrik Malmberg (C) avser att lämna in en
skriftlig reservation, bilaga §81a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §81b.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §81c.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190328 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Förslag till yttrande 190328 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet

Paragrafen är justerad

Bilaga §81b
25

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:
TN-2019-03-29, Ärende 11: Motion från Allan Widman gällande bredare utbud i
utanförskapet

Vi vänder oss starkt mot förslaget att MKB skulle få överlåta (eller sälja för den delen)
hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Vi gläder oss däremot åt att Fastighets- och
gatukontoret arbetar för att styra produktionen mot fler hyresrätter i områden med
övervägande bostads- eller äganderätt.
Vi anser att motionen bör avslås.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt avslagsyrkande

Malmö 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §81c
26

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Motion av Allan Widman (L) om bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Diarienr: TN-2018-1113
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Tekniska nämnden
Voteringslista: §81

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113, TN-2018-4232
Ärende:

Voteringslist(or)
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskap, TN2018-4232
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Märta Stenevi (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Peter Olsson (C), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Fehim Yilmaz (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lars Hallberg (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

4

1
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Bilaga §81a

Tekniska nämnden 28
2019-03-28
Reservation

§ 81 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113
Allan Widman (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag
att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur ägardirektiven till MKB kan ändras så
att överlåtelse av hyresfastigheter kan ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där
detta idag är alltför ensidigt.
Vi anser att detta är en viktig motion och yrkar därför bifall till densamma. Ett genomförande av
motionen skulle ge MKB Fastighets AB den möjlighet som man i dag förvägras, nämligen att vid
behov av en bättre mix av upplåtelseformer i ett område få möjlighet att överlåta en hyresfastighet
till en bostadsrättsförening för att därigenom kunna skapa en mera blandad upplåtelseform.
Att som (S) och (L) i sitt yttrande konstatera att det inte ankommer på tekniska nämnden att
hantera ägardirektiv och att med detta som argument yrka att motionen ska anses besvarad blir inte
trovärdigt. Om det endast är den nämnd/styrelse som har rådigheten över ägardirektiven som ska
besvara remissen om Widmans motion skulle ingen annan än kommunstyrelsen vara behöriga att
yttra sig.
När vi dessutom konstaterar att det är tekniska nämndens vice ordförande som yrkar bifall till
förslaget att avslå motionen blir vi moderater och centerpartister förvånade. Är liberalerna redan är
så djupt förankrade i vänsterpolitiken att man väljer att inte stödja en liberal motion med förslag på
åtgärder för att minska de ensidiga upplåtelseformerna i vissa stadsdelar.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande om ett bifall till motionen anför vi härmed reservation.
Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Peter Olsson (C)
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§

82

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar,
STK-2018-1193

TN-2018-4245
Sammanfattning

Ilvars Hansson (SD) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att tekniska nämnden
skulle ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna
parkbänkar med möjlighet till anslutning av kommunal WiFi samt laddning av mobiler; samt
att utreda möjligheterna för att komplettera parkbänkarna med laddningsfunktioner för
elcyklar. Fastighets- och gatukontoret har ett pågående arbete med att undersöka
förutsättningarna för att placera ut solcellsdrivna bänkar i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anse att motionen är besvarad.
Yrkanden

Anders Pripp (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Andréas Schönström (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkanden och finner sitt eget vara
bifallet.
Omröstning begärs.
Votering

Ja-röst för Andréas Schönströms yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Nej-röst för Anders Pripps yrkande om att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och 3 som avstår finner ordförande att nämnden har
beslutat att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och anse motionen besvarad.
Reservationer

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

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Motion om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Förslag till yttrande TN 190328 Motion om att installera solcellsdrivna parkbänkar

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Tekniska nämnden
Voteringslista: §82

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar, STK-20181193, TN-2018-4245
Ärende:

Voteringslist(or)
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar, TN-2018-4245
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Märta Stenevi (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Peter Olsson (C), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Fehim Yilmaz (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lars Hallberg (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
2

3
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§

83

Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7
(Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)

TN-2017-2718
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för
fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 m.fl. i Innerstaden. Syftet med
planförslaget är att möjliggöra ny tät stadsbebyggelse i fem kvarter, på idag obebyggd mark
mellan Östervärns station och Ellstorps befintliga bostadsbebyggelse. En ny gång- och
cykelförbindelse under Kontinentalbanan möjliggörs också.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M), Niclas Röhr (M), Karin Olsson (M) med instämmande av Petter Naef (M)
och Lena Hjalmarsson (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §83a.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §83b.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Dp 5564
Förslag till yttrande TN 190328 Dp 5564
Dp 5564 Planbeskrivning samråd
Dp 5564 Plankarta samråd
Dp 5564 SBN 170824 särskilt yttrande V
Dp 5564 SBN 170824 reservation L och M

Paragrafen är justerad

Bilaga §83b
33

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Detaljplan för Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 mfl (Dp 5564)
Diarienr: TN-2019-915
Det är roligt att gatumiljön kring Övägen och Strandvägen och den nya
bebyggelsen nu ska ges form och tillgänglighet.
Vi hade dock gärna sett att man redan nu utredde möjligheten att nivåskilja
cykelbanorna från gångbanorna, för att få en bättre framkomlighet för cyklister
och en tryggare trafiksituation för gångtrafikanter. Vi vill inte stoppa
utvecklingen i det här området, men hoppas att förvaltningen tar synpunkten
med sig i de många kommande projekt som ska genomföras i staden.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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 §83a

Tekniska nämnden 34
2019-03-28
Särskilt yttrande

§ 83 Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7
(Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
I detta planärende kan vi konstatera att den mångåriga kamp för ett bättre utnyttjande av marken
vid förtätning nu äntligen börjar bära frukt.
Det är med glädje vi kan konstatera att byggnadshöjderna nu höjts väsentligt jämfört med SBK:s
tidigare förslag. Vi yrkar därför bifall till fastighets- och gatukontorets synpunkter på övriga delar i
förslaget och hoppas att vi även där kan vinna framgång.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)
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§

84

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m fl (Hemgården) i
Sallerup i Malmö Dp 5523

TN-2016-2966
Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde med
hög grad av funktionsblandning. Verksamhetsområdet ska kunna samexistera med
framväxande, blandad stadsbebyggelse i dess närhet.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Sallerup 180:21 m fl (Fortuna Hemgården) Dp 5523
Förslag till yttrande TN 190328 Sallerup 180: 21 m fl (Fortuna Hemgården) Dp
5523
Dp 5523 Plankarta samråd
Dp 5523 Planbeskrivning samråd
Dp 5523 Reservationer från MP och V, samt särskilt yttrande från M och C

Paragrafen är justerad
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§

85

Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020

TN-2019-1102
Sammanfattning

En fortsatt miljöanpassning av fordonsflottan är en viktig del i att göra Malmö stad till en
klimatneutral organisation. Gällande miljöbilsstrategi har reviderats av förvaltningen, i samråd
med miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och Malmö Leasing AB. När målsättningarna
uppnås år 2020 ändrar arbetet karaktär, från en ständig miljöanpassning till att förvalta
fossiloberoendet. Det finns anledning att se över hur miljöbilsfrågan och styrningen av
fordonsflottan policymässigt kan ingå i ett större sammanhang. Det är inte självklart att det är
tekniska nämnden som ska ha samordningsansvaret. Frågan om ansvar och roller bör utredas
på central nivå.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag om reviderad miljöbilsstrategi, samt föreslå kommunstyrelsen att
anmoda samtliga nämnder och helägda bolag att följa denna,
att föreslå kommunstyrelsen att ge stadskontoret i uppdrag att utreda frågan om hur
miljöbilsstrategin kan införlivas i en mer heltäckande policy för hållbar mobilitet för Malmös
stads anställda, samt hur fordonsflottan och dess olika aspekter kan hanteras inom denna
ram.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Reviderad miljöbilsstrategi
Reviderad Miljöbilsstrategi

Paragrafen är justerad
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§

86

Godkännande av plan för Malmös gröna och blå miljöer

TN-2018-2401
Sammanfattning

År 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en ny grönplan för Malmö. Planen har samordnats med skyfallsplan,
dagvattenstrategi och naturvårdsplan som behandlar specifika aspekter av de grönblå
frågorna. Planen följer den struktur som pekas ut i Ny reviderad handbok - Riktlinjer för
utformning av Malmö stads styrdokument.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets och stadsbyggnadskontorets förslag till Plan för
Malmös gröna och blå miljöer,
att skicka Plan för Malmös gröna och blå miljöer till kommunfullmäktige för antagande under
förutsättning att stadsbyggnadsnämnden också godkänner planen samt
att föreslå kommunfullmäktige ge tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
servicenämnden, miljönämnden, kulturnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplaner eller
aktiviteter som inom respektive nämnds uppdrag bidrar till att förverkliga planen samt att ge
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan fungera som en
stödjande och samordnande resurs för ovanstående nämnders arbete.
Yrkanden

Peter Olsson (C) yrkar att samtliga berörda nämnder ska åläggas att ta fram en handlingsplan
för att hantera målkonflikter och prioriteringar gentemot andra intressen som Malmö stad
också åtagit sig samt att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att
utreda och tydliggöra hur intressekonflikter mellan de olika nämndernas förhållande till
planen kan hanteras med hela Malmös bästa som utgångspunkt.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Peter Olssons tilläggsyrkande.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Peter Olssons yrkande samt att första stycket på sid 12 stryks.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts yrkande om strykning av stycke på sid
12.
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Peter Olssons tilläggsyrkande men avslag på Håkan Fäldts
yrkande om strykning på sid 12.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer först proposition på huruvida strykning av första
stycket på sid 12 ska göras eller ej och finner att nämnden har beslutat att strykning inte ska
göras.
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Sedan ställer ordförande proposition på Peter Olssons tilläggsyrkande och sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden har beslutat att inte lägga till av Peter Olsson
föreslagen text.
Reservationer

Peter Olsson (C), Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) med
instämmande av Henrik Malmberg (C), Petter Naef (M) och Lena Hjalmarsson (M) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §86a.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §86b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Plan för Malmös gröna och blå miljöer antagandehandling mars 2019

Paragrafen är justerad

Bilaga §86a
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Tekniska nämnden 2019-03-28

Reservation
§16 Godkännande av plan för Malmös gröna och blå miljöer
Det är bra att kommunen antar en handlingsplan för stadens gröna och blå miljöer. Det
som oroar oss är att den inte får det genomslag den förtjänar. Vi anser därför att det
behövs ett tydligare arbete kring de målkonflikter som kunde uppstå inom nämnderna,
men också mellan nämnderna. För att planens intentioner skall kunna förverkligas krävs
det därför en tydligare prioriteringsordning och fler mätbara mål i handlingsplanen.
Därför hade vi följande tilläggsyrkande:
•
•

Samtliga berörda nämnder ska åläggas att ta fram en handlingsplan för att
hantera målkonflikter och prioriteringar gentemot andra intressen som Malmö
stad också åtagit sig.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda
och tydliggöra hur intressekonflikter mellan de olika nämndernas förhållande
till planen kan hanteras med hela Malmös bästa som utgångspunkt.

Då vi inte fick gehör för våra tilläggsyrkande anför vi härmed reservation.
Peter Olsson (C), Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M)
Med instämmande av
Henrik Malmberg (C), Petter Naef (M), Lena Hjalmarsson (M)

MALMÖ

Bilaga §86b
40

Reservation
Tekniska nämnden 2019-03-28
Godkännande av plan för Malmös gröna och blå miljöer
Diarienr: TN-2018-2401
Vi ser mycket positivt på att Plan för Malmös gröna och blå miljöer äntligen är
färdig att gå upp till fullmäktige. Däremot finns mycket kvar att göra vad gäller
prioriteringar och lösandet av målkonflikter. Vi valde därför att ställa oss bakom
Centerns tilläggsyrkanden:
● Samtliga berörda nämnder ska åläggas att ta fram en handlingsplan för
att hantera målkonflikter och prioriteringar gentemot andra intressen
som Malmö stad också åtagit sig.
● Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att
utreda och tydliggöra hur intressekonflikter mellan de olika nämndernas
förhållande till planen kan hanteras med hela Malmös bästa som
utgångspunkt.
Då yrkandet inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för tilläggsyrkandet.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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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§

87

Uppdrag att ta fram riktlinjer för offentliga toaletter på allmän plats

TN-2019-1098
Sammanfattning

Offentliga toaletter har stor betydelse för stadens attraktivitet, tillgänglighet och trygghet.
Malmö har idag 46 offentliga toaletter som förvaltas av fastighets- och gatukontoret i enlighet
med Åtgärdsprogram för offentliga toaletter 2011-2020. För att göra den politiska styrningen
tydligare föreslås att åtgärdsprogrammet ersätts med riktlinjer för de offentliga toaletterna.
Dessa riktlinjer ska ligga till grund för förslag om etablering av nya toaletter samt
öppethållande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för offentliga
toaletter som ska ersätta styrdokumentet Åtgärdsprogram för Malmös offentliga toaletter
2011-2020,
att riktlinjerna ska omfatta principer för hur fastighets- och gatukontoret ska prioritera med
avseende på toaletternas placering och öppethållande samt beslutsgången för att fatta beslut
om nyetablering och avveckling av offentliga toaletter samt
att övriga genomförandedokument som rör offentliga toaletter ska utformas och beslutas av
fastighets- och gatukontoret.
Beslutsunderlag



Reviderad G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Riktlinjer för offentliga toaletter på
allmän plats

Paragrafen är justerad
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§

88

Uppdrag att ta fram riktlinjer för koloniverksamheten

TN-2019-1097
Sammanfattning

Malmö har haft planlagda koloniområden sedan 1895. Områdena är viktiga både för
kolonisterna och för de malmöbor som inte är kolonister. Det saknas idag ett politiskt antaget
styrdokument som reglerar fastighets- och gatukontorets handläggning av
koloniverksamheten. Mot bakgrund av koloniverksamhetens olösta frågor finns det ett behov
av politiskt antagna riktlinjer som anger ramarna för verksamheten.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda förutsättningar och föreslå riktlinjer
som anger ramarna för koloniverksamheten.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Riktlinjer för koloniverksamheten

Paragrafen är justerad
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§

89

Objektsgodkännande för Mölledalsskolan 1, projnr 5324

TN-2017-2482
Sammanfattning

Ansökan avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark och allmän platsmark
inom detaljplan för ny grundskola, särskola, förskola och LSS-boende i Bulltofta, Dp 5142,
exploateringsprojekt 5324 Mölledalsskolan 1.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att genomföra exploateringsprojekt 5324,
att godkänna investeringsutgift för projekt 5324 om 18,6 mnkr och driftkostnader om -1,1
mnkr (brutto) samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Objektsgodkännande Mölledalsskolan 1
Nämndskarta Mölledalsskolan 1 och del av Kirseberg 14_93
Objektsgodkännande Mölledalsskolan 1 projekt 5324 190328

Paragrafen är justerad
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§

90

Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan

TN-2019-915
Sammanfattning

Områdena kring Övägen och Strandgatan har genomgått en stor förändring då befintliga
industrimark och hamnområde har ersatts av bostäder, skola, park m.m. De befintliga gatorna
är inte anpassade efter denna exploatering och behöver delvis byggas om, med en mer
ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och passager för gång- och cykeltrafikanter.
Strandgatan behöver anpassas för att liera med tröskelnivåer för de nya byggnaderna på
kringliggande fastigheter. Övägen och Strandgatan får ett nytt ledningssystem för
omhändertagande av dagvatten. Övägen förses med nya tillgänglighetsanpassade
busshållplatser och en plats för hyrcyklar och nya cykelställ anläggs i anslutning till
hållplatserna. I projektet ingår även att rusta upp Kalkugnsparken.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektgodkännande för 37,9 miljoner kronor (projektkalkyl brutto;
netto 22,9 miljoner kronor) och driftskonsekvenser på 2,23 miljoner kronor brutto (netto 1,4
miljon kronor) från år 2020 samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att korsningen Övägen/Strandgatan säkras med trafikljus istället för en
upphöjd korsning samt att dubbelriktad cykelbana endast anläggs på den sida där det idag
finns cykelbana.
Anders Pripp (SD) bifaller Håkan Fäldt yrkanden.
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Håkan Fäldts yrkande om dubbelriktad cykelbana.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Håkan Fäldts
yrkanden.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Niclas Röhr (M) och Karin Olsson (M), med instämmande av Petter Naef
(M) och Lena Hjalmarsson (M) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §90a.
Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §90b.

45

Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §90c.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Objektsgodkännande Övägen Strandgatan
Objektsgodkännande Övägen Strandgatan

Paragrafen är justerad

Bilaga §90c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandvägen
Diarienr: TN-2017-2718
Det är en viktig detaljplan vi yttrar oss över när det nu är dags att förtäta
området kring Östervärns station, som ett första led i omvandlingen av
Kirseberg.
Vi är därför extra glada över att tekniska nämndens svar speglar vår syn på att
förskolans friyta måste uppgå till minst 30kvm/barn. Vi kommer också fortsätta
bevaka att parken får tillräckligt stor plats så att nödvändigt grönyta säkerställs i
de nya kvarteren.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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 §90a

Tekniska nämnden 47
2019-03-28
Reservation

§ 90 Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan
När nu områdena kring Övägen och Strandgatan börjar bli färdigbyggda med bostäder, skola, park
m.m. konstateras att de befintliga gatorna inte är anpassade efter denna exploatering och behöver
delvis byggas om, med en mer ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och passager för
gång- och cykeltrafikanter.
Vi moderater är positiva till de flesta förslagen i objektsgodkännandet, inklusive ledningssystem för
dagvatten, tillgänglighetsanpassade busshållplatser och en plats för hyrcyklar och nya cykelställ
samt att rusta upp Kalkugnsparken.
När det gäller själva korsningen Övägen/Strandgatan föreslås denna anläggas upphöjd, vilket
innebär att alla trafikanter vid varje passage ska tvingas guppa upp och ner vilket inte på något sätt
främjar varken trafiksäkerheten eller miljön, tvärt om kan det skada både förare och fordon.
Vi moderater yrkar att korsningen i stället ska regleras med trafikljus för att den som har grön
signal ska kunna färdas genom korsningen utan passera upphöjningar.
Trafikljusreglerad korsning kan med modern teknik kompletteras så att trafikanter som nalkas
korsningen omedelbart får grönt ljus när ingen korsande trafik är aktuell, att signalerna kan ställas
in för t ex prioritering av kollektivtrafik och sist, men inte minst, att den trafikant som inte följer
gällande hastighetsbestämmelser kan få rött ljus i korsningen.
Till skillnad från (S), (L) och (Mp) vill vi moderater gärna förenkla för den som följer reglerna och
bara försvåra för den som inte sköter sig, inte skapa hinder eller försvåra för alla.
Vi yrkar också att vi ska hushålla med våra investeringsmedel genom att bara anlägga en
dubbelriktad cykelbana på den ena sidan av gatorna och då med fördel på den sida där det idag
redan finns en cykelbana.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.
Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

Bilaga §90b
48

Reservation
Tekniska nämnden 2019-03-28
Ärende: TN-2019-915

Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan
Sverigedemokraterna är positiva till en ombyggnad av Övägen och Strandgatan, men
till skillnad från liggande förslag vill vi ha en annan utformning. Vi önskar att
korsningen (Strandgatan/Kalkbrottsgatan/Limhamnsvägen) förses med trafikljus för
att ge Malmöborna den bästa möjliga trafiksäkerhet.
Ovan nämnda gator är strategiskt viktiga genomfartsleder för att ta sig till Inre
ringvägen samt Malmö centrum. Vi tycker att det är viktigt att trafiken ska flyta smidig
och utan onödiga hinder och anser därför att det räcker med en cykelbana på ena
sidan av vägen för att utnyttja rådande ytor på bästa sätt.
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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§

91

Objektsgodkännande för mindre investeringar i fastighetsbeståndet 2019

TN-2019-1099
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har under senare år äskat årliga ramanslag på sammanlagt
15 Mkr för mindre ombyggnationer/anläggning inom fastighetsbeståndet. Dessa anslag
behövs främst för att fastighets- och gatukontoret så snabbt och effektivt som möjligt ska
kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av
mindre investeringar inom befintliga fastigheter. Exempel på mindre investeringar i
fastighetsbeståndet är anslutning av kommunalt VA, dräneringar,
energieffektiviseringsåtgärder och andra nya investeringar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objektsgodkännandet för mindre investeringar i fastighetsbeståndet 2019,
uppgående till totalt 15 Mkr.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Objektsgodkännande för mindre investeringar i
fastighetsbeståndet
Objektsgodkännande för mindre investeringar och anläggningar i
fastighetsbeståndet 2019

Paragrafen är justerad
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§

92

Objektsgodkännande för utveckling i Torup 2019

TN-2019-1100
Sammanfattning

Tekniska nämnden antog 2018 en handlingsplan för utveckling av Torup/Bokskogen för att
få en högre nyttjandegrad av både byggnader och område i stort året om. Utifrån
handlingsplanen budgeterades 5 miljoner kronor för utveckling av byggnaden där Stenladan
finns, samt 2 miljoner kronor för andra utvecklingsinvesteringar i området år 2019.
Objektsgodkännandet för 2019 uppgår därför till totalt 7 miljoner kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objektsgodkännandet för Utveckling i Torup 2019, uppgående till totalt 7
miljoner kr.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Objektsgodkännande för utveckling i Torup 2019
Objektsgodkännande för utveckling i Torup 2019

Paragrafen är justerad
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§

93

Exploateringsavtal avseende Innerstaden 31:11 m.fl.

TN-2018-3621
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Innerstaden 31:11 har tagits fram i syfte att
reglera genomförandet av detaljplanen, Dp 5478 i Malmö. I avtalet regleras bl.a.
marköverföring och uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden besluta
att godkänna exploateringsavtal avseende del av fastigheten Innerstaden 31:11 samt
att godkänna medfinansieringsavtal – Malmö C/Malmö godsbangård, anpassningar och
kompensationsåtgärder.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Exploateringsavtal avseende Innerstaden 31:11 m fl
Nämndskarta del av fastigheten Innerstaden 31:11 m fl
Medfinansieringssavtal Malmö C anpassningar och kompensationsåtgärder
Exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 31:11
Bilagor till förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 31:11

Paragrafen är justerad
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§

94

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Malmö Klagstorp 7:25

TN-2019-605
Sammanfattning

Ingånget exploateringsavtal avseende fastigheten Malmö Klagstorp 7:25 avses överlåtas på ett
Ikanoägt bolag och ny säkerhet för avtalsförpliktelserna ställs av Ikano.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att exploateringsavtal avseende fastigheten Malmö Klagstorp 7:25 överlåtes till
Klagstorp 7:25 AB.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse 190328 Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Klagstorp
7:25
Klagstorp 7:25 nämndskarta
Exploateringsavtal Klagstorp 7:25
Klagstorp 7:25 Överlåtelse av exploateringsavtal

Paragrafen är justerad
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§

95

Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Husie 172:395

TN-2019-850
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Husie 172:395 är sedan 2002-01-01 upplåten med tomträtt till HusieHohögs Scoutkår. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen är scoutverksamhet men
tomträttshavaren har uttryckt önskemål om att även få nyttja tomträtten för förskoleändamål.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tilläggsavtal och därtill hörande sidoöverenskommelse, till tomträttsavtal
avseende Malmö Husie 172:395.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse 190328 Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Husie 172:395
Nämndskarta Malmö Husie 172:395
Tomträttsavtal Malmö Husie 172:95
Tilläggsavtal Husie 172:395
Sidolöpare Husie 172:395

Paragrafen är justerad
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§

96

Bekräftelse av upphörande av Malmö Universitets köpoption avseende
byggnader på fastigheten Malmö Orkanen 1

TN-2019-223
Sammanfattning

Malmö Universitet (MU) hyr sina lokaler på fastigheten Orkanen 1 av Fastighetsbolaget
Malmö Orkanen 1 AB (Bolaget) som ägs av Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas
utveckling (Stiftelsen). Bolaget innehar tomträtten till fastigheten Malmö Orkanen 1.
Samtidigt med tomträttsupplåtelsen upprättades 2003-04-16 bland annat ett köpoptionsavtal
mellan dåvarande högskolan (nu MU) och dåvarande ägaren av Bolaget, med innebörd att
MU gavs rätt att under vissa förutsättningar förvärva Bolaget och därmed
byggnaden/lokalerna. MU, Stiftelsen och Bolaget har nu inkommit med en gemensam
framställan om bekräftelse på att Malmö stad inte har något att erinra mot att
köpoptionsavtalet upphör.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bekräfta att nämnden inte har något att erinra mot att det köpoptionsavtal som tecknats
2003-04-16 mellan Malmö Högskola (numera Malmö Universitet) och DIL Internationale
Leasinggesellshaft mbH, upphör.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Bortfall av Malmö universitets köpoption avseende
byggnader Orkanen 1
Orkanen 1 nämndskarta
Bekräftelse på ingen erinran mot upphörande köpoptionsavtal, (Fastighetsbolaget
Orkanen 1 AB och Malmö universitet)
Köpoptionsavtal 2003-04-16

Paragrafen är justerad
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§

97

Förlängning av byggnadsskyldighet för Gäddan 12 i Malmö,
Universitetsholmen projektnr 3002

TN-2019-912
Sammanfattning

Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Gäddan 12 i Malmö som ägs av ett bolag
inom Skanska, Remulus Sydlandet 6 AB.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för Gäddan 12 i Malmö, med utförda takoch ytterväggar till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Förlängning av byggnadsskyldighet Gäddan 12 i
Malmö
Bilaga 1 nämndskarta Gäddan 12
Bilaga 2 Skanskas skrivelse
Bilaga 3 Köpeavtal Gäddan 2, 3, 4 m fl

Paragrafen är justerad
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§

98

Försäljning av Avigan 1, Hyllie, projekt nr 7342

TN-2019-136
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Avigan 1 i Hyllie, för uppförande av flerbostadshus, sammantaget
ca 65 bostäder med bostadsrätt.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende Avigan 1 i Hyllie, Malmö,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.

Yrkanden

Anders Pripp (SD) yrkar i första hand att överenskommelsen om social hållbarhet tas bort
och i andra hand avslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer först proposition på Anders Pripps yrkande om
justerat förslag mot sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner sitt eget
vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på Anders Pripps avslagsyrkande mot sitt eget
bifallsyrkande och finner att nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §98a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §98b.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §98c.
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Försäljning av fastigheten Avigan 1, Hyllie,
projektnr 7342
Nämndskarta Avigan 1
Köpeavtal Avigan 1
Ök om social hållb Avigan 1

Paragrafen är justerad

Bilaga §98b
58

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden den 2019-03-28 :
Ärende 28. Försäljning av Avigan 1, projektnummer 7342 TN-2019-03-29

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 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §98c
59

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Försäljning av Avigan 1, Hyllie, projektnr 7342
Diarienr: TN-2019-136
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Avigan 1, 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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 §98a
60

Reservation
Tekniska nämnden 2019-03-28
Ärende: TN-2019-136

Försäljning av Avigan 1, Hyllie, projekt nr 7342
Sverigedemokraterna har många gånger tidigare framfört, att det vid försäljning inte
ska ingå så kallade sociala villkor i köpeavtalet som inte har med själva försäljningen
att göra. Sociala klausuler hör helt enkelt inte hemma i ett köpeavtal.
Vi menar att företagen som väljer att investera i Malmö har kompetensen att avgöra
vilka villkor som ska gälla, men vi är däremot positiva till sociala villkor inom andra
typer av avtal som slutas internt inom kommunen.
Malmö stad ska omfamna de aktörer som vill investera i vår stad snarare än att jaga
bort dem med snäva krav på vad som ska gälla. Vid försäljningar ska avtalen
förhandlas separat för att parterna ska få full transparens.
Staden är i behov av nyinvesteringar och ytterligare arbetstillfällen och bör därför inte
försvåra för dessa aktörer att bidra till en mer positiv social utveckling av Malmö.
Sociala villkor kan vara bra, men detta ska inte regleras i köpeavtalet utan genom
andra typer av avtal mellan företaget och Malmö stad. Gör vi så istället, blir det tydligt
och transparent för företaget vilka kostnader som de eventuella sociala klausuler
innebär för dem.
Sverigedemokraterna motsätter sig att de rödgröna väljer att baka in sociala villkor i
avtalet vid försäljningar, upplåtelser och exploateringar.
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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§

99

Försäljning del av Kirseberg 14:66, projektnummer 6600

TN-2019-697
Sammanfattning

Försäljning av del av Kirseberg 14:66 i Malmö, för uppförande av kontor och lager.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av del av Kirseberg 14:66.

Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §99a.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §99b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Försäljning av del av Kirseberg 14:66, projnr 6600
Kirseberg 14:66 del av, nämndskarta
Köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten Malmö Kirseberg 14:66
Kirseberg 14:66 del av, avtalskarta

Paragrafen är justerad

Bilaga §99a
62

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden den 2019-03-28 :
Ärende 29. Försäljning av del av Kirseberg 14:66, projektnummer 6600 TN-2019-03-29

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 2019-03-28

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §99b
63

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Försäljning av del av Kirseberg 14:66, projektnr 6600
Diarienr: TN-2019-697
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Kirseberg 14:66, 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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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§

100

Försäljning av fastigheten Malmö Hugin 2 (friköp)

TN-2018-4559
Sammanfattning

Tomträttshavaren avseende fastigheten Malmö Hugin 2 önskar friköpa fastigheten.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Malmö Hugin 2.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §100a.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §100b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Försäljning av fastigheten Malmö Hugin 2 (friköp)
Nämndskarta Hugin 2
Köpeavtal (friköp) Hugin 2
Servitutskarta, bilaga 7.3 Hugin 2

Paragrafen är justerad

Bilaga §100a
65

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden den 2019-03-28 :
Ärende 30. Försäljning av fastigheten Malmö Hugin 2, friköp TN-2019-03-29

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 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §100b
66

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Försäljning av fastigheten Malmö Hugin
Diarienr: TN-2018-4559
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Malmö Hugin, 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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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§

101

Försäljning av del av fastigheten Tygelsjö 17:1, i Tygelsjö, projektnummer
1006

TN-2015-2909
Sammanfattning

Den 20 april 2016 tecknades ett köpeavtal mellan Sallerup del C AB (del av
Midrockoncernen) och Malmö kommun. Eftersom köpet är beroende av villkor, som ännu
inte uppfyllts, behöver tillägg till köpeavtalet göras för att köpet fortsatt ska vara giltigt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tillägg till köpeavtal.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §101a.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §101b.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Tillägg till avtal avseende försäljning av del av
fastigheten Tygelsjö 17:1
Nämndskarta köpeavtal Tygelsjö 17:1
Tillägg till köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten Tygelsjö 17:1

Paragrafen är justerad

Bilaga §101a
68

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden den 2019-03-28 :
Ärende 31. Försäljning av del av fastigheten Tygelsjö 17:1, projektnummer 1006
TN-2019-03-29

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 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §101b
69

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Försäljning av del av Tygelsjö 17:1, projektnr 1006
Diarienr: TN-2015-2909
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Tygelsjö 17:1, 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
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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§

102

Tekniska nämndens delegationsordning 2019

TN-2018-4218
Sammanfattning

I ärendet föreslås att tekniska nämnden upphäver beslut från 2019-02-20, §§ 43 och 44, att
nämnden antar reviderat förslag till delegationsordning samt att nämnden inrättar en
beredning inför nämndens kommande ärenden.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att upphäva beslut från 2019-02-20, § 43 om antagande av delegationsordning samt beslut
från 2019-02-20 § 44 om utseende av ledamöter till presidiedelegation och
trafiknämndsdelegation samt
att anta delegationsordning för tekniska nämnden enligt bifogat förslag att gälla från den
2019-05-01 samt
att inrätta beredning för tekniska nämndens ärenden med sju ledamöter.
Yrkanden

Anders Pripp (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

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




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 tekniska nämndens delegationsordning
Tekniska nämndens delegationsordning from 2019-04-01

Paragrafen är justerad

71

§

103

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

TN-2018-3515
Sammanfattning

Med anledning av tekniska nämndens nya delegationsordning ska ledamöter/ersättare utses
till arbetsutskott (AU), trafikutskott (TRU) samt nämndsberedning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till tekniska nämndens arbetsutskott utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) och
Håkan Fäldt (M) till ordinarie ledamöter samt Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson
(S) och Karin Olsson (M) till ersättare,
att till trafikutskottet utse Andréas Schönström (S), Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) till
ordinarie ledamöter samt Märta Stenevi (MP), Yvonne Köhler-Olsson (S), och Lars-Göran
Jönsson (M) till ersättare,
att utse Håkan Fäldt (M), Andréas Schönström (S), Märta Stenevi (MP), Mats Billberg
Johansson (V), Henrik Malmberg (C), Anders Pripp (SD) och Håkan Linné (L) till
representanter i nämndsberedningen.

Yrkanden

Andréas Schönström (S) föreslår sig själv och Håkan Linné (L) som ordinarie ledamöter samt
Yvonne Köhler-Olsson (S) och Märta Stenevi (MP) till ersättare i tekniska nämndens
arbetsutskott.
Håkan Fäldt (M) föreslår sig själv som ordinarie ledamot och Karin Olsson (M) till ersättare i
tekniska nämndens arbetsutskott.
Andréas Schönström (S) föreslår sig själv och Håkan Linné (L) som ordinarie ledamöter samt
Yvonne Köhler-Olsson (S) och Märta Stenevi (MP) till ersättare i trafikutskottet.
Håkan Fäldt (M) föreslår sig själv som ordinarie ledamot och Lars-Göran Jönsson (M) till
ersättare i trafikutskottet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena om ledamöter/ersättare i tekniska nämndens
arbetsutskott 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) och Karin Olsson (M) till ersättare.
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Ordförande ställer sedan proposition på yrkandena om ledamöter/ersättare i trafikutskottet
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), och Lars-Göran Jönsson (M) till ersättare.
Sedan utser partierna var sin representant till nämndsberedningen med nedanstående utfall:
Moderaterna - Håkan Fäldt
Socialdemokraterna - Andréas Schönström
Miljöpartiet - Märta Stenevi
Vänsterpartiet - Mats Billberg Johansson
Centerpartiet - Henrik Malmberg
Sverigedemokraterna - Anders Pripp
Liberalerna - Håkan Linné

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 190328 Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
delegationer/utskott under perioden 2019-2022

Paragrafen är justerad

