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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-15:50

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V) §§104-116
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Mats Billberg Johansson (V) §§118-133 ersätter Susanna Lundberg (V)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V) §§104-117
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Benny Nilsson (enhetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Maria Hultin (enhetschef) §§106-133
Pär Svensson (ingenjör) §§104-105
Sven Gustafsson (enhetschef) §§104-112
Philip Tanimura (planeringssekreterare, SBK) §§104-105
Linda Göransson (enhetschef, VA syd) §§104-105
Christian Resebo (enhetschef) §105
Lotta Cederfeldt (personalföreträdare, Vision)
Caroline Franzén (personalföreträdare, Saco)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-05-02

Protokollet omfattar

§§104-133
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ÄRENDELISTA
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§117
§118
§119
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§121
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§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
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§132
§133

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad,
STK-2017-1117
Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge
förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende
Remiss- Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan
etapp 2
Remiss från Justitiedepartementet - Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett
enklare förfarande
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö Dp 5554
Objektsgodkännande - Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen färdigställande av gator
Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg 9129
Objektsgodkännande - offentlig toalett på Äventyrslekplatsen i
Kroksbäcksparken
Ny struktur för parkeringstaxor
Justering av felparkeringsavgifter
Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Markreservation för del av fastigheten Hamnen 22:164, (mittområdet, mittdelen),
projnr 7070, Dp 5203
Markreservation för fastigheten Eneryda 1, Vintrie park, projektnummer 6015
Markreservation avseende del av Rosengård 131:49 i Malmö, Almgården
Markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt 3007 samt för del av
fastighet Hyllie 155:91, projekt 7322
Markanvisningsavtal för del av Hyllie 155:91, projektnr 7322
Markanvisning för del av fastigheten Lockarp 24:1 (norra delen), projnr 6586,
Dp 5466
Förlängning av byggnadsskyldighet för Pedalvagnen 2 i Malmö, kv. Spårvägen,
projektnr 7060
Förlängning av byggnadsskyldighet för Guldstekeln 3 i Valdemarsro
Förlängning av byggnadsskyldighet för Passageraren 2 i Malmö, kv. Spårvägen,
projektnr 7060
Reglering av tomträttsavgäld för fastigheten Malmö Väderö 4
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Spåret 1, projnr 7060
Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp), projektnummer 5336
Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342
Försäljning av Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Hamnen 22:3, Hamnen
22:33, Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595
Försäljning av Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1 i Rosengård i Malmö,
projektnummer 3003
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§

104

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Sammanfattning

a) Bokslut trafiksäkerhet 2018
b) Motion av Helena Nanne (M) angående meddelarfriheten i Malmö stad - beslut från
Kommunfullmäktige
c) Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018 - rapport från Miljönämnden
d) Kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö - rapport från Miljönämnden
e) Stadsrevisionens årsrapport 2018 Tekniska nämnden
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag




Bokslut trafiksäkerhet 2018
Skriftliga informationspunkter (protokollsutdrag mm) 190424

Paragrafen är justerad
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§

105

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Ny renhållningsordning för Malmö stad och Burlövs kommun - Linda Göransson, VA Syd
b) Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen - Philip Tanimura,
stadsbyggnadskontoret & Håkan Thulin, stadsutvecklingsavdelningen
c) Information om studiebesök i Köpenhamn; klimatåtgärder samt utbyggnad
av Öresundsmetron- Christian Resebo & Pär Svensson, inriktningsavdelningen
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Ajournering kl. 14.00-14.15.
Beslutsunderlag



Ny regional renhållningsordning 190424

Paragrafen är justerad
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§

106

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Beslut

Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.
Beslutsunderlag






Anmälningsärenden trafikdelegation
Protokoll TrN 2019-04-02
Protokoll TN del 1 2019-04-02
Fastighets- och gatudelegation, protokoll 4, 2019-04-04

Paragrafen är justerad
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§

107

Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019

TN-2019-1263
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla
verksamheternas kvalitet. En god intern kontroll ger förutsättningar för en effektiv
användning av skattepengarna och en bättre service till medborgarna. Tekniska nämnden
beslutar varje år om en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys som förvaltningen
gjort för året. Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden som ska granskas.
Resultatet rapporteras till tekniska nämnden. Granskningarna avser det systematiska
brandskyddsarbetet inom nämndens verksamhet samt om nämndens delegationsordning
följs. Granskningsresultatet visar behov av åtgärder för båda granskningsområdena.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna deluppföljningen av intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Deluppföljning av intern kontrollplan 2019
Granskning 2019 delegationsbeslut
Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019
Handlingsplan för införande av SBA för byggnader

Paragrafen är justerad
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§

108

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad,
STK-2017-1117

TN-2017-2901
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har återremitterat en tidigare motion till kommunfullmäktige, med
anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen bifallit Vellinge kommuns begäran om att
införa ”tiggerifria zoner”. Stadskontoret har anmodat Tekniska nämnden att lämna
synpunkter på motionen. Magnus Olsson (SD) har föreslagit tiggerifria zoner med hänsyn till
att tiggarna tar allmän plats i anspråk och att detta inte kan anses ”tillfälligt och i obetydlig
omfattning”. Fastighets- och gatukontoret har på nytt gjort en juridisk bedömning av frågan
och anser att nämnden bör avstyrka förslaget enligt bifogat förslag till yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Stefan Plath (SD) och Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Henrik Malmberg (C), Märta Stenevi (MP) och Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner att tekniska
nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
Reservationer, särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) samt Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) med
instämmande av Niclas Röhr (M) och Petter Naef (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Henrik Malmberg (C) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §108a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Förslag till yttrande TN 190424 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Beslut KSAU 190304 §137
TN 2017-12-12 § 334 SD Reservation
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Förslag till yttrande TN 2017-12-12 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö
stad

Paragrafen är justerad

Bilaga §108a
10

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
SD vill att Malmö stad ska införa vad de kallar ”tiggerifria zoner”. Detta är något som Centerpartiet
absolut inte kan gå med på. Människor som tigger gör det för att de inte har något annat val. Att
då förbjuda tiggeri skulle inte lösa några problem utan istället tvinga folk till än mer desperata sätt
att försörja sig själva.
Istället måste vi arbeta för att människor, oavsett bakgrund, ska ha en ärlig chans att bli en del av
samhället, arbeta och försörja sig själva. Vi i Centerpartiet tycker att det finns stora problem med
att förbjuda människor från att ge gåvor och visa varandra medmänsklighet.
SD anför exemplet Vellinge i sin motion. Ett mycket vanskligt exempel med tanke på att det i
Vellinge kommun fanns en tiggare, som satt på privat mark och hade markägarens tillstånd att
uppehålla sig där. Ett bevis på att det omskrivna tiggeriförbudet som Vellinge kommun drev bara
var ett slag i luften. Symbolpolitik för att locka väljare och inte något som förbättrade människors
vardag.
Särskilt inte för den enda tiggaren som fanns i Vellinge. Eftersom det omtalade tiggeriförbudet
gjorde att folk upplevde att de hade rätt att ge sig på kommunens enda tiggare, så att hon i
praktiken drevs från kommunen.
Detta är inget samhälle Centerpartiet vill se. Därför anser vi att ett tiggeriförbud inte är vägen att
gå. Det löser inga problem, särskilt inte för de som tigger. Utan skapar bara istället nya för både
tiggarna, kommunen och ordningsmakten.
Därför ställde sig Centerpartiet bakom förslaget att avslå Sverigedemokraternas motion om
”tiggerifria zoner” i Malmö.
För Centerpartiet i Malmö

_________________________
Henrik Malmberg, (C), tjänstgörande ersättare i tekniska nämnden
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§

109

Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge
förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende

TN-2019-1348
Sammanfattning

Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) föreslår i sin motion att det ska uppdras
åt de kommunalt ägda bostadsbolagen att ge förtur i lägenhetskön till våldsutsatta som
befinner sig på skyddat boende och inte kan återgå till sitt hem.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avstå ifrån att yttra sig då ämnet faller utanför nämndens kompetensområde.

Yrkanden

Henrik Malmberg (C) yrkar att nämnden ska avstå ifrån att yttra sig då ämnet faller utanför
nämndens kompetensområde.
Håkan Fäldt (M) och Märta Stenevi (MP) bifaller Henrik Malmbergs yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara
bifallet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Motion från Niels Paarup-Petersen (C) och Charlotte Bossen (C) om att ge förtur i
bostadskön till personer som bor på skyddat boende

Paragrafen är justerad
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§

110

Remiss- Medfinansierings- och samverkansavtal MalmöpendelnLommabanan etapp 2

TN-2019-1485
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av åtgärderna i Storstadspaketet och Malmö stads avtal med
staten och Region Skåne samt Lomma kommun och Kävlinge kommun
(Sverigeförhandlingen) har ett förslag på medfinansierings- och samverkansavtal tagits fram
för projektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. Trafikverket är huvudman för
utbyggnaden och avtalet är en förutsättning för att planering och projektering kan påbörjas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslaget att projektstyrelsen för objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2
bemannas med representanter från fastighets- och gatukontoret samt
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Remiss - Medfinansierings- och samverkansavtal
Malmöpendeln-Lommabanan
Förslag till yttrande TN 190424 Remiss - Medfinansierings- och samverkansavtal
Malmöpendeln-Lommabanan
KSAU §175 190326 medfinansierings- och samverkansavtal MalmöpendelnLommabanan etapp 2
KSAU Tjänsteskrivelse, Medfinansiering- och samverkansavtal MalmöpendelnLommabanan etapp 2
Avtalsförslag 2019-03-11, Medfinansiering- och samverkansavtal MalmöpendelnLommabanan etapp 2
Samverkansavtal Malmöpendeln Lommabanan etapp 2
Ramavtal 8 Storstad Malmö, bilaga 1 finansieringsplan
Ramavtal 8 Storstad Malmö bilaga 2 specifikation inkl tidplan
Bilaga, Ramavtal 8 Storstad Malmö
Bilaga 1 Förtydligande kapacitetshöjande åtgärder, Medfinansiering- och
samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2
Bilaga, Objektavtal kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2

Paragrafen är justerad
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§

111

Remiss från Justitiedepartementet - Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande

TN-2019-1367
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet inbjudits att inkomma med synpunkter på förslagen
i den så kallade Kamerabevakningsutredningens betänkande Kamerabevakning i kollektivtrafiken
– ett enklare förfarande (SOU 2019:8). Betänkandet innehåller bland annat förslag till lagstiftning
avseende undantag från tillståndsplikt för kamerabevakning i fordon som används för
kollektivtrafik, samt på stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande,
på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana. Tekniska nämnden ställer sig generellt
positiv till förslag som ökar tryggheten i kollektivtrafiken såvida detta inte i sig medför
oskäliga risker för enskildas personliga integritet. I övrigt lämnas betänkandet utan erinran.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190424 remiss från Justitiedepartementet Kameraövervakning i kollektivtrafiken (SOU 2019:8)
Förslag till yttrande TN 190424 remiss Kameraövervakning i kollektivtrafik (SOU
2019:8)
Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Paragrafen är justerad
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§

112

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö Dp 5554

TN-2017-1961
Sammanfattning

Syftet med planförslaget är pröva möjligheten till parkeringshus, centrumverksamhet samt
bostäder i befintlig byggnad samt nya byggnader med bostäder och centrumverksamheter.
Planförslaget möjliggör skapandet av två parker, ger förutsättningar för bryggor samt en
gång- och cykelbro över hamnbassängen. I planområdets södra del tillåts överbyggnad av
park för att möjliggöra odling, samlings- och undervisningslokal, restaurang och café.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull
byggnad.
Ärende inleds med information av enhetschef Sven Gustafsson.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Detaljplan för del av Hamnen 21:149 i Hamnen Dp
5554
Förslag till yttrande TN 190424 Detaljplan för del av Hamnen 21:149 Dp 5554
Dp 5554 Kvalitetsprogram samråd
Dp 5554 Plankarta samråd
Dp 5554 Planbeskrivning samråd
Dp 5554 Illustration samråd

Paragrafen är justerad

15

§

113

Objektsgodkännande - Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen färdigställande av gator

TN-2019-1377
Sammanfattning

Färdigställande av allmän platsmark inom detaljplanerna Dp 5303 och Dp 5306.
Färdigställandet består av gångfartsgata, lokalgator och en park med lekplats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektgodkännande till en kostnad av 23 400 tkr (projektkalkyl
brutto; netto 1 050 tkr) och driftskonsekvenser på 1 805 tkr brutto (netto 575 tkr) från år
2020,
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) samt Lena Hjalmarsson (M) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §113a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §113b.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Limhamns läge kv Cementen nordvästra delen färdigställande gator
Objektsgodkännande Cementen NV

Paragrafen är justerad

Bilaga §113a

Tekniska nämnden 16
2019-04-24
Särskilt yttrande

§ 113 Objektsgodkännande - Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen färdigställande av gator

Tekniska nämnden har löpande konstaterat att nu gällande planer inte medger att de nya
bostäderna norr om Limhamnsvägen förses med god kollektivtrafik.
Innan beslut fattas om att investera dryga 24 Mkr för att färdigställa gatorna borde styret, tillsammans med kollegorna i stadsbyggnadsnämnden, ha skapat planmässiga förutsättningar för att en
busslinje ska kunna passera genom området. I stället väljer (S), (L) och (Mp) att stoppa huvudet i
sanden och bara verkställa ett färdigställande enligt nu gällande plan och därmed göra det svårt för
dem som flyttar in att åka kollektivt.
Vi vill från moderaternas och centerpartiets sida påpeka att allt tal från styret om att erbjuda en god
kollektivtrafik, som kan vara ett alternativ till den egna bilen, kommer på skam om man inte
planerar områdena så att bussen kan komma fram på gatorna.
Om kommunstyrelsen, genom att bifalla objektsgodkännandet, medverkar till att gatorna
färdigställs i enlighet med underlaget innebär detta att möjligheterna att lösa kollektivtrafikfrågan i
området på ett användarvänligt sätt blir omöjlig.

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)

Bilaga §113b
17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 24/4-2019, Ärende 11

Objektsgodkännande för: Cementen, nordvästra delen
TN-2019-1377

Bättre möjligheter till kollektivtrafik i Cementenområdet
Vi ser det som mycket positivt att allt fler inser fördelarna med att sätta tryck på
Malmöborna att ersätta bilresor med cykel och kollektivtrafik. Inom området Cementen har
det gjorts ansträngningar att skapa en miljö där den privata bilismen blir både onödig och dyr
genom höga parkeringsavgifter. En sådan utveckling ser vi som positiv, men vi förstår också
att omställningen inte kan göras utan tillgång till bostadsnära kollektivtrafik. Även
Limhamnsbor behöver ha nära till busslinjer, och när man nu färdigställer gatorna är det
beklagligt att man inte ger plats för bussar närmare bostäderna än vad som nu blir fallet.
Vi vill att alla på sikt ska få resa med kollektivtrafiken utan att betala biljett, och att det ska
finnas buss eller spårbunden lokaltrafik tillgänglig i hela staden.

Malmö 2019-04-24

Susanna Lundberg
Med medhåll av
Mats Billberg-Johansson
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§

114

Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg 9129

TN-2019-1411
Sammanfattning

2013 togs ett beslut i tekniska nämnden för Tessins väg som innefattar cykelbana och
trafiksäkerhetsåtgärder längs sträckan till en kostnad på 11,3 miljoner kronor. Projektets
kalkyl beräknas till 14,8 miljoner kronor och årliga driftskonsekvenser beräknas till 1 060 000
kronor. Den ökade kostnaden beror främst på ökade marknadspriser. Framförallt
marknadspriser för tippavgifter och även att kraven på vad som idag bedöms som förorenat
är skärpta.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till objektsgodkännande för ny cykelbana längs Tessins väg, projekt nr
9129 till en projektkalkyl på 14,9 miljoner kronor och framtida driftskonsekvenser på 1
060 000 kronor per år.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga §114a.
Märta Stenevi (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §114b.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §114c.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Objektsgodkännande cykelbana Tessins väg
Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg 20190424
Protokoll TN 131120
Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019

Paragrafen är justerad
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-04-24
Ärende: TN-2019-1411

Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg 9129
Sverigedemokraterna reserverade sig redan 2013 i ärendet. Detta eftersom vi ser
behovet av en cykelbana men är emot utformningen.
Vi Sverigedemokrater vill inte se en avsmalning av gatan och ej heller minska
kantstensparkeringen. Ett bra alternativ till liggande förslag är att bygga cykelbanan
på ena sidan av vägen och gångbanan på den andra.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut..

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §114b
21

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg 9129
Diarienr: TN-2019-1411
Vi ser med stor glädje på att det nu äntligen blir en cykelbana längs Tessins väg
och att Malmö på så sätt börjar knyta ihop cykelstråket från Annetorpsvägen till
Västra hamnen. Det har tagit otroligt lång tid för det här ärendet att komma till
beslut, och vi har ingen önskan att försena det ytterligare - det är en cykalbana
som behövts länge.
Men det är tråkigt att man på ett så här starkt cykelstråk inte förmår prioritera
cykeltrafiken tillräckligt för att bygga enkelriktad cykelbana på båda sidorna av
gatan istället för en dubbelriktad på norra sidan som nu är förslaget. Tessins väg
är en av de breda gator i Malmö som hade fått bättre följsamhet till
hastighetsbegränsningar och en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter om
den smalnades av.
Vi hade också gärna sett att man redan nu hade löst dragningen av cykelbanan
förbi Fridhemstorget. Att låta en cykelbana mynna ut i blandad trafik ger sämre
trafiksäkerhet, inte minst för de barn och unga som ska cykla där.
En cykelbana är ett stort steg framåt på den här vägen, men i framtiden måste
ambitionsnivån höjas om vi ska kunna nå målen i trafik- och mobilitetsplanen.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden

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

Bilaga §114c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 24 april 2019
Ärende nr 12. Objektsgodkännande Cykelbana Tessins väg
TN-2019-1411
Prioritera cykel- och gångtrafiken
Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse att ytterligare en cykelbana ska anläggas. Men, vi
ser med oro att utbyggnaden har varken cyklisternas eller fotgängarnas säkerhet i fokus.
Ett bättre och säkrare alternativ är att anlägga enkelriktade cykelbanor på båda sidor om
Tessins väg, den är tillräckligt bred för att klara det utan att nämnvärt störa biltrafik och
antal p-platser. Dubbelriktad cykeltrafik endast på Tessins vägs västra sida kommer att
skapa problem, inte minst med den ökning av cykeltrafik som förväntas.
Prioriteringen av biltrafik och tillgång till parkeringsplatser måste ersättas av cyklisters och
gångtrafikanters säkerhet.
Cykelbanor bör i största möjliga utsträckning dimensioneras så att även typ “last-cyklar”
(Nihola Family, Vargobike, Christiania Bikes m fl) enkelt kan mötas och utan att störa varken
gångtrafik eller övriga cyklister.
Dessutom, Malmö Stads “Cykelprogram” är nu inne på sitt sista år, handlingsplanen sträcker
sig från 2012 till 2019. En uppdatering och justering är nödvändig och vi förutsätter att ett
nytt program snarast tas fram.

Malmö 2019-04-24

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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§

115

Objektsgodkännande - offentlig toalett på Äventyrslekplatsen i
Kroksbäcksparken

TN-2019-1611
Sammanfattning

Syftet med projektet är att ersätta en toalettbyggnad som utsattes för brand 2017 och
återbygga med ny offentlig toalettbyggnad med två toaletter varav en handikapptoalett för att
bla öka besökarnas servicenivå i Kroksbäcksparken. Den nya toalettbyggnaden utformas med
en tillgänglighet och hållbarhet som underlättar användandet för alla individer. I projektet har
hänsyn tagits till investeringsramen för 2019 och i kalkylen finns driftskonsekvenser angivna.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objektsgodkännande för offentlig toalett på Äventyrslekplatsen i
Kroksbäcksparken.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att förvaltningen ska få i
uppdrag att förhandla om en reklamfinansierad toalett och i andra hand avslag.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska
avgöras idag och finner det vara bifallet. Ordförande ställer sedan yrkandena om bifall och
avslag mot varandra och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) samt Lena Hjalmarsson (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om återremiss.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Objektsgodkännande toalett Kroksbäcksparken
Underlag Objektgodkännande Kroksbäcksparken

Paragrafen är justerad
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§

116

Ny struktur för parkeringstaxor

TN-2019-1597
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår en ändring av strukturen för Malmö stads
parkeringstaxor med anledning av de kommande biljettlösa parkeringsautomaterna.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att införa ny struktur för parkeringstaxor samt
att ge trafikdelegationen i uppdrag att skriva lokala trafikföreskrifter i ärendet.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Ny struktur för parkeringstaxor

Paragrafen är justerad
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§

117

Justering av felparkeringsavgifter

TN-2018-3436
Sammanfattning

Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en preventiv
inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en justering 2010. Nu
gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt fastighets- och gatukontorets
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna nya nivåer på felparkeringsavgifter samt
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa högsta felparkeringsavgift till 1 300 kronor.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska få i
uppdrag att ta fram statistik över respektive lagbrott och i andra hand avslag.
Stefan Plath (SD) och Henrik Malmberg (C) bifaller Håkan Fäldts yrkanden.
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 15.20-15.30.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner det vara bifallet.
Votering begärs.
Votering

Ja-röst för Andréas Schönströms (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Håkan Fäldts (M) yrkande om återremiss.
Med 6 ja-röster och 6 nej-röster finner ordförande att genom sin egen utslagsröst har
nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer sedan yrkandena bifall och avslag mot varandra
och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
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Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) samt Lena Hjalmarsson (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §117a.
Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) avser att lämna in en skriftig reservation , bilaga §117b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Justering av felparkeringsavgifter
Gällande felparkeringsavgifter
Förslag till nya felparkeringsavgifter

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-24

Tekniska nämnden
Voteringslista: §117
Ärende:

Justering av felparkeringsavgifter, TN-2018-3436

Voteringslist(or)
Justering av parkeringsavgift - votering om återremiss
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Yvonne Olsson (S), Ledamot
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Märta Stenevi (MP), Ledamot
Lars-Göran Jönsson (M), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Henrik Malmberg (C), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

0
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Bilaga §117a

Tekniska nämnden 28
2019-04-24
Reservation

§ 117 Justering av felparkeringsavgifter
Nämnden ska i dag ta ställning till höjda felparkeringsavgifter. Visserligen heter ärendet ”justering
av felparkeringsavgifter” men när styret skriver justering menar man uppenbarligen höjning.
Vi saknar underlag i ärendet för att kunna bedöma om de föreslagna avgifterna är rimliga och om
höjningarna kan försvaras mot allmänheten. Redan nu kan vi konstatera att höja avgiften för att ha
glömt markera sin p-skiva från 400 till 600 kronor är helt orimligt. Under 2018 fick styret in 4,4
Mkr på dessa misstag och en höjning till 600 innebär ytterligare 2,2 Mkr.
Likaså är höjningen med 150 % av felparkeringsavgiften vid parkering mot färdriktningen på t ex
bostadsgata från 400 till 1000 kronor helt orealistisk, i synnerhet som detta är tillåtet i stora delar av
Europa, t ex i Danmark, vilket skapar många irritationer hos våra besökande.
Om man jämför med ordningsboten ”kostar” det till exempel 500 kronor att köra med trasig
körriktningsvisare och 1 000 kronor att köra mot förbjuden infart (dvs mot färdriktningen), medan
det föreslås kosta 1 300 kronor att t ex parkera 9,5 meter från en korsande gångbana.
För att kunna ta ställning till ärendet yrkar vi i första hand återremiss med uppdrag till förvaltningen att ta fram antal och kommunens intäkt av respektive lagbrott under 2018 samt en relevant
jämförelse av avgifterna med t ex de ordningsböter som riksåklagaren fastställer med stöd av 48
kap 14§ rättegångsbalken. Om detta underlag förvägras oss tvingas vi yrka avslag.
Då (S) och (L) inte vill ha fram underlag för att kunna bedöma rimligheten i de föreslagna
avgiftsnivåerna utan yrkar avslag på vårt återremissyrkande, anför vi härmed reservation.

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)

Bilaga §117b
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-04-24
Ärende: TN-2018-3436

Justering av felparkeringsavgifter
Sverigedemokraterna säger nej till en höjning av felparkeringsavgifterna. Vi ser idag
en markant minskning av felparkeringsintäkterna. Detta sedan människor mer och
mer använder parkeringsappar.
Vi Sverigedemokrater vill inte straffa folk som försöker att göra rätt för sig och
motsätter oss därför höjningen av felparkeringsavgifterna. Den föreslagna justeringen
kommer dessutom inte att påverka de som felparkerar mest.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut..

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

118

Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö

TN-2019-1394
Sammanfattning

Det finns ett behov av att förtydliga Malmö stads ståndpunkter när det gäller laddplatser för
elbilar. Därför har ett förslag till policy för publik laddinfrastruktur tagits fram, efter en
remiss till berörda nämnder och bolag. Nästa steg i processen föreslås bli en gemensam
handlingsplan som utgår ifrån policyn.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till policy för publik laddinfrastruktur i Malmö,
att överlämna policyn till kommunfullmäktige för antagande samt
att föreslå kommunfullmäktige ge tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
servicenämnden och miljönämnden i uppdrag att i samverkan ta fram och besluta om, samt
genomföra, en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning, och med utgångspunkt i den
antagna policyn, i samverkan med MKB, PÖMAB, Malmö Leasing AB och Parkering Malmö
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) yrkar att beslutet kompletteras med "att nettotillskottet av laddplatser
ska vara 300 stycken under innevarande mandatperiod."
Håkan Fäldt (M) bifaller Henrik Malmbergs yrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Henrik
Malmbergs tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena om bifall till
förvaltningens förslag och Henrik Malmbergs tilläggsyrkande och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Bilaga 1 Rapport
Bilaga 2 Förslag policy
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 Skiss handlingsplan

Paragrafen är justerad

31

32

§

119

Markreservation för del av fastigheten Hamnen 22:164, (mittområdet,
mittdelen), projnr 7070, Dp 5203

TN-2019-495
Sammanfattning

Ärendet omfattar en markreservation om ca 50 000 m2 för logistik- och lagerverksamhet i
Malmö Industrial Park, Malmö hamnområde, inom del av fastigheten Hamnen 22:164.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att MG Real Estate fram till och med 2020-08-31 erhåller markreservation
avseende del av fastigheten Hamnen 22:164.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markreservation för del av fastigheten Hamnen
22:164, (mittområdet, mittdelen), projnr 7070, Dp 5203
Nämndskarta reservation del av Hamnen 22:164

Paragrafen är justerad
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§

120

Markreservation för fastigheten Eneryda 1, Vintrie park, projektnummer
6015

TN-2019-604
Sammanfattning

Ärendet omfattar en markreservation till Polismyndigheten i Skåne län om ca 13 000 m2
tomtyta för ny polisstation på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie park.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Polismyndigheten fram till och med 2019-12-31 erhåller markreservation för
fastigheten Eneryda 1.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markreservation för fastigheten Eneryda 1,
projektnummer 6015
Nämndskarta, Eneryda 1

Paragrafen är justerad
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§

121

Markreservation avseende del av Rosengård 131:49 i Malmö, Almgården

TN-2019-1234
Sammanfattning

Markreservation avseende utveckling av bostäder inom del av fastigheten Rosengård 131:49
fram till och med 2020-04-30.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att BoKlok Housing AB fram till och med 2020-04-30 erhåller markreservation
för del av fastigheten Rosengård 131:49 i Almgården.

Yrkanden

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §121a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markreservation avseende Rosengård 131:49,
Almgården
Nämndskarta del av Rosengård 131:49
BoKlok Förfrågan markreservation Almgården

Paragrafen är justerad

Bilaga §121a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Ärende: TN-2019-1234

Markreservation avseende del av Rosengård 131:49 i Malmö, Almgården
Sverigedemokraterna vill inte se mer segregation och därför är just byggnation av
bostäder för låginkomsttagare känsligt i detta område. Idag är Almgården ett av de få
miljonprogramsområden som fungerar utan Malmös utbreda problematik.
Almgården har alltid varit välskött och upplevts att vara ett socialt stabilt
bostadsområde. En förtätning och vidareutveckling av området måste därför ta
hänsyn till den befintliga sociala strukturen, så att man antingen bevarar eller även
gärna lyfter nivån några snäpp till. En ensidig förändring där man inte tar hänsyn till
befintlig social struktur, utan låter denna utvecklas på ett okontrollerbart sätt t.ex.
genom att bygga sådant som inte efterfrågas i området, leder bara till samma sociala
kaos och segregering som härjar i närliggande Rosengård.
Omvandlingen av de tidigare MKB-ägda lägenheterna på Thomsons väg (Rosengård
III) till bostadsrätter, efter en kort fas som kontorslokaler för Malmö stad, har visat sig
att vara minst sagt mindre bra och har lett fram till konstigheter i brf-styrelserna, samt
anmälningar till Kronofogdemyndigheten. (Se SDS 2019-04-25)
Vi behöver självklart att bygga nya bostäder, men dessa måste vara av rätt sort och
på rätt plats för att alla skall kunna trivas, utvecklas och även ges möjlighet att med
egna medel betala boendekostnaderna.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

122

Markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt 3007 samt för
del av fastighet Hyllie 155:91, projekt 7322

TN-2019-884
Sammanfattning

Markreservation om ca 16 000 kvm BTA för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. samt om
ca 7 000 kvm BTA för del av fastigheten Hyllie 155:91 för utveckling av parkerings- och
mobilitetsanläggningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (org.nr 5561913095) till och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markreservation inom del av fastigheten Hyllie
165:51 m fl. i Malmö, Söder om badhuset projektnr 3007
Nämndskarta del av Hyllie 155_91 och 165_61

Paragrafen är justerad
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§

123

Markanvisningsavtal för del av Hyllie 155:91, projektnr 7322

TN-2018-1936
Sammanfattning

Markanvisningsavtal omfattande ca 11 000 kvm BTA kontorsbyggrätt på del av fastigheten
Hyllie 155:91
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för del av fastigheten Hyllie 155:91 i Malmö.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markanvisningsavtal för del av Hyllie 155:91,
projektnr 7322
Hyllie 155_91 del av, nämndskarta
Hyllie 155_91 del av markanvisningsavtal
Hyllie 155_91 del av, avtalskarta

Paragrafen är justerad
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§

124

Markanvisning för del av fastigheten Lockarp 24:1 (norra delen), projnr
6586, Dp 5466

TN-2018-3788
Sammanfattning

Ärendet omfattar markanvisningsavtal för logistik-, lager- och kontorsverksamhet för del av
fastigheten Lockarp 24:1 i Malmö, sydväst om Lockarps trafikplats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lockarp 24:1.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Markanvisning för del av fastigheten Lockarp 24:1
(norra delen), projnr 6586, Dp 5466
Nämndskarta del av Lockarp 24:1
Markanvisningsavtal för del av fastigheten Lockarp 24:1
Avtalskarta markanvisning del av Lockarp 24:1

Paragrafen är justerad
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§

125

Förlängning av byggnadsskyldighet för Pedalvagnen 2 i Malmö, kv.
Spårvägen, projektnr 7060

TN-2019-1235
Sammanfattning

Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Pedalvagnen 2 i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för Pedalvagnen 2 i Malmö, med uppfört
tak och ytterväggar till och med 2020-12-31,
att tilläggsköpeskilling om 29 000 kr ska tas ut varje månad från 2019-08-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.

Särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §125a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Förlängning av byggnadsskyldighet för Pedalvagnen
2 i Malmö, kv Spårvägen projektnr 7060
Bilaga 1 Nämndskarta Pedalvagnen 2
Bilaga 3 Köpeavtal Pedalvagnen 2
Bilaga 2 Ikanos skrivelse

Paragrafen är justerad

Bilaga §125a
40

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 24 april 2019
Ärende nr. 23 Förlängning av byggnadsskyldighet för Pedalvagnen 2 i
Malmö, kv. Spårvägen, projektnr 7060
TN-2019-1235

För låga vitesbelopp
Vänsterpartiet reagerar på att vitesbeloppen, den sk tilläggsköpeskillingen, är så
anmärkningsvärt låga. I det här ärendet 29 500 kr per månad för att inte hålla
överenskommen tidplan.
Anmärkningsvärt för att Malmö Stad i en tid av hög bostadsbrist sätter så låga vitesbelopp.
Anmärkningsvärt också för 29 500 kr/månad knappast är avgörande för ett bolag som
Ikano Bostad.
Malmö Stad bör fortsättningsvis sätta vitesbelopp/tilläggsköpeskilling i nivåer som har ett
avgörande inflytande på tidplan och genomförande.

Malmö 2019-04-24

Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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§

126

Förlängning av byggnadsskyldighet för Guldstekeln 3 i Valdemarsro

TN-2019-1395
Sammanfattning

Projektfabriken AB ansöker om förlängd byggnadsskyldighet för Guldstekeln 3 i
Valdemarsro.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängningen av byggnadsskyldigheten för Guldstekeln 3 till den 2020-05-21,
att tilläggsköpeskilling om 3 000 kr ska tas ut varje månad från 2019-02-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Förlängning av byggnadsskyldighet för Guldstekeln
3 i Valdemarsro
Nämndskarta Guldstekeln 3
Köpeavtal Guldstekeln 3
Kartbilaga 2.1 Guldstekeln 3

Paragrafen är justerad

42

§

127

Förlängning av byggnadsskyldighet för Passageraren 2 i Malmö, kv.
Spårvägen, projektnr 7060

TN-2019-1402
Sammanfattning

Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Passageraren 2 i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för Passageraren 2 i Malmö, med
färdigställda tak- och ytterväggar till och med 2020-03-31.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Förlängning av byggnadsskyldighet för Passageraren
2 i Malmö, kv Spårvägen projektnr 7060
Bilaga 1 Nämndskarta Passageraren 2
Bilaga 2 Skrivelse Hauschild+Siegel
Bilaga 3 Tomträttsavtal Passageraren 2

Paragrafen är justerad
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§

128

Reglering av tomträttsavgäld för fastigheten Malmö Väderö 4

TN-2019-990
Sammanfattning

Avgäldsreglering för tomträtten avseende fastigheten Malmö Väderö 4 som är upplåten för
industri- och kontorsändamål.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Väderö 4.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190424 Reglering av tomträttsavgäld för fastigheten Malmö
Väderö 4
Nämndskarta Väderö 4
Lista industrier 2018

Paragrafen är justerad
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§

129

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Spåret 1, projnr 7060

TN-2018-4661
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Spåret 1 i Sorgenfri för uppförande av 80
hyreslägenheter samt lokaler i bottenplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Spåret 1.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Upplåtelse med tomträtt Spåret 1
Nämndskarta Spåret 1
Spåret 1 överenskommelse 190424
Spåret 1 tomträttsavtal 190424

Paragrafen är justerad
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§

130

Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp), projektnummer 5336

TN-2019-822
Sammanfattning

Tomträttshavaren till fastigheten Trollhättan 6 önskar friköpa fastigheten i enlighet med
tillägg till tomträttsavtal.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna friköp av fastigheten Trollhättan 6 i Malmö
att hos kommunfullmäktige anhålla att fullmäktige godkänner upprättat förslag till köpeavtal
avseende fastigheten Trollhättan 6 i Malmö

Yrkanden

Mats Billberg Johansson (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, särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §130a.
Märta Stenevi (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §130b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Försäljning (friköp) av fastigheten Trollhättan 6 i
Malmö, projnr 5336
Nämndskarta Trollhättan 6
Köpeavtal (friköp) avseende fastigheten Trollhättan 6
Bilagor till köpeavtal

Paragrafen är justerad

Bilaga §130a
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Reservation
Tekniska nämnden 24 april 2019
Ärende nr. 28 Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp),
projektnummer 5336
TN-2019-822

Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och
att Malmö Stads mark blir en handelsvara. Vår uppfattning är 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 ur alla aspekter.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja
malmöbornas mark.

Malmö 2019-04-24

Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

Bilaga §130b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Försäljning av fastigheten Trollhättan 6
Diarienr: TN-2019-822
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Trollhättan 6, 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

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

48

§

131

Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342

TN-2019-131
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Löpöglan 2 i Hyllie, för uppförande av kontor med ca 450
arbetsplatser.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende Löpöglan 2, Hyllie,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

Mats Billberg Johansson (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, särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §131a.
Märta Stenevi (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §131b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projektnr 7342
Nämndskarta Löpöglan 2
Köpeavtal Löpöglan 2
Ök soc hållb Löpöglan 2

Paragrafen är justerad

Bilaga §131a
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Reservation
Tekniska nämnden 24 april 2019
Ärende nr. 29 Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342
TN-2019-131

Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och
att Malmö Stads mark blir en handelsvara. Vår uppfattning är 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 ur alla aspekter.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja
malmöbornas mark.

Malmö 2019-04-24

Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

Bilaga §131b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Försäljning av fastigheten Löpöglan 2
Diarienr: TN-2019-131
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Löpöglan 2, 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

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

132

Försäljning av Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Hamnen 22:3,
Hamnen 22:33, Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595

TN-2019-552
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna
Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1, om 28 886 m2 BTA i
Nyhamnen, Malmö, för uppförande av kontorsbyggnad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av
fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1,
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal, och
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.

Yrkanden

Mats Billberg Johansson (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, särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §132a.
Märta Stenevi (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §132b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Försäljning av fastigheten Hamnen 22:31 samt delar
av fastigheten Hamnen 22:3 m fl projnr 7402, Dp 5595
Nämndskarta Hamnen 22:31 m.fl
Köpeavtal Hamnen 22:31 m.fl
Avtalskarta Hamnen 22:31 m.fl
Ök om social hållbarhet, Hamnen 22:31 m.fl
Ök om fastighetsreglering, Hamnen 22:31 m.fl
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Socialt hållbarhetsprogram Castellum EON
Bilaga 2.3 Hamnen 22:31
Bilaga 2.4 Hamnen 22:3, 22:33, Medusa 1, del av

Paragrafen är justerad

Bilaga §132a
53

Reservation
Tekniska nämnden 24/4 -19
Ärende nr. 30 Försäljning av Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna
Hamnen 22:3, Hamnen 22:33, Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595
TN-2019-552

Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och
att Malmö Stads mark blir en handelsvara. Vår uppfattning är 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 ur alla aspekter.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja
malmöbornas mark.

Malmö 2019-04-24

Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

Bilaga §132b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Försäljning av fastigheten Hamnen 22:31 m fl
Diarienr: TN-2019-552
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Hamnen 22:31 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot 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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§

133

Försäljning av Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1 i Rosengård i
Malmö, projektnummer 3003

TN-2019-1273
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheterna Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1 för
byggande av 41 radhus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1
i Rosengård i Malmö,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet för fastigheterna Åkervindan
8, Azalean 1 och Ligustern 1 i Rosengård i Malmö.
Yrkanden

Mats Billberg Johansson (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, särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §133a.
Märta Stenevi (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §133b.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Försäljning av Åkervindan 8, Azalean 1 och
Ligustern 1 i Rosengård i Malmö, projektnummer 3003
Nämndskarta försäljning av Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1
Köpeavtal Botildenborg
Bilagor köpeavtal Botildenborg
ÖK om social hållbarhet Botildenborg
Bilaga ÖK om social hållbarhet Botildenborg

Paragrafen är justerad

Bilaga §133a
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Reservation
Tekniska nämnden 24/4 -19
Ärende nr. 31 Försäljning av Åkervindan 8, Azalean 1 och Ligustern 1 i
Rosengård i Malmö, projektnummer 3003
TN-2019-1273

Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och
att Malmö Stads mark blir en handelsvara. Vår uppfattning är 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 ur alla aspekter.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja
malmöbornas mark.

Malmö 2019-04-24

Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

Bilaga §133b
58

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Försäljning av fastigheten Åkervindan 8 m fl
Diarienr: TN-2019-1273
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Åkervindan 8 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

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden

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

