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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-23 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)
Yvonne Olsson (S) §§134-143
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S) §§134-150
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) §§144-162 ersätter Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) §§151-162 ersätter Magdalena Beck (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S) §§134-143
Shler Murad Bradostin (S) §§134-150
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef) §§136-162
Patrik Widerberg (avdelningschef) §§137-162
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Barbro Yngveson (enhetschef) §§134-135
Jenny Ekman (trafikplanerare) §§134-135
Torbjörn Håkansson (miljöingenjör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Benny Nilsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Jörgen Jepson (ekonomichef) §§136-140
Maria Hultin (enhetschef) §§134-140
Fredrika Swedenborg (kommunikatör)
Magnus Fahl (strateg) §§136-162
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-06-05

Protokollet omfattar

§§134-162
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Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelse 2020 Hamnen fv 014
Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 Hamnen 014
Redovisning uppdrag budget 2018 - Kartläggning av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten samt förslag på åtgärder
Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår, STK-2019-170
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379
Förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser mm i Malmö
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag) FÖP2034
Detaljplan Dp 5530 del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om mässan), i Hyllie i
Malmö
Nämndsinitiativ - kartläggning av byggen som inte håller tids- och kostnadsramar
Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
Objektsgodkännande för ombyggnad/hyresanpassning av Magasin 2 i
Nyhamnen
Objektsgodkännande för nytt smidesstaket i Folkets park
Reviderat Objektsgodkännande av Arildsplan lek och mötesplats - Mary
Anderssons lekplats
Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Arrangemangsplats 30-50 000 besökare - Slutrapport om ny arrangemangsplats
Konstprojekt i Malmö
Bidrag Citysamverkan
Ny tobakslag (fimpzoner) - beslut om platser och utformning samt fortsatt
utredning
Exploateringsavtal avseende Hästhoven 3, 9 och 10 i Rosengård
Nytt tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal avseende Malmö Hildegard 3
Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508
Försäljning av Oxievång 7, projekt 2220
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§

134

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Sammanfattning

a) Återrapportering kostnadskalkyl sommargator
b) Malmö stads sommarlovsaktiviteter
c) Fritidsnämndens återrapportering av 2018 års statsbidrag sommarlovsaktiviteter
d) Personalredovisningen 2018
e) Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2018
f) Malmö stads kostnader för hemlöshet
g)Redovisning av uppdrag budget 2018 - Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö
som framtidens kuststad
h) Lägesrapport överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
i) Handlingsplan för miljöprogrammet förslag till prioriterat arbete i Malmö
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag





Återrapportering kostnadskalkyl sommargator
Malmö stads sommarlovsaktiviteter
Skriftliga informationspunkter (protokollsutdrag mm) 190523
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§

135

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Markanvisningspolicyn – Sarah von Liewen & Barbro Yngveson, fastighetsavdelningen &
Håkan Thulin, stadsutvecklingsavdelningen
b) Avstängningsplanering - Tobias Nilsson & Jenny Ekman, avdelningen för offentlig miljö
c) Kommunfullmäktiges uppdrag om mikroplaster och läkemedelsrester i Malmö vatten Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen & Torbjörn Håkansson,
stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ajournering kl. 10.15-10.30.
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§

136

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Beslut

Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.
Beslutsunderlag









Vidaredelegering fastighetsansvaret from 2019-05-01
Vidaredelegering trafikdelegation from 2019-05-01
Vidaredelegering fastighets- och gatudelegation 2019-05-01
Vidaredelegering lägenhetsenheten 2019-05-01
Fastighets- och gatudelegation, protokoll 5, 2019-05-08
Ordförandedelegation - Beslut om förbehåll enligt 19 kap 14§ offentlighets- och
sekretesslagen
Vidaredelegation fastighets- och gatudirektör 2.2 delegationsordningen 2019-05-15
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137

Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret

TN-2019-521
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2020 med plan för 2021-2022.
För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2020 med plan för 2021-2025).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetskrivelse 2020 för tekniska nämnden, samt överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Håkan Fäldt (M) och Peter Olsson (C) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag samt att meningen på
sidan 6 i budgetskrivelsen "Förutom nya kontorsarbetsplatser är det viktigt att skapa fler arbetsplatser
med jobb som kan efterfrågas av Malmöbor utan högre utbildning, ändras till Förutom nya
kontorsarbetsplatser är det viktigt att skapa fler arbetsplatser med jobb som kan utföras av Malmöbor utan
högre utbildning.
Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Susanna Lundbergs föreslag om redaktionell ändring
och finner det vara bifallet. Sedan ställer ordförande proposition på vart och ett av
budgetförslagen och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande Lars Hallberg (SD) avser att lämna
in en skriftlig reservation, bilaga §137a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) avser att lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §137b.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §137c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden
Budgetskrivelse 2020 (Tekniska nämnden)
Budgetskrivelse 2020 (Tekniska nämnden) reviderad efter beredning
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2020 Investeringsunderlag
Bilaga 2 Budgetskrivelse 2020 förändring i markinnehav

Bilaga §137a
9

Reservation
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-521

Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §137b
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Reservation

§ 137 Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2020 med plan för 2021-2022.
För oss moderater och centerpartister är det oroväckande att vänsterstyret inte förmår att för åren
2020-2022 komma med fler skarpa idéer för hur tekniska nämndens ska kunna bidra till att minska
utanförskapet, hemlösheten, trafikinfarkterna, exploateringsproblemen, brottsligheten, den ökande
nedskräpningen och den upplevda otryggheten.
Moderaterna och Centerpartiet föreslår bland annat:
Säkerhet, trygghet, utanförskap och hemlöshet
Malmö är i dag en delad stad mellan de delar där invånarna får ta del av utveckling och tillväxt till
de delar av vår stad som lämnas helt utanför. Samhällsproblemen är allvarligare än på mycket länge.
I Malmö finns några av Sveriges största utanförskapsområden där hopplösheten har kommit att bli
en del av vardagen. I det växande utanförskapet, där maktlösheten och otryggheten får råda, har
också kriminaliteten sin grogrund. Det märks inte minst på alla uppgörelser med dödligt våld på
våra gator och torg.
För att vända utvecklingen krävs kraftfulla politiska reformer som främjar nya näringslivsetableringar och investeringar. Malmö måste besegra den grova brottsligheten och den omfattande
otryggheten som våra invånare känner.
Moderaterna och Centerpartiet vill trygghetssatsa genom en ökad polisnärvaro, ordningsvakter på
gator och torg och mer kameraövervakning. Vi vill inte längre uppleva att Malmöbor och
besökande påstår att vi är en otrygg stad.
Moderaterna och Centerpartiet vill också uppmuntra till innovation inom kommunen. I Sverige
finns en tradition av att via regelverk detaljstyra till exempel hur stort ett badrum ska vara.
Ambitionen har oftast varit att skapa en god livsmiljö för den boende, oavsett dennes
förutsättningar. Resultatet har istället blivit färre, större och dyrare lägenheter. Vi vill därför att
fastighets- och gatukontoret genom LiMA verkar för att det ska ställas så få krav på tekniska
lösningar som möjligt i kommunens upphandlingar. Istället vill vi att kraven i så stor utsträckning
som möjligt ska vara baserade på funktion, vilket uppmuntrar till innovation från entreprenören
och leder till en billigare slutprodukt för oss skattebetalare utan att tumma på kvaliteten.
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Storstadspaketet
Vi är inte övertygade om att styret tar höjd för vår infrastruktur som följer med att ökande antal
bostäder och boende. Vi efterlyser övergripande åtgärder för att säkra det som finns under mark,
d.v.s. vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering på utpekade platser.
I budgetförslaget väljer man att i stort sätt bara redovisa åtgärder och förslag för kollektivtrafik och
cykel men väldigt lite för övrig infrastruktur. Vi känner en stor oro över att man så ofta negligerar
infrastrukturen under ytan. Redan idag ligger vi efter i utbyte och förnyelsetakt.
Inom storstadspaketet vill Moderaterna och Centerpartiet införa fler direktbusslinjer, till exempel
på gator som leder till Park & Rideanläggningar. Det ger pendlare till Malmö möjligheten att lämna
bilen utanför innerstaden och ta en snabb kollektivtrafik in till centrum och jobbet men också
boende i Malmös nya bostäder som behöver sin bil under arbetsdagen att resa kollektivt eller cykla
till en Park & Rideanläggning och fortsätta därifrån med sin bil.
För att underlätta för kollektivtrafikresenärerna inom Malmö vill vi fortsätta med det arbete som
påbörjats med att utveckla Malmös kollektivtrafik. Vi vill se fler busslinjer vara helt elektrifierade
för att minska utsläpp och buller, bygga fler busshållplatser med realtidsvisning och väderskydd för
att göra väntetiden så behaglig som möjligt. Vi beklagar därför att (S) inte hade styrka att få
Skånetrafiken att leva upp till handslaget om en eldriven linje 3 i december 2018 och en eldriven
mextrafik på linje 8 i december 2019.
Moderaterna och Centerpartiet kommer inte att acceptera fler förseningar på bytet till eldriven
busstrafik i Malmö.
Behovet av nattbussar bör också ses över för i samband med storstadspaketet så att varje malmöbo
tryggt och enkelt ska kunna ta sig hem vilken tid på dygnet som helst. Nattbussarna bör där, det är
möjligt, införa nattstopp det vill säga att bussen stannar på lämpliga ställen längs sin rutt för att öka
tryggheten och minska avståndet mellan busshållplats och hem.
Förtätning & exploatering
Vi vill ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utnyttja vår kvarvarande kommunala mark på
ett effektivt sätt d.v.s., vi måste börja ställa krav på att volymerna ovan mark utnyttjas. Om SBN
inte medger plan och bygglov för högre byggnader ska vi inte exploatera marken i fråga. Vi måste
börja inse att Malmö är en storstad (med svenska mått mätt) och vi kan inte fortsätta med
att ”slösa” med vår mark genom att bara bygga 4-6 våningshus i attraktiva lägen.
Merparten av förtätningen i Malmö kommer de närmaste åren ske i form av större exploateringar
av hamn- och industriområden. Det är positivt, men Moderaterna och Centerpartiet välkomnar
och uppmuntrar också initiativ i mindre skala. För att skapa mer variation i byggandet och öka
konkurrensen vill vi också underlätta för mindre byggföretag att bygga i Malmö. Därför vill vi att
tekniska nämnden i sina planbeställningar på lämpliga platser ska eftersträva att skapa flera, men till
ytan mindre fastigheter, så att många olika entreprenörer ska ha möjlighet att bygga i Malmö.
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Mobilitet
I kategori mobilitet omfattas alla trafikslag men vi ser inga förslag på hur det begränsade
gaturummet ska fördelas för att alla trafikslag ska få plats.
Självklart är kollektivtrafik och cyklar viktiga men vi kan inte blunda för att det finns andra
trafikslag som behövs i Malmö, både i dag och under en lång tid framöver. Till den kategorin
räknas till exempel transporter till och från affärsidkare i city. Det måste finnas utrymme även för
nyttotrafik och besökande för att möjliggöra ett levande city
I vissa delar av Malmö är trafiken ohållbar med återkommande trafikinfarkter under
rusningstrafik , både morgon o kväll. Vi saknar förslag om hur vi ska kunna dela upp trafikslag på
olika stråk d.v.s. att fördela cykeltrafik, kollektivtrafik och övrig motorfordonstrafik på olika stråk
genom till exempel enkelriktningar, särskilda busstråk och separerade cykelbanor.
För att underlätta för boende utanför Malmö att resa kollektivt i Malmö vill Moderaterna och
Centerpartiet utreda var det finns möjlighet att bygga knutpunkter, och hur man på ett enkelt,
attraktivt och kostnadsmässigt fördelaktigt sätt kan fortsätta sin resa mot slutmålet med hyrcyklar,
cykelvägar och högklassig kollektivtrafik. Vi vill även utreda möjligheten för att kollektivtrafikbiljetten skall vara en del av parkeringsbiljetten.
För att minska onödiga utsläpp och tomgångskörning i köer vill vi arbeta med att ta bort den så
kallade söktrafiken av bilar som letar efter lediga parkeringsplatser. Vi föreslår därför att fler gator
får styrning av trafikljusen med så kallad grön våg för att minska onödiga stopp och accelerationer,
samtidigt som vi föreslår att ett modernt p-ledsystem till våra p-hus införs.
Nattetid finns det ingen anledning att ha tidsstyrda trafiksignaler utan dessa bör gå över till helrött,
vilket innebär att den som nalkas korsningen får grönt ljus och därmed kan vi undvika onödig
tomgångskörning.
För att öka omsättningen på parkeringsplatser och underlätta för att uträtta snabba ärenden som
kräver bil vill vi att en större andel parkeringsplatser ska vara tidsbestämda till 15 och 30 minuter.
Vi moderater och centerpartister vill självklart säkerställa att skyltad hastighet efterlevs. Samtidigt
upplever många laglydiga fordonsförare fartgupp som en kollektiv bestraffning då de anläggs på
grund av att ett fåtal förare inte håller beslutad hastighetsgräns. I stället bör Malmö införa
farthinder som aktiveras för de bilar som kör olagligt fort, gärna i kombination med de tekniska
lösningar som finns för att få signalkorsningar att slå om till rött då fordon nalkas i en för hög
hastighet i förhållande till den tillåtna. Detta skulle även skona ambulanser och andra
utryckningsfordon som får köra mot rött men inte kan undvika ett fast fartgupp.
Vi förslår också att fler övergångsställen och cykelöverfarter, inte minst i kollektivtrafikstråk, bör
regleras med trafikljus för att skapa ett jämnare flöde för samtliga trafikslag.
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Förutom ovanstående förslag och synpunkter hänvisar vi till vårt kommande budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Då vi inte kan ställa oss bakom (S) och (L)s budgetförslag anför vi härmed reservation.

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)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §137c
14

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019-521

Reservation, nämndsbudget 2020
Malmöborna är värda en god, grön och människovänlig utemiljö, bra bostäder och
seriös planering för framtidens klimatutmaningar!
Det förslag till nämndsbudget som S och L arbetat fram och Mp ställt sig bakom innehåller
feltänk på en rad områden. Nämnden och därmed förvaltningen sitter kvar i en låsning vid
gårdagens trafiklösningar och i en förhoppning om att stora och viktiga problem ska lösa sig
själva. Budgeten bidrar varken till ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet.

Bostad som rättighet
I den inledande texten till Budgetskrivelsen konstateras att 20 000 hushåll har svårt att få en
nybyggd bostad och att ¾ av dom (alltså 15 000 hushåll) inte heller kan efterfråga en bostad
i det befintliga beståndet. Och så konstateras att utmaningen är att skapa bostäder med
lägre månadskostnad, men hur tänker man göra?
Att bara konstatera byggstarter av 1 500 bostäder de kommande fem åren, på mark som
kommunen äger, är inte att ta politiskt ansvar. Mer måste till för att med allvar bakom orden
konstatera “Bostad som rättighet”. För ord bygger inga bostäder - även om en skriver på ett
FN-initiativ (The Shift) och slår sig för bröstet om att i Malmö är bostaden nu en mänsklig rättighet.
Spänningarna och gapet mellan Stadsbyggnadskontorets och Fastighets- och gatukontorets
ansvarsområden är uppenbara. En överväldigande del av Malmös (och Sveriges) hemlöshet
är strukturell det vill säga att bostadsmarknaden inte lyckas möta de behov som invånarna
har. Det är inte fel på Malmös invånare, utan på bostadsmarknaden. I stor utsträckning är
detta ett problem som borde lösas nationellt, men det finns ändå en hel del ännu oprövade
åtgärder tillgängliga lokalt.
Vi kan se hur den kommunala politiken på miljöområdet har bidragit till utvecklingen av mer
miljövänligt byggande. Genom att ställa höga krav - som marknaden i första läget uppfattar
som besvärliga - drivs utvecklingen framåt. Det går inte alltid fort, men resultaten kommer. Vi
vet att det finns en hel del ännu oprövade möjligheter även vad gäller att pressa bostadskostnaderna. Yteffektivitet, samverkan mellan byggherrar, effektiviserade byggtider, redovisningsrutiner som gynnar hållbara materialval är bara några tänkbara förslag. Det är inte upp
till oss politiker att bedöma vad som är möjligt, bara att peka ut vad som är önskvärt.
I nämndsmålen för 2018 finns uppdraget att genomlysa och utveckla metoder för FGK:s möjligheter att pressa byggkostnaderna. Förvaltningen menar att uppdraget genomfördes på en
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Vänsterpartiet
månad, men ännu har vi inte sett något resultat. Om detta uppdrag klarades av på en månad, hur lång tid ska det ta att ha en dialog med stadsbyggnadsnämnden om hur hemlösheten ska lösas? Detta dubbelkommando riskerar att fördröja lösningarna och förvärra hemlösheten, och de dyra kortsiktiga lösningarna kommer att dra pengar från stadens övriga viktiga behov.
Ett förslag som nämns i budgeten, som vi ställer oss bakom, är att rabatten på tomträttsavgälderna ska kunna användas mer aktivt för att bidra till pressade boendekostnader och tillgänglighet för fler Malmöbor. Vi menar att det borde vara möjligt att rikta rabatterna ännu mer
specifikt än vad gäller plats i staden. Faktorer som yteffektivitet eller andra genomtänkta och
hållbara lösningar för att pressa boendekostnaden kan utvecklas i dialog med marknaden
och bostadsforskare.
Hemlöshetspolitiken måste få använda sitt bästa verktyg
Det är ett stort mysterium för Vänsterpartiet varför Malmös kommunledning väljer att avhända sig den lösning på akut bostadsbrist som är mest kostnadseffektiv och bäst för de boende. Att köpa in bostadsrättslägenheter och småhus och upplåta på ett- eller tvåårskontrakt
under tiden som en långsiktig bostadslösning för familjen upprättas skulle spara betydande
summor, samtidigt som akutlösningarna inte undandrar hyresrätter från bostadsmarknaden.
Idag är familjerna hänvisade till en oreglerad hyresmarknad med enorma kostnader och tveksam laglighet som följd, samt inte minst socialt ohållbara lösningar.

Tomträtt ska vara normen, försäljning undantaget
Att sälja spisen för att ha råd att gå på restaurang kan man inte göra i all oändlighet. Vår gemensamma mark är en ändlig resurs som måste vårdas och värnas. Vi ser fram emot en ny
markupplåtelsepolicy och kommer att verka för att den riktas mot att upplåtelse med tomträtt
ska vara normen. När nu många tomträttsavtal indexregleras i efterhand och relateras till dagens markvärden inser vi ännu tydligare vilka långsiktiga intäkter staden går miste om som
en följd av utförsäljningar av mark.

Cyklar och andra ekologiskt hållbara transporter
Det byggs många fina cykelvägar i Malmö, men än är inte bilens dominans bruten. Bilarna
måste flytta på sig så det blir tryggt, säkert och enkelt att cykla. Farthinder för att stoppa vansinnesköringar är avgörande för att barn och unga ska kunna röra sig till fots och på cykel.
På sikt vill vi se en bilfri innerstad, och ser sommargågatorna som viktiga steg på vägen dit.
En ny sommargågata per år är en lagom takt som bör behållas och på sikt ökas. Smarta och
effektiva godstransportsystem inom staden kräver både kunskapsinhämtning och -utveckling,
samt investeringar.
Vi vill se en ökad satsning på cykelbanor och andra ekologiskt och socialt hållbara transporter, vid sidan om satsningarna inom Storstadspaketet.

Klimat och miljö
Skyfallsplanen är budgetberäknad och tidsplanelagd, men utmaningarna av vad havsnivåhöjningen riskerar att föra med sig ligger ännu på statens och regionens bord. Även om fördelningen mellan statens, regionens och kommunens kostnader ännu inte avgjorts anser vi att
medvetenheten om riskerna skulle motivera avsättning av medel för de investeringar som
kommer att behövas. Inte minst med tanke på att stora delar av stadens utbyggnad planeras

16

Vänsterpartiet
i områden som är direkt påverkade av havet, samtidigt som den sociala och ekonomiska
hållbarheten inte tillåter att investeringarna läggs på de framtida byggarna. Här behövs också
avsättning av medel för uteblivna investeringar: när nästa skyfall eller storm gör skador på
infrastruktur och byggnader behöver det finnas pengar utan att andra delar av kommunens
budget behöver belastas.
Detta är vad vi menar med klimatnödläge - att bli medveten om vad klimathoten kostar och
vara så förberedda det går på vad som komma skall, skära ner stadens klimatavtryck till den
nivå som Parisavtalet kräver samt sätta tryck på företag och invånare i staden att förändra
sitt beteende för att vända utvecklingen.
Klimatinvesteringar för att hindra skador av vatten är en del som Tekniska nämnden kan påverka, parker och gröna miljöer är en annan. Bibehållen eller ökad grönytefaktor per invånare
är en viktig utmaning när staden växer
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Vänsterpartiet
Begäran om investeringsram:
Mobilitet
Stadsmiljöutveckling
Exploatering
Storstadspaketet
Befintlig miljö
Fastighet/byggnader

Fler och tryggare cykelbanor
Insatser för att stoppa höga hastigheter
Minst bibehållen grönytefaktor per invånare när
staden växer
Bibehållen utbyggnadstakt
Ingen förändring
Ingen förändring
Inga återköp av fastigheter, inköp av bostadsrätter

Summa investering
Intäkter

44 mnkr
50 mnkr
450 mnkr
37 mnkr
173 mnkr
110 mnkr
864 mnkr

Exploatering

O kr

Driftkonsekvenser
Mobilitet
Stadsmiljöutveckling
Metodutveckling
Fastighet/byggnader

Metodutveckling och kunskapsinventering godstrafikprogram
Grönytor, renhållning
12 mnkr
Godstrafikprogram
10 mnkr
Byggardialog
Rätt till bostad,
Metodutveckling socialt inkluderande byggnormer

Summa utgifter
Intäkter

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Tomträtt

20 mnkr
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§

138

Budgetskrivelse 2020 Hamnen fv 014

TN-2019-1764
Sammanfattning

Hamnanläggningar har tagit fram ett förslag till budgetskrivelse till tekniska nämnden.
Förslaget omfattar budgetäskandet 2020 med förslag till investeringsplan 2021-2025. Senast
den 24 maj ska nämnden överlämna budgetskrivelsen till kommunstyrelsen. Dokumentet
följer stadskon-torets anvisningar och är registrerad i Stratsys rapportmall.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetskrivelse 2020 för hamnanläggningar, samt överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 190523 budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden hamnanläggningar
Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - Hamnanläggningar
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§

139

Ekonomisk prognos 2019

TN-2019-1765
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnade ekonomisk prognos 2019 till stadskontoret den 16 maj
2019. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller
resultatprognos samt prognos för investeringar. Inom kategori Mobilitet har färdigställandet
av projekten Allmän platsmark station Rosengård, Elbuss samt Nobelvägen förskjutits från år
2018 till år 2019. Det innebär en likvidmässig förskjutning av ej utnyttjad investeringsram år
2018. Förskjutningen uppgår till 29 totalt mnkr. Fastighets- och gatukontoret föreslår en
omdisponering av investeringsram till kategori Mobilitet från kategori Exploatering på
motsvarande belopp, då Exploateringen prognostiserar en budgetavvikelse om +69 mnkr
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till ekonomisk prognos 2019,
att omdisponera 29 mnkr i investeringsutgifter från budgetramen för kategori Exploatering
till kategori Mobilitet.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) avser att lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §139a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §139b.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 Tekniska nämnden
Uppföljning Objektsgodkännande

Bilaga §139a

Tekniska nämnden 20
2019-05-23
Särskilt yttrande

§ 139 Ekonomisk prognos 2019

Den ekonomiska prognosen baseras av naturliga skäl på den av nämnden antagna
minoritetsbudgeten från vänstersidan.
Vi vill med detta särskilda yttrande påpeka att det, enligt vår bedömning, hade varit bättre för
Malmö och för våra invånare om den av (M) och (C) i kommunfullmäktiga framlagda budgeten
hade vunnit gehör och fått vara gällande vid framtagandet av nämndens internbudget för 2019.
Vi hade till exempel haft en bättre trygghet med trygghetsvakter, en bättre pendlingsmöjlighet med
kollektivtrafiken via bland annat pendelparkeringar och sist men inte minst en bättre hantering av
hemlöshetetssituationen och bostadsbristen genom att fler Malmöbor hade varit i arbete och
kunnat efterfråga en egen bostad på marknaden.

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)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §139b
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande, Ekonomisk prognos 2019
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019-1765

Hemlöshetspolitiken måste få använda sitt bästa verktyg
Det är ett stort mysterium för Vänsterpartiet varför Malmös kommunledning väljer att avhända sig den lösning på akut bostadsbrist som är mest kostnadseffektiv och bäst för de boende. Att köpa in bostadsrättslägenheter och småhus och upplåta på ett- eller tvåårskontrakt
under tiden som en långsiktig bostadslösning för familjen upprättas skulle spara betydande
summor, samtidigt som akutlösningarna inte undandrar hyresrätter från bostadsmarknaden.
Idag är familjerna hänvisade till en oreglerad hyresmarknad med enorma kostnader och tveksam laglighet som följd, samt inte minst socialt ohållbara lösningar.

Om förvaltningen hade köpt in bostadsrättslägenheter och upplåtit i andra hand till akut hemlösa hade de direkta och indirekta kostnaderna för hemlösheten minskat betydligt. Det handlar
om många miljoner kronor och stort socialt lidande för vuxna och barn i Malmö.

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

140

Ekonomisk prognos 2019 Hamnen 014

TN-2019-1784
Sammanfattning

Hamnanläggningar lämnade ekonomisk prognos 2019 till stadskontoret den 16 maj 2019.
Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Utfallsprognosen innehåller
resultatprognos samt prognos för investeringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna hamnanläggningars förslag till ekonomisk prognos 2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Ekonomisk prognos 2019 - Hamnanläggningar
Ekonomisk prognos 2019 Tekniska nämnden - Hamnanläggningar
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§

141

Redovisning uppdrag budget 2018 - Kartläggning av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten samt förslag på åtgärder

TN-2019-1708
Sammanfattning

Tekniska nämnden och miljönämnden fick i budgeten för 2018 i uppdrag att kartlägga
förekomsten av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten samt att lämna förslag
på åtgärder. Föreliggande slutrapport innehåller förslag på åtgärder som arbetsgruppen och
styrgruppen, utifrån de tre underlagsrapporterna samt egna erfarenheter, särskilt vill lyfta
fram. Rapporten som behandlas i miljönämnden respektive tekniska nämnden är densamma
men var nämnd föreslås besluta om att ställa sig bakom den var för sig.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dokumentet ”Slutrapport av uppdrag från kommunfullmäktige om utredning av
Plaster, mikroplaster & läkemedel i Malmös vatten”,
att översända dokumentet ”Slutrapport av uppdrag från kommunfullmäktige om utredning
av Plaster, mikroplaster & läkemedel i Malmös vatten” till kommunfullmäktige som
redovisning av budgetuppdraget.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag
att ta fram en handlingsplan samt utreda frågan om ett eventuellt dubbdäcksförbud.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag och finner det vara
bifallet. Ordförande ställer sedan proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag
och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer, särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilagor §141a.
Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §141b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Redovisning uppdrag budget 2018 - Kartläggning av
plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten samt förslag på åtgärder
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Bilaga 1 Slutrapport av uppdrag från kommunfullmäktige om utredning av Plaster,
mikro-plaster & läkemedel i Malmös vatte
Bilaga 2 Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten
Bilaga 3 Utredning av förekomsten av läkemedelsrester i Malmö stad
Bilaga 4 Kartläggning av makroplast i Malmös vatten

Bilaga §141a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019-1708

Reservation till förmån för återremiss
Mötespunkt 9 Kartläggning av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten
samt förslag på åtgärder
Redan i inledningen av den gedigna rapporten står det “Det är framförallt källor i form av vägtrafik, konstgräsplaner, nedskräpning, tvätt av textilier samt utsläpp från industrier.” Sidan 4.
Det står också “Av de kvantifierbara källorna har vägar och däck beräknats vara den största
källan till mikroplast i Malmö Stad” och så hänvisas till en tabell där just vägar och däck tillsammans med konstgräsplaner är de ojämförbart största källorna.
Detsamma konstateras längre ner i rapporten, sidan 20 kring vägar och däck och sidan 22
om konstgräsplaner. Ändå föreslås inga konkreta förslag
För konstgräsplaner föreslår man en rad strategiska och tekniska åtgärder.
Kring vägar och däck föreslås att Malmö Stad bör ta nödvändig hänsyn vid vägbyggen och
att införa dubbdäcksförbud i delar av eller hela Malmö, detta nonchaleras helt i beslutsunderlaget. I slutrapporten vi har att ta ställning till finns bara ett förslag mikroplaststrategin
med. Inte ett ord om vägar och däck eller konstgräsplaner.

Det som föreslås är att göra en ny och fördjupad kartläggning av källorna till mikroplast i dagvatten och spillvatten. Det är bara det att alla som utrett och analyserat orsakerna till mikroplaster i våra vatten kommer fram till samma resultat - Svenska Miljöinstitutets IVL, Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet. Det är biltrafiken och konstgräsplanerna som är de stora
bovarna.
Det kom även Miljöförvaltningen i Malmö fram till förra året, i rapporten “Mikroplast i Malmö förslag till åtgärder för minskade utsläpp till miljön”.
Vi yrkar därför att redovisningen skickas tillbaka till förvaltningen med uppdraget att föreslå
åtgärder där även de viktigaste orsakerna hanteras, “vägar och däck” samt konstgräsplaner.
Vi yrkar också att förvaltningen tar fram förslag till dubbdäcksförbud i delar av Malmö.

Malmö 2019-05-23
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §141c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-05-23
Redovisning uppdrag budget 2018 – Kartläggning av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten samt förslag på åtgärder.
Diarienr: TN-2019-1708
När det gäller utsläppen av mikroplaster konstateras att huvuddelen av dessa
kommer från vägtrafiken, varav personbilarna står för de största utsläppen.
Det effektivaste sättet att minska utsläpp är att göra det vid källan. Malmöstad
har en Trafik och Mobilitetsplan som har mål om att minska personbilstrafikens
andel av trafikarbetet till förmån för cykel och kollektivtrafik. Om dessa mål
skulle uppfyllas skulle ökningen av utsläppen av mikroplaster kunna stoppas.
Tyvärr saknas ett handlingsprogram som visar hur trafikmålen ska nås, därmed
är det osäkert om målen uppnås i tid. Det är dessutom svårt att veta om vi
närmar oss målen eftersom uppföljning av trafiksammansättningen endast görs
vart femte år. Nu finns det ytterligare ett skäl till att jobba mer systematiskt med
implementationen av Trafik och Mobilitetsplanen.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

142

Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet

TN-2019-1766
Sammanfattning

Den 25 oktober 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om Plan för Genomförande för
Storstadspaket Malmö - Åtgärder för utbyggd kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det finns
ett tydligt behov av en utvecklad samordning i planerings- och genomförandefaserna av
åtagandena mellan berörda verksamheter i kommunen. I genomförandet finns det många
utmaningar vilket har uppmärksammats av stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i
tidigare beslut samt i det pågående förvaltningsövergripande arbetet. En effektiv och
samordnad genomförandeorganisation är central i genomförandet som kommer att ske under
många år framåt i tiden. Liksom en utvecklad samordning med övriga avtalsparter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4,7 miljoner kronor till
tekniska nämnden för den samordningsorganisation som kommunstyrelsen beslutat om i
Plan för Genomförande inom ramen för Storstadspaket Malmö.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Avrop av driftsmedel för tjänster avseende
Storstadspaketet
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§

143

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333

TN-2019-991
Sammanfattning

I motionen föreslås det att Malmö stads resepolicy ska tolkas striktare med krav på skriftlig
dokumentation om resebehovet samt val av färdmedel. Det föreslås även att flyg endast får
användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkelresa samt överstiger 100 mil. Inom staden
har ett arbete med framtagande av en ny resepolicy påbörjats.
Beslut

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

Stefan Plath (SD) yrkar avslag på motionen.
Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit att motionen
ska anses besvarad.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §143a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Motion om färre flygresor
Förslag till yttrande TN 190523 Motion om färre flygresor
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

Bilaga §143a
29

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Hur mycket vinner man egentligen på att flyga?
Vi menar att detta är en viktig åtstramning av liggande policy. Dagens policy talar om minst
fem timmars vinst, men vi menar att det är rimligt att ha tåg som norm redan vid tre timmars
vinst. Under en tågresa är det också möjligt att använda sin arbetstid på ett annat sätt än vid en
flygresa, vilket borde kunna inkluderas i policyn. Distansmöten är också en viktig möjlighet
värd att utveckla.
Det är bra att stadskontoret arbetar för en ny policy för hela staden, men FGK som på ett konkret sätt ser verkliga och beräknade konsekvenser av klimatförändringarna bör gå före i detta
arbete och denna policyförändring

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

144

Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår, STK-2019-170

TN-2019-530
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av stadskontoret ombetts yttra sig över en motion av Niclas Röhr (M)
om trygghetsspår. Röhr föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att
utreda möjligheterna att inrätta så kallade trygghetsspår i Malmö. Förslaget rymmer komplexa
frågor och bedömningen är att ställningstagande bör avvakta framtagandet av en ny
trygghetsstrategi. Tanken om trygghetsaspekter kopplat till stråk bör fördjupas som en del av
detta arbete.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats samt i övrigt lämna
yttrande enligt förvaltningarnas förslag och därmed anse motionens övriga att-satser
besvarade.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar bifall till motionens första att-sats och att övriga tre att-satser
ska anses besvarade.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Andréas Schönströms yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall Andréas Schönströms yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Motion om trygghetsspår
Förslag till yttrande TN 190523 Motion om trygghetsspår
Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
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§

145

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379

TN-2019-1121
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och socialnämnden i
uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens hantering av etableringsboende kan
samordnas med etableringsprocessen i övrigt så att tidsrymden för den nyanlände att skaffa
sig en egen bostad blir den samma som för att skaffa sig en egen försörjning etc. Detta skulle,
menar motionärerna, skapa incitament för den nyanlände att försöka att snabbt ordna sin
boendesituation och därmed undvika att hamna i utanförskap.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande Lars Hallberg (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 motion etableringsboende
Förslag till yttrande TN 190523 motion etableringsboende
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)angående
etableringsboende
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§

146

Förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser mm i Malmö

TN-2019-1753
Sammanfattning

Från stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts bifogat förslag till namn på gator,
vägar, allmänna platser m.m. i Malmö inom utbyggnadsområden för nya detaljplaner inom
delområde Norra Sorgenfri, Västra Hamnen, Hyllievång, Stadion samt Segevång.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med redaktionella ändringar lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande meningar rörande
plats 21;
"Tekniska nämnden anser att namnförslaget Skeppsbygget är historielöst. Istället borde parken hedra det
arbete och det ledarskap som kännetecknades av Nils Holmström och Nils Hugo Hallenborg insatser för att
Kockums skulle vara inkluderande arbetsplats och präglas av medbestämmande. Den förra var dessutom
huvudsekreterare vid utarbetande av Saltsjöbadsavtalet, det avtal som kom att definiera de spelregler som är
unika för svensk arbetsmarknad. Av detta skäl föreslår tekniska nämnden att man tar fram ett nytt
namnförslag som anknyter till deras gärningar och värderingar som kom att vara banbrytande för de
anställda på Kockums och arbetsmarknaden".
Håkan Linné (L) yrkar bifall till Andréas Schönströms tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser m
m i Malmö
Förslag till yttrande TN 190523 Förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser
m m i Malmö
Förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser mm i Malmö
Beskrivning och kartor
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§

147

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag)
FÖP2034

TN-2019-1081
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogad utställningshandling
”Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning av översiktsplan för Malmö.
I planförslaget föreslås förtätning runt Östernvärn station och de gamla
Järnvägsverkstäderna. En effektivare markanvändning möjliggör 4 500-5 000 nya bostäder, 3
000-4 000 nya arbetsplatser, 2 nya grundskolor för upp till 1 300 elever, 6 nya förskolor för
upp till 800 barn och nya parker på ca 5,5 hektar. Nya kopplingar över och under järnvägen
ska bidra till att binda ihop planområdet med övriga staden, och ett reservat lämnas för att på
sikt kunna återuppta persontågtrafik på Simrishamnsbanan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §147a.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 ÖP 2034 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn
Förslag till yttrande TN 190523 ÖP 2034 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (utställningsförslag)

Bilaga §147a
34

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-1081

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(utställningsförslag) FÖP2034
Sverigedemokraterna anser att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig
del av många människors liv och kan därför inte ställa upp på den styrande
minoritetens ständiga försämringar för stadens bilister och den permanenta ensidiga
prioriteringen av cykeltrafiken.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister,
bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med
morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör
ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där människor blir så
pass frustrerade över trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång på gång försämra för stadens bilister skapas en
mer och mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och
från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden,
inte färre.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

148

Detaljplan Dp 5530 del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om mässan), i
Hyllie i Malmö

TN-2016-3321
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för del av
fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö, Dp 5583. Syftet med
planförslaget är att möjliggöra en tät, varierad och funktionsblandad bebyggelse i ett attraktivt
och centralt läge i närhet till Hyllie station. Syftet är vidare att säkerställa
dagvattenhanteringen för området samt att undersöka möjligheten till en överdäckning över
Annetorpsvägen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med redaktionella ändringar lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar att yttrandet kompletteras med meningen "Med en annan
placering av förskolan i anslutning till parken borde både behovet av uteyta för barnen och malmöbornas
behov av grönyta tillgodoses.”
Håkan Fäldt (M) yrkar att yttrandet ska komplettera men en formulering om att
exploateringsgraden av bostadsbyggandet ska vara högre, t ex genom högre bostadshus.
Håkan Linné (L) yrkar avslag på Håkan Fäldts tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer, särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) avser att lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §148a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §148b.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Dp 5530 del av Hyllie 165:61
Förslag till yttrande TN 190523 Dp 5530 del av Hyllie 165:31
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Dp 5530 Planbeskrivning samråd
Dp 5530 Plankarta samråd
SBN 2019-03-14 reservation från Centerpartiet och Moderaterna
SBN 2018-05-17 särskilt yttrande från Vänsterpartiet

Bilaga §148a

Tekniska nämnden 37
2019-05-23
Reservation

§ 148 Detaljplan Dp 5530 del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om mässan), i
Hyllie i Malmö.
Redan i stadsbyggnadsnämnden påtalade våra borgerliga kollegor att detta är ett unikt område
såtillvida att det både är obebyggt och dessutom ligger väldigt nära bra kollektivtrafik med flera tågoch busslinjer samt goda vägförbindelser med hög kapacitet. I närområdet finns Malmö arena,
Malmömässan, Emporia, samt flera hotell. Dessa byggnader är unika och spännande i sin
utformning. Vi anser att den nu aktuella detaljplanen borde tillåta en lika spännande och unik
utformning.
På mindre än en kvart når man nordens största internationella flygplats. En unik närhet som
Malmö måste ta tillvara för att skapa både kontorsyta men kanske framför allt bostadsyta för alla
dem som vi vet efterfrågar bostäder i närheten av en kollektivtrafiknod.
Genom storskaligheten i den närmaste omgivningen anser vi moderater och centerpartister att
byggnadshöjderna kan ökas avsevärt för att passa bättre in i närområdets karaktär.
Det torde inte heller bli problem med skuggor och förlorad utsikt för grannar i omgivningen. I
öster finns mässhallen, i norr en motorväg och i öster järnvägen. Inga kommer att störas av höga
byggnader och ljusinsläpp i de nedre bostadsvåningarna borde kunna lösas med t ex lutande
fasader.
Vi yrkar att yttrandet ska komplettera med en formulering om att exploateringsgraden borde ökas
när det gäller bostadsbyggnaderna, t ex genom att medge ett ytterligare antal våningar.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

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)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §148b
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden: Ärende 16

Detaljplan Dp 5530 del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om mässan), i Hyllie i Malmö
TN-2016-3321

Planera för barns lek och rörelse
I detta ärende ges ett planuppdrag att bygga kontor, bostäder, förskola mm öster
om Mässan i Malmö. Vi vill därför tidigt i planprocessen påminna om att mark reserveras för barns lek och rörelse så målsättningen på 30 m2 friyta per barn uppfylls. För Vänsterpartiet är barnens utrymme för utelek en prioriterad fråga.
Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson
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§

149

Nämndsinitiativ - kartläggning av byggen som inte håller tids- och
kostnadsramar

TN-2019-1667
Sammanfattning

Nämndsinitiativ avseende kartläggning av byggen som inte håller tids- och kostnadsramar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att nämndsinitiativet härmed anses besvarat.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar bifall till nämndsinitiativet.
Andréas Schönström (S) yrkar att nämndsinitiativet ska anses besvarat.
Beslutsgång

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

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

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Nämndsinitiativ avseende kartläggning av byggen
som inte håller tids- och kostnadsramar
Nämndsinitiativ - kartläggning av byggen som inte håller tids- och kostnadsramar
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§

150

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats

TN-2019-1653
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade senast den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta
taxor för upplåtelse på offentlig plats. Malmö stads taxa för upplåtelse av offentlig plats är
stadens verktyg för ekonomisk ersättning i samband med upplåtelse av offentlig plats som
staden förvaltar. Denna revidering innehåller förutom en förtydligande text också en ny
upplåtelsetyp avseende fritidsanläggningar med säsongsbetonad verksamhet samt en ny avgift
gällande återställning efter grävningsarbeten. Revideringen innehåller även tre nya avgiftsfria
upplåtelser.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för sin del godkänna bilagda förslag till ändrad taxa med förtydligande text, allmänna
bestämmelser och där till hörande områdeskartor,
att hemställa hos kommunfullmäktige att antaga förslaget till ändrad taxa med förtydligande
text, allmänna bestämmelser och där till hörande områdeskartor samt fastställa datum för när
förslaget ska börja gälla.
Yrkanden

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

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §150a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Revidering av taxa på offentlig plats
Allmänna bestämmelser för upplåtelser på offentlig plats
Malmö stads taxa för upplåtelse på offentlig plats
Taxa område A
Taxa område AB
Taxa område ABC
Taxa område D Ribersborgsstranden

Bilaga §150a
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-1653

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
Sverigedemokraterna är kritiska till stadens hantering av streetfoodbilar, då de har
stora konkurrensfördelar jämfört med stadens livliga restaurangliv. Förutom
fördelarna med lägre hyror och större mobilitet är det svårare att kontrollera
hygienaspekten än på vanliga restauranger.
Det ska dock tilläggas att vi är positiva till de ökade restriktionerna som föreslås i
ärendet. Vi motsätter oss dock absolut 1:5 punkt 2, som öppnar upp för att en eller
flera gemensamma föreningar kan söka tillstånd. Denna ändring gör det bara lättare
att fuska och försvårar dessutom tillsynen.
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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§

151

Objektsgodkännande för ombyggnad/hyresanpassning av Magasin 2 i
Nyhamnen

TN-2019-1756
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för ombyggnad och hyresgästanpassning av lokaler till
kulturförvaltningen i magasin M2.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objektsgodkännandet för investeringar i Magasin M2, uppgående till totalt 15
miljoner kr och driftkostnader om 1,2 miljoner kr (brutto).

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Objektsgodkännande för
ombyggnad/hyresanpassning av Magasin 2 i Nyhamnen
Objektsgodkännande för ombyggnad M2
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§

152

Objektsgodkännande för nytt smidesstaket i Folkets park

TN-2019-1695
Sammanfattning

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål.
Parken omgärdas idag till stor del av ett smidesstaket som släpper in ljus från
omkringliggande gator och öppnar upp parken utifrån. Ett par delar består emellertid
fortfarande av ett tätt trä-staket vilket skapar mörkare partier som upplevs som otrygga.
Smidesstaketet står omtalat i ”Program för utveckling av Folkets park” och fastighets- och
gatukontoret har mottagit ett medborgarförslag som också föreslår att planket som vetter
mot Kristianstadsgatan byts ut mot det smidesstaket som omgärdar övriga parken. Detta
skulle tillgängliggöra och öppna upp parken mot söder, samt öka tryggheten i den södra delen
av parken.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för nytt smidesstaket.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Nytt smidesstaket i Folkets park
Objektsgodkännande TN 190523 Folkets park - nytt smidesstaket
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§

153

Reviderat Objektsgodkännande av Arildsplan lek och mötesplats - Mary
Anderssons lekplats

TN-2018-3399
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för Arildsplan, lek och mötesplats – Mary Anderssons
lekplats, projekt nr 8713. Enligt PL320 är platsen avsedd för park med lekplats. Området är
planlagt som allmän platsmark.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till objektsgodkännande för ny lekplats på Arildsplan, projekt nr 8713
till en projektkalkyl på 7 000 000 kronor brutto (netto 5 650 000 kronor) och framtida
driftskonsekvenser på 690 000 kronor brutto (netto 570 000 kronor) per år.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på den förhöjda kostnaden och att tidigare medgivet
objektsgodkännande ska gälla.
Stefan Plath (SD) yrkar bifall till Håkans Fäldts avslagsyrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Peter Olsson (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) Lena Hjalmarsson (M) och Henrik
Malmberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande Lars Hallberg (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Reviderat Objektsgodkännande för Mary
Anderssons lekplats
Reviderat Objektsgodkännande
Bilaga 1 Illustrationsplan
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§

154

Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020

TN-2019-1526
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 på remiss. Bland
annat önskas svar på om tekniska nämnden anser att det åtagande som avser nämndens
verksamhet är relevant och genomförbart utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför.
Vidare ställs frågan på vilket sätt tekniska nämnden anser att åtagandet bidrar till nämndens
måluppfyllelse och hur nämnden ställer sig till en förlängning av den gällande kulturstrategin
fram till 2021. För egen del noteras att det, efter sammanslagningen av tekniska nämndens
verksamheter till fastighets- och gatukontoret, behövs en uppdaterad arbetsmodell för arbetet
med offentlig konst. Den uppdaterade arbetsmodellen innefattar även samverkan mellan
berörda och inblandade förvaltningar i Malmö stad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt fastighets- och gatukontorets förslag samt
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att inleda arbetet med en förnyad arbetsmodell
för arbetet med offentlig konst.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §154a.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Förslag till yttrande TN 190523 Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
KN 190327 §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020
Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 (remissversion)

Bilaga §154a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande, Kulturstrategi 2019-2020
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019- 1526

22 § Kulturstrategin
V delar helt förvaltningens uppfattning att kulturstrategin beskriver mål och ambitioner som TN också
arbetar för. Särskilt frågan om delaktighet och inklusion i det offentliga rummet är ett viktigt syfte med
den offentliga konsten som vi i V menar att staden kan prioritera ytterligare. Med anledning av detta
vill vi påminna om ett beslut som togs under den tid då kulturnämnden leddes av en vänsterpartist,
som handlade om att alla de sju diskrimineringsgrunderna skulle behandlas i den offentliga konsten i
Malmö. Den nu pågående debatten om ett antirasistiskt minnesmonument för offer för rasistiskt våld
är ett tydligt exempel på att offentlig konst engagerar och kan verka i inkluderande syfte - eller tvärt
om med exkluderande resultat. Processerna under skapandet av ett konstverk kan vara lika talande
som konstverket självt kommer att bli.

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

155

Arrangemangsplats 30-50 000 besökare - Slutrapport om ny
arrangemangsplats

TN-2019-1768
Sammanfattning

Malmö har idag ingen naturlig utomhusarrangemangsplats att erbjuda externa arrangörer i det
stora formatet som dessutom är kostnadseffektiv. Fastighets- och gatukontoret har fått i
uppdrag att utreda en plats lämplig för utomhusarrangemang med kapacitet för 30 - 50 000
besökare. En plats är nu framtagen som svarar mot en rad olika krav både från extern
arrangör och Malmö stad som t ex: logistik, kommunikation, transport, hårdgjord yta, el och
vatten samt minimalt med ljudstörning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med utredningen och att ge tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra arbetena med start arrangemangsåret 2020.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190523 slutrapport om ny arrangemangsplats
Utredning - Arrangemangsplats 30-50 000 besökare
Layout Nyhamnen 2019
Bilaga 1 - Kostnadskalkyl för iordningsställande av arrangemangsyta
Bilaga 2 - SWOT Ny arrangemangsplats
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§

156

Konstprojekt i Malmö

TN-2019-1547
Sammanfattning

Ärendet avser förslag till beslut om åtta konstverk i Malmö med placering på allmän
platsmark. ”Barnens skulpturpark” är ett konstprojekt som initierats och drivs av
Drömmarnas hus i Rosengård. Det är ett samarbetsprojekt där Drömmarnas hus,
Arvsfonden, Malmö Förskönings-och planteringsförening och Malmö stad deltar. Projektet
har barns delaktighet i fokus med syfte att skapa sex permanenta konstverk. ”Elefanten” i
Folkets park initierades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Förstudien
resulterade i en placering i Folkets park där konstverket får en plats i en färgstark och lekfull
miljö. Historiskt sett har också parken haft elefanter. ”De som sår” är ett ljudkonstverk
producerat av Statens konstråd. Verket utgår från Navets odlingsområde intill spåren i södra
Rosengård.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att motta sex konstverk av Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt uppföra dessa
inom konstprojektet ”Barnens skulpturpark” i Vänskapsparken och Rosengårdsparken till en
beräknad kalkyl på 2 118 tkr samt driftskonsekvenser 173 tkr fördelat på två år,
att motta konstverket ”Elefanten” från Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt
uppföra detta i Folkets park till en beräknad kalkyl på 302 tkr samt driftskonsekvenser på
15,5 tkr,
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till annan placering av konstverket ”De som
sår” än det som föreslås i ärendet.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar bifall till första och andra att-satsen men yrkar återremiss
på den del i ärendet som rör ljudkonstverket "De som sår". Förvaltningen får i uppdrag att
hitta en annan placering än den föreslagna i Rosengård.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 190523 avseende konstprojekt i Malmö
Objektsgodkännande TN 190523 Barnens Skulpturpark
Objektsgodkännande TN 190523 Elefanten
Objektsgodkännande TN 190523 De som sår
Drömmarnas Hus - Förstudie Barnens Skulpturpark
Gatukontorets förstudie - Barnens skulpturpark
KN beslut om barnens skulpturpark
Förstudie Ljudverk 190415
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Förstudie för placering av konstverket Elefanten 181207
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§

157

Bidrag Citysamverkan

TN-2019-1822
Sammanfattning

Malmö Citysamverkan är ett icke vinstdrivande samarbetsföretag som ägs i tre lika delar av
handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. Malmö Citysamverkan
grundades 1995 då det fanns ett behov av en organisation som med sina tre huvudparter
gemensamt arbetade med allt från säkerhet till arrangemang. Frågor som fortfarande är
aktuella. De tre ägarparterna bidrar med en lika stor medlemsavgift varje år som också är
grunden till att finansiera Malmö Citysamverkans kansli.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till höjd medlemsavgift till Malmö Citysamverkan.
Beslutet skickas till

Citysamverkan

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Bidrag Citysamverkan 2019
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§

158

Ny tobakslag (fimpzoner) - beslut om platser och utformning samt fortsatt
utredning

TN-2019-1749
Sammanfattning

I december 2018 tog regeringen beslut om revideringar i tobakslagen. Detta innebär bland
annat att det kommer att införas rökförbud på lekplatser, uteserveringar, inhägnade
idrottsarenor och kollektivtrafikområden. Fastighets- och gatukontoret kommer att arbeta
med att förbereda allmän plats inför de nya utmaningar som lagstiftning innebär.
Förvaltningen utgår från två grundprinciper inför införandet av den nya tobakslagstiftningen.
Tekniska nämndens renhållningsansvar och att det ska vara lätt att göra rätt. Fastighets- och
gatukontoret vill även genomföra test utav ”fimpzoner” på platser med hög koncentration av
uteserveringar genom att möblera för att skapa samlingspunkter. Dessa blir utrustade med
bland annat bänkar och askkoppar. Platserna som är utsedda är Möllevångstorget, Södertull
och Lilla torg.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att låta fastighets- och gatukontoret testa möblerade samlingspunkter vid hög koncentration
av uteserveringar,
att avsätta 200 000 kr för att uppföra dessa ”fimpzoner” i vår utemiljö.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §158a.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-1749

Ny tobakslag (fimpzoner) - beslut om platser och utformning
samt fortsatt utredning
Sverigedemokraterna tycker att det är ett bra och intressant initiativ, att göra ett
försök med "fimpzoner" vid platser som har en hög koncentration av uteserveringar.
Vi måste dock även höja ett varningens finger för att sådana specielle zoner kan
medföra oönskade effekter. Det finns en betydande risk att dessa samlingsplatser
kan bli en perfekt arena för olika typer av droghandel och dessutom ökar risken för
olika former av konflikter markant. Malmöborna behöver absolut inte nya konfliktytor.
I den fortsatta utredningen efterlyser Sverigedemokraterna därför att man tar
riskfaktorerna på allvar. Vi tycker också att alla berörda näringsidkare ska involveras,
samt att vakter eller kameraövervakning ska insättas där det behövs.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

159

Exploateringsavtal avseende Hästhoven 3, 9 och 10 i Rosengård

TN-2019-334
Sammanfattning

En detaljplan, dp 5591, som innefattar fastigheterna Hästhoven 3, 9 och 10 har tagits fram.
För att genomföra den så har ett förslag till exploateringsavtal upprättats mellan Malmö
kommun och fastighetsägaren till Hästhoven 3, 9 och 10. Avtalet reglerar framförallt en
marköverföring från Hästhoven 9 till kommunens fastighet samt att fastighetsägaren ska
erlägga gatukostnadsersättning för åtgärder på allmän plats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Hästhoven 3, 9 och 10.

Beslutsunderlag
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Förslag på exploateringsavtal avseende Hästhoven
Bilagor till förslag på exploateringsavtal avseende Hästhoven
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§

160

Nytt tomträttsavtal som ersätter ändligt avtal avseende Malmö Hildegard 3

TN-2019-989
Sammanfattning

Tomträttsupplåtelsen avseende fastigheten Malmö Hildegard 3, som är bebyggd med
flerbostadshus, upphör i enlighet med reglerna i äldre lagstiftning att gälla 2019-06-30.
Förslag till nytt tomträttsavtal har upprättats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till nytt tomträttsavtal som ska ersätta ändligt tomträttsavtal avseende
fastigheten Malmö Hildegard 3 jämte tillhörande överenskommelse.

Beslutsunderlag
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Malmö Hildegard 3
Hildegard 3 nämndkarta
Tomträttsavtal Hildegard 3
Sidoöverenskommelse Hildegard 3
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§

161

Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508

TN-2019-1392
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Malmö Gåspennan 1, om 16 100 m2 BTA i Hyllie,
för uppförande av kontorsbyggnad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Gåspennan 1,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet,
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.

Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer, särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §161a.
Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §161b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Nämndskarta
Köpeavtal
Överenskommelse om social hållbarhet
Avtalskarta
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende 29. Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508
TN-2019-1392

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 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson

Bilaga §161b
57

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-05-23
Försäljning av fastigheten Gåspennan 1
Diarienr: TN-2019-1344
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Gåspennan 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

_____________________________
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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§

162

Försäljning av Oxievång 7, projekt 2220

TN-2019-1344
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av nybildade fastigheten Oxievång 7 för byggande av ca 42
lägenheter och en butikslokal.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Oxievång 7 i Oxie i Malmö,
att godkänna förslag till tilläggsavtal för Oxievång 3 i Oxie i Malmö,
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer, särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §162a.
Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §162b.

Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende 30 Försäljning av Oxievång 7, projekt 2220
TN-2019-1344

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 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson

Bilaga §162b
60

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-05-23
Försäljning av fastigheten Oxievång 7
Diarienr: TN-2019-1344
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Oxievång 7, men vi ser med viss oro på i
vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns tillfällen då det är befogat att
sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i Malmö stigit mycket de
senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd mer, ofta till följd av
kommunens investeringar, men det är en värdeökning som kommunens
invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurs, och det
ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi ser därför fram emot revideringen av markanvisningspolicyn och tror att
översynen behöver landa i en större restriktivitet vad gäller markförsäljning än
den nuvarande.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

