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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 08:30-11:30

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M) §§163-164
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Vakant (MP)
Petter Naef (M) §§165-196 ersätter Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Niclas Röhr (M) §§163-164
Petter Naef (M) §§163-164
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M) §§163-194
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Benny Nilsson (enhetschef)
Annika Abrahamsson (avdelningschef)
Pia Eriksdotter (sekreterare) §§163-164
Christina Andréasson (enhetschef) §§163-164
Ragnar Narfeldt Karlsson (praktikant, Ung i Sommar)
Björn Erlandsson (Skånetrafiken) §§163-164
Jesper Carlberg (Skånetrafiken) §§163-164

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andreás Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Claes Carlsson (personalföreträdare, Vision)
Emma Edetun (fastighetsvärderare)
Linnéa Lindqvist (fastighetsvärderare)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-07-04

Protokollet omfattar

§§163-196
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Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Fullmakt fastighets- och gatudirektör m.fl.
Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, STK2019-477
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt , STK2019-497
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi,
god stadsplanering och billigare hyror, STK-2019-544
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019-185
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöbor, STK-2019-370
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Tekniska nämndens deltagande i Malmöpanelen
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med
platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter
Objektsgodkännande för projekt 8715 Triton 7 m fl Dp 5475
Objektsgodkännande för färdigställande av allmän plats inom Dp 5169,
projektnummer 8707 - Norr om centralstationen etapp 2
Objektsgodkännande för permanent scen i Beijers park
Objektsgodkännande för åtgärder längs Limhamnsvägen för möte med
kringliggande exploatering
Ny plats för nyårsarrangemang 2019
Reviderad markanvisningspolicy
Markreservation för hotell m.m. på fastigheten Utsikten 1 m.fl.
Förlängning av markreservation inom fastigheterna Hamnen 22:164 och 22:191 i
Malmö, Nyhamnen, Jörgen Kocksgatan
Förlängning av markanvisningsavtal beträffande delar av fastigheterna Vintrie
20:1 och Vintrie 24:1, projektnummer 6015, dp 5433
Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för
bostadsändamål
Reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus
Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2019
Ny upplåtelse med tomträtt för flerbostadsfastigheter med tomträttsavtal som
löper ut under 2020
Ny upplåtelse med tomträtt för småhusfastigheter med tomträttsavtal som löper
ut under 2019
Förvärv av fastigheterna Malmö Lockarp 27:19 och 27:20
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Väderö 4
Nämndinitiativ rörande problem med otillåten trafik på Barometergatan
Nämndinitiativ om att införa arbetsmodellen BID på Möllevången för att
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§196

området ska kännas tryggare
Nämndinitiativ rörande trafiksituationen på BO01-området i Västra hamnen
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§

163

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Sammanfattning

a) Årsredovisning från Sydvatten AB för 2018
b) Årsredovisning 2018 för Malmö stad, inklusive bilagor och revisionsberättelse
(Kommunfullmäktiges beslut § 89, 2019-04-25)
c) Reviderade Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor (Kommunfullmäktiges
beslut § 90, 2019-04-25)
d) Uppföljning av intern kontroll 2018 (Kommunfullmäktiges beslut § 92, 2019-04-25)
e) Avgiftsbelagd parkering för rörelsehindrade samt handläggning av undantag
(Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2019-04-25)
f) Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för handläggning av undantag
(Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2019-04-25)
g) VA Syd framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i Malmö
(Kommunstyrelsens beslut § 116, 2019-05-08)
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Sydvatten Årsredovisning 2018
Skriftliga informationspunkter (protokollsutdrag mm) 190620
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§

164

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Trafikkonsekvenser för Malmö av Skånetrafikens budget, reseutveckling & satsningar 2019
– Ingrid Persson Westberg & Pia Eriksdotter, stadsutvecklingsavdelningen, samt Björn
Erlandsson & Jesper Carlberg från Skånetrafiken
b) Markanvisningsavtal kv. Härbärget 1 m.fl. ”Embassy of Sharing” – Ingrid Persson
Westberg & Christina Andréasson, stadsutvecklingsenheten
c) Resvaneundersökning – Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen
d) Information om Vinterspelen 2019–2020 – Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras 09.45–10.00.
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§

165

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Sammanfattning

Ärendet avser redovisning av beslut som tagits i enlighet med tekniska nämndens
delegationsordning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag









Anmälningsärenden trafikdelegation
Vidaredelegering fastighetsansvaret from 2019-05-01
Protokoll TRU 2019-05-14
Protokoll TNAU 2019-05-14
Protokoll avfallsdelegationen 190603
Ordförandedelegation begäran om upplysningar och yttrande dnr 723-2019
Fastighets- och gatudelegation, protokoll 6, 2019-06-04
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§

166

Fullmakt fastighets- och gatudirektör m.fl.

TN-2018-2400
Sammanfattning

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

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



G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Fullmakt för nyanställd stadsjurist samt kanslichef
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§

167

Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

TN-2019-1345
Sammanfattning

Tekniska nämnden har ombetts yttra sig angående förslaget på modeller för samordnad
medborgardialog. I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen följande uppdrag:
”Kommunstyrelsen, i samråd med berörda förvaltningar, ges i uppdrag att ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar”.
Under 2018 har stadskontoret samordnat framtagandet av detta dokument. Representanter
från stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret samt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen har varit delaktiga i arbetsgruppen för framtagandet
av rapporten.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta stadskontorets förslag att tillsammans med stadens förvaltningar arbeta för
utveckling och lärande gällande medborgardialog, samt
att anta stadskontorets förslag gällande utbildning för förtroendevalda och berörda
tjänstepersoner för att stärka kunskapen om dialogarbetet i Malmö stad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Modeller för samordnad medborgardialog
Förslag till yttrande TN 190620 Modeller för samordnad medborgardialog
Samordnad medborgardialog - Rapport
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§

168

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska
nämnden

TN-2019-1820
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande
för år 2019 och 2020 baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och
med 2019-05-31.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4 099 tkr för 2019 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 6 224 tkr för 2020 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Överföring från kommunstyrelsens anslag till
förfogande till tekniska nämnden
Beräknade driftkonsekvenser per kategori
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§

169

Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477

TN-2019-1425
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har 2019-03-21 inkommit med motion om att ta ansvar för
hemlösheten (STK-2019-477). Emma-Lina Johansson (V) föreslår i sin motion att
kommunfullmäktige ska besluta att civilsamhället och ideella organisationer ska bjudas in att
delta i arbetet med att planera hur situationen med hemlöshet ska lösas. Vidare föreslås att
staden ska köpa in bostadsrätter i syfte att lösa de mest akuta bostadsbehoven, att staden ska
tillskriva regeringen och föreslå att skattereglerna för boende i hyresrätter förändras, samt att
staden genom tomträttsinstitutet ska styra bostadsbyggandet mot fler hyresrätter i staden.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) att tekniska nämnden ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess första att-sats, samt att
avslå motionen i dess andra, tredje, fjärde respektive femte att-sats.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag,
samt att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på var och en av motionens att-satser och finner att tekniska
nämnden har beslutat att avge yttrande enligt förvaltningens förslag, samt att med hänvisning
till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Reservationer

Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Peter Naef (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
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Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 169a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 169b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Förslag till yttrande TN 190620 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten, STK 2019-477
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten

Tekniska nämnden 13
2019-06-20
Reservation

§ 169 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten,
STK-2019-477

I sin motion lämnar Emma-Lina Johansson (V) fem konkreta förslag.
Fastighets- och gatukontoret föreslår att alla fem attsatserna ska anses besvarade, men hennes
första attsats ”att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera vilka
behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet ska lösas” anser vi vara ett bra förslag och
yrkar därför att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla denna.
Motionärens övriga fyra attsatser, att åter börja köpa in bostadsrätter, att tillskriva regeringen, att
villkora ytterligare vid tomträttsupplåtelse samt att lämna nya ägardirektiv till MKB anser vi inte
skulle förbättra situationen för de hemlösa. Därmed är det inte till fyllest att endast föreslå att dessa
attsatser ska besvaras utan vi yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
attsatserna två till och med fem.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Lena Hjalmarsson (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Petter Naef (M)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 169b14

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:

8. Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, TN-20191425

Vackra ord bygger inga bostäder
Kommunledningen i Malmö slår sig för bröstet och hävdar att ”nu ska bostadsbristen
åtgärdas, vi går med i FN-initiativet The Shift”. Samtidigt vet vi att hemlösheten i Malmö
ökar. Malmö har idag ungefär 1 300 hemlösa barn, enligt kommunens egna beräkningar.
Tekniska nämnden har dessvärre fått ansvar för denna fråga, trots att den rätteligen borde
ligga på den nämnd och förvaltning som har ansvar för bostadspolitiken. Det är inte de
hemlösa människorna det är fel på, utan bostadsmarknaden. ”The Shift” har rätt
grundinställning men behöver påverka bostadsmarknaden för att ha nån effekt. FGK kan göra
en hel del, SBK kan göra en del och framför allt kan kommunledningen göra en hel del
genom att trycka på regeringen ifråga om nationell bostadspolitik.
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

170

Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt ,
STK-2019-497

TN-2019-1459
Sammanfattning

Anders Skans (V) har 2019-03-26 inkommit med motion om koloniområde med kooperativ
hyresrätt (STK-2019-497). Anders Skans (V) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska
uppdra åt stadsbyggnadskontoret att planera för ett eller flera nya koloniområden där villkoret
för kommunens upplåtelse ska vara att koloniföreningen tillämpar kooperativ hyresrätt för
kolonistugorna.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag,
samt att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 170a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med
kooperativ hyresrätt, STK-2019-497
Förslag till yttrande TN 190620 Motion av Anders Skans (V) om koloniområde
med kooperativ hyresrätt
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt
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bilaga § 170a
Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt, Ärende 9

INTE TILL SALU!

Stadsodling och kolonilotter är viktiga för hälsa, fritid och sammanhållning i staden. Vi ser i
upplåtelseformen kooperativ hyresrätt en möjlighet att sänka trösklarna för tillgång till en
kolonistuga. Idag har dessa blivit så dyra att endast en begränsad del av Malmöborna har
möjlighet att köpa en. Kooperativ hyresrätt är ett sätt att stärka föreningsengagemanget och
att minska de ekonomiska incitamenten i användandet och ägandet av kolonilotter.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja malmöbornas mark
och vill jämna ut förutsättningarna för att använda den.
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

171

Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god
ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror, STK-2019-544

TN-2019-1634
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har 2019-04-04 inkommit med motion om markupplåtelsepolicy för
god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror (STK-2019-544). Anders Andersson
(V) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att det ska tas fram en ny
markanvisningspolicy i vilken det ska framgå att kommunen ska fastställa upplåtelseform från
fall till fall, samt att tomträttsupplåtelser ska utgöra huvudsaklig upplåtelseform.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen i dess helhet.
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt att med hänvisning
till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden enligt ordningen ovan och finner att
tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 171a.
Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion av Anders Andersson (V) om
markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror,
STK-2019-544
Förslag till yttrande TN 190620 Motion av Anders Andersson (V) om
markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror,
STK-2019-544
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god
stadsplanering och billigare hyror

bilaga § 171a
Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god
stadsplanering och billigare hyror TN-2019-1634, Ärende 10

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, och använda sitt markägande som
verktyg för att bidra till en hållbar och socialt/ekonomiskt tillgänglig bostadsmarknad. 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.
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.
Genom den process som nu startar kommer synpunkter på markpolitiken att samlas in från
en bred grupp intressenter och aktörer, vi ser fram emot ett resultat som stödjer den
inklusiva och tillgängliga staden där bostad är en social rättighet.
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

172

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019-185

TN-2019-1584
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har 2019-02-05 inkommit med
motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige (STK-2019-185). Magnus
Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige
ska besluta att det ska ges möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka
ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
I Malmö har medborgarna i dagsläget möjlighet att lämna förslag till de olika nämnderna, om
än inte direkt till kommunfullmäktige. Det pågår för närvarande två olika översyner om
medborgardialog inom Malmö stad, vilka båda två inkluderar den frågeställning som
motionen behandlar. Båda översynsuppdragen är därtill så långt framskridna att
de remissbehandlats i kommunens nämnder under våren 2019. Med hänvisning till Malmö
stads samlade grepp kring frågan om stadens medborgardialog så föreslår tekniska
nämnden att motionen, i avvaktan på slutförandet av det pågående översynsarbetet, ska anses
vara besvarad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i dess helhet.
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt att med hänvisning
till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förslag till yttrande TN 190620 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
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§

173

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för
fler goda gärningar av Malmöbor, STK-2019-370

TN-2019-1095
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och Johan Roslund (M) har 2019-02-23 inkommit med motion om
incitamentsystem för fler goda gärningar av Malmöbor (STK-2019-370). Tony Rahm (M) och
Johan Roslund (M) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning såväl som implementering
av ett incitamentsystem syftande till att belöna frivilligarbete i kommunen.
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Motion Incitamentssystem för fler goda gärningar
av malmöborna
Förslag till yttrande TN 190620 Motion Incitamentssystem för fler goda gärningar
av malmöborna
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöborna
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§

174

Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

TN-2019-1666
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29, § 154, att uppdra åt stadskontoret att göra en
översyn av och lämna förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen (STK-2017-350). Utredningen och dess tillhörande direktiv godkändes
sedermera av kommunstyrelsen per beslut 2018-06-13, § 223 (STK-2017-1007).
Det utredningsresultat som sammanställdes till följd av kommunstyrelsens beslut framställs i
rapporten Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och Malmöpanel. Rapporten svarar på
utredningsdirektivets frågor och omfattar en historisk bakgrund, redogörelse av tidigare
beslut och utvärderingar, enkätundersökning med kommunfullmäktigeledamöters syn på
medborgardialog, relationen till den representativa demokratin och Malmö stads styrning,
kommunstyrelsens ansvar i förhållande till nämndernas ansvar samt statistik. Rapporten
innehåller även förslag för utveckling av Malmö stads medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare 2019-04-01, § 211, bland annat att utan
eget ställningstagande skicka rapporten på remiss till Malmö stads nämnder, varför tekniska
nämnden nu har att yttra sig över rapporten, dess innehåll och frågeställningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig angående den fortsatta utvecklingen av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, samt därigenom svara på följande frågor:




Hur ska förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar behöver
ske? Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga?
Hur ska inhämtandet av Malmöbornas åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa
och strukturella förändringar behöver ske?
Vilka förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och
Malmöborna ska bli ändamålsenlig?

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) och Stefan Plath (SD), att
tekniska nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag, dock med det tillägget att
det i yttrandets sammanfattning bör tydliggöras att tekniska nämndens uppfattning är
att Malmöinitiativet bör avvecklas, Malmöpanelen utvecklas och rutinen
för medborgarförslag utredas vidare.
Lucas Carlsson (MP) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att yttra sig angående den fortsatta utvecklingen av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, samt därigenom svara på följande frågor: Hur ska
förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar behöver ske? Vad

25

behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga? Hur ska inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa och strukturella förändringar behöver ske? Vilka
förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna ska
bli ändamålsenlig?
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Lucas Carlssons (MP) yrkande.
Särskilt yttrande

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 174a.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Petter Naef (M), Henrik Malmberg (C)
och Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M),
Henrik Malmbergs (C) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen STK-2018-852
Förslag till yttrande TN 190620 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen

bilaga § 174a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/6-2019, Ärende 13
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Medborgarkommunikation är viktigt
Angående översyn Malmöinitiativet, Medborgarförslag och Malmöpanelen.
Vi är positiva till översynen och antar att syftet är att förbättra kontakten med Malmös medborgare. Men de former för dialog som diskuteras favoriserar medborgare som har lätt för
att skriva, läsa och har tillgång till information.
Det behövs också ett förtydligande om skillnaderna mellan MF och MI, verkar inte som om
medborgarna vet förutom att det ena ska ha 100 underskrifter. Varför ska det också stå en
deadline för underskrifter? Hur behandlas de när antalet nåtts om det händer långt före det
satta datumet.
Vi tror att större möjligheter för öppna, kvalitativa frågor vore en viktig väg att gå för att
bättre ”lägga örat mot marken”
Vi tror också att det vore bra om denna remiss hade kunnat gå ut bredare för att samla in
mer relevant kunskap.
Malmö 2019-06-20
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

175

Tekniska nämndens deltagande i Malmöpanelen

TN-2019-1361
Sammanfattning

Ärendet avser tekniska nämndens eventuella medverkan i Malmöpanelens höstundersökning
2019. Malmöpanelen är en politisk undersökning och utgör ett verktyg för ökad närdemokrati
mellan medborgare och stadens politiker.
Tekniska nämnden beslutade i 2019-03-28, § 76, om en komplett nämndbudget med mål och
åtaganden för 2019. Ett av nämndmålen, att "tekniska nämnden ska främja Malmöbornas
tillgång till natur, parker och vattenområden", följs upp genom tre målindikatorer. Två av
dessa är de båda indikatorerna:



I vilken utsträckning upplever du att du har parker och grönområde inom rimliga avstånd och utan
barriärer?
I vilken utsträckning upplever du att du har god tillgång till kusten och havet för rekreation?

Fastighets- och gatukontoret föreslår att de båda frågorna/indikatorerna finns med i
Malmöpanelens höstundersökningen 2019, vilken är planerad till månadsskiftet
september/oktober. Uppföljning av målindikatorerna görs vid årsanalysen i december.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att till stadskontoret överlämna
frågorna/indikatorerna som tekniska nämndens deltagande i Malmöpanelens
höstundersökning 2019.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Tekniska nämndens deltagande i Malmöpanelen
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§

176

Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat,
anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i
Malmö stads verksamheter

TN-2019-351
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade 2016-04-28 beslut om att uppdra åt de nämnder
som handlar upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet, att verka för en
utfasning genom att om möjligt ersätta dessa med alternativa miljövänligare lösningar och
produkter, samt att uppdra åt miljönämnden att i dialog med VA Syd aktualisera frågan om
omhändertagande av mikroplaster i reningsprocessen inom ramen för kommande
kemikalieplan för Malmö stad. Som ett led i uppfyllandet av beslutet har föreliggande
handlingsplan, Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet
granulat och konstgräs utan granulat, tagits fram. Handlingsplanens första delmål fram till år 2025
är att minska användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Därefter är
ambitionen att om möjligt helt sluta använda granulat av plast till år 2030.
Handlingsplanens åtgärder har arbetats fram i samverkan med flera förvaltningar i Malmö
stad samt VA Syd. Miljöförvaltningens roll har varit att samordna framtagandet av
handlingsplanen. Den förvaltningsövergripande styrgruppen har följt framtagandet av
handlingsplanen. Styrgruppen har bestått av representanter från fastighets- och gatukontoret,
fritidsförvaltningen, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, miljöförvaltningen,
serviceförvaltningen och VA Syd.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat,
anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter.
Yrkanden

Lucas Carlsson (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag, dock med den ändringen att det i föreliggande handlingsplan ska tillfogas ett
tidigare såväl som tydligare slutdatum, samt att detta datum ska anges som ett mål för
utfasningen och inte endast som en ambition.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och
Stefan Plath (SD), att tekniska nämnden ska besluta att avslå Lucas Carlssons (MP)
ändringsyrkande enligt ovan, detta till förmån för förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget m.fl. yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, § 176a.
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Lucas Carlsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 176b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med
granulat mm
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med
plastgjutet granulat
Kommunikationsplan utfasning konstgräs och fallskydd
FAQ- Konstgräsplaner med granulat, platsgjutet granulat och konstgräs utan
granulat

bilaga § 176a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:

15. Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med
platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter TN-2019351
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om en tidsplan för utfasningen av plastgranulat.
Vi vet att mikroplaster är ett stort problem i våra vatten. Jättebra att det kommer en handlingsplan
nu, men vi borde kunna bifoga en budget och en tidssatt handlingsplan för den.
Vi är också bekymrade över att den stora källan till mikroplaster, bilar och särskilt deras däck, inte
bevärdigas en handlingsplan. Vi ser fram emot denna vid ett senare tillfälle!

Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

bilaga § 176b
31

Reservation
Tekniska nämnden 2019-06-20
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar
med platsgjutet granulat och utan granulat i Malmö stads verksamheter
Diarienr: TN-2019-351
Handlingsplanen syftar till att minska spridningen av mikroplaster till våra vattendrag. Enligt IVL Svenska
Miljöinstitutet är plastgranulaten från konstgräsplanerna den näst största spridaren av mikroplaster näst
efter vägtrafiken. Mikroplasten sprider sig i näringskedjan och ansamlas i fisk och förgiftar slutligen även
människor.
Det är positivt att handlingsplanen tas fram, problemet med handlingsplanen är att den egentligen inte
innehåller ett slutdatum för användandet av plastgranulaten. Den har istället ett mål med en ambition att
om möjligt fasa ut spridarna av mikroplasten.
Samtidigt talas det om fördelarna med konstgräsplaner som kan används året runt, lekplatser och
förskolegårdar med mindre slitage och rondeller som kräver mindre skötsel. Om inte miljövänliga
alternativ med samma fördelar hittas så väcks farhågan och spridningen av mikroplaster kommer att
fortsätta trotts farorna dessa medför.
Vi har klarat oss utan plastgranulaten och plastgröna mittremsor tills nyligen och kan klara oss utan dem
även i framtiden, därför yrkade Miljöpartiet på ett verkligt slutdatum för plastgranulaten. Detta fick inte
gehör, därför reserverade sig Miljöpartiet till förmån för högre ambitioner i utfasningen.

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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§

177

Objektsgodkännande för projekt 8715 Triton 7 m fl Dp 5475

TN-2019-1981
Sammanfattning

Projekt 8715 Triton 7 m.fl.
Objektsgodkännande avseende förverkligande av allmän platsmark inom detaljplan 5475,
samt åtgärder av befintlig kajkonstruktion för att möjliggöra exploatering enligt detaljplanen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, under förutsättning att kommunstyrelsen lämnar objektsgodkännande, godkänna
förslaget till objektsgodkännande för projekt 8715 Triton 7 m.fl. Dp 5475 á 19,4 miljoner
kronor (brutto; netto 7,1 miljoner kronor) och driftskonsekvenser á 1,1 miljoner kronor
(brutto; netto 0,4 miljoner kronor),
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektsgodkännande, samt
att paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Objektsgodkännande för projekt 8715 Triton 7 m fl
dp 5475
Objektsgodkännande projekt 8715 Triton 7 m fl Dp 5475

Paragrafen är justerad

33

§

178

Objektsgodkännande för färdigställande av allmän plats inom Dp 5169,
projektnummer 8707 - Norr om centralstationen etapp 2

TN-2019-1973
Sammanfattning

Objektsgodkännandet avser färdigställande av allmän platsmark etapp 2, inom ramen för Dp
5169 Innerstaden 31:12 m.fl., och innebär bland annat ombyggnad av korsningen Carlsgatan
– Lokgatan till en signalreglerad korsning samt ombyggnad av före detta Limhamnsspåret till
ett grönskande gång- och cykelstråk.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objektsgodkännande för ombyggnad av område norr om Centralstationen,
etapp 2 (projektnr 8707).
Kostnaden är beräknad till 13,4 miljoner kronor brutto och 4,4 miljoner kronor netto, och
finansieras via exploateringsavtal. Ökad driftskonsekvens är beräknad till 0,8 miljoner kronor
brutto och 0,3 miljoner kronor netto årligen från år 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Objektsgodkännande för färdigställande av allmän
plats inom dp 5169, projektnummer 8707 - Norr om centralstationen etapp 2
Objektgodkännande för färdigställande av allmän plats inom dp 5169
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§

179

Objektsgodkännande för permanent scen i Beijers park

TN-2019-2048
Sammanfattning

Med anledning av ett inkommet medborgarförslag föreslås att den befintliga scenen i Beijers
park byggs om och kompletteras, detta för att bli mer ändamålsenlig. Ombyggnaden ska
kunna leda till fler arrangemang i parken samt till lägre kostnader för arrangemang då
utrustning ges en mer permanent plats. När scenen inte används ska scenens utformning och
belysning utgöra en del av parkens gestaltning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för projektet Permanent scen i Beijers park.
Särskilt yttrande

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 179a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Objektsgodkännande för permanent scen i Beijers
Park
Objektsgodkännande permanent scen Beijers Park

bilaga § 179a
Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/6-2019, Ärende 18
Objektsgodkännande för permanent scen i Beijers Park TN-2019-2048

Genusanalys av scen i Beijers park
Den genusanalys av scenen i Beijers park som gjorts är bristfällig. Å ena sidan är det jättebra
att platser för musik och dans görs tillgängliga på offentliga platser i Malmö då flickor och
kvinnor har visat sig använda andra platser för dans/musik i staden såsom dansbågen i
folkets park, men å andra sidan är en park en miljö som kan kännas väldigt otrygg för flickor
och kvinnor. En analys av trygghetsaspekter, inklusive synlighet från/närhet till platser där
människor rör sig runt parken, hade varit viktiga aspekter för att öka flickors/kvinnors
deltagande i det offentliga rummet på egna villkor.
När man för en gångs skull gör en riktad insats mot flickor/kvinnor kan man väl passa på att
tänka på helheten?
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

180

Objektsgodkännande för åtgärder längs Limhamnsvägen för möte med
kringliggande exploatering

TN-2019-1928
Sammanfattning

Projektnr 8714, Åtgärder längs Limhamnsvägen. Objektsgodkännandet avser anpassning av
allmän plats till omkringliggande exploatering utmed Limhamnsvägen – åtgärder som inte
ingår i de olika detaljplanerna eller kan hänföras till exploateringsavtal.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektgodkännande om 3 000 tkr (projektkalkyl netto) och
driftskonsekvenser om 210 tkr (netto) från år 2020.
YrkandenIntroduktionstillfälle

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed, med instämmande av
Stefan Plath (SD), att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslaget till
objektgodkännande om 3 000 tkr (projektkalkyl netto) och driftskonsekvenser om 210 tkr
(netto) från år 2020.
Särskilt yttrande

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 180a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Objektsgodkännande för åtgärder längs
Limhamnsvägen
Objektsgodkännande Limhamnsvägen

bilaga § 180a
Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/6-2019, Ärende 19
Objektsgodkännande för åtgärder längs Limhamnsvägen för möte med kringliggande
exploatering TN-2019-1928

Dubbelriktade cykelbanor och bussfickor
Det finns plats för annat än bilar i denna vår stad. Bilar skadar människor och miljö. Låt oss
fördela om så att cyklar och kollektivtrafik får större del av utrymmet. Dubbelriktade
cykelbanor gör cyklandet säkrare för både cyklister och gångtrafikanter.
Med ordentliga bussfickor i trottoarerna slipper vi köande bilar när bussarna stannar.
Det finns plats för både cyklar, kollektivtrafik och bilar. Eller nja, bilarna kan vi vara utan…
Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

181

Ny plats för nyårsarrangemang 2019

TN-2019-1888
Sammanfattning

Sedan 2010 har Malmö stad, ofta i samverkan med Malmö opera, genomfört stadens officiella
nyårsfirande på och omkring operans piazza. Arrangemangets placering, dess kraftigt ökande
kostnader, den ökande mängden deltagande människor liksom de påföljande konsekvenser
som detta medför för rådande säkerhet på platsen under arrangemanget, gör att fastighetsoch gatukontoret föreslår en förflyttning av arrangemanget till ny plats.
Stadskontoret och Polismyndigheten delar synen på behov av flytt och stödjer fastighets- och
gatukontorets förslag om ny plats – ytan mellan Jörgen Kocksgatan och Grimsbygatan i
Norra hamnen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att flytta firandet av nyårsarrangemang 2019 till föreslagen plats.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Ny plats för nyårsarrangemang 2019
Ny plats för nyårsarrangemang 2019 - karta
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§

182

Reviderad markanvisningspolicy

TN-2019-1796
Sammanfattning

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta
riktlinjer om markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla ”kommunens utgångspunkter och
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”.
Tekniska nämnden föreslås remittera föreliggande förslag till Malmö stads berörda nämnder
och bolag för inhämtande av kännedom och synpunkter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utan eget ställningstagande skicka markanvisningspolicyn på remiss, samt
att skicka remissen till Malmö stads berörda nämnder och bolag.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag, dock med den ändringen att nämnden ska låta skicka remissen till ett bredare
urval av sakkunniga och intressenter, såsom exempelvis Malmö universitet,
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att utan eget ställningstagande skicka markanvisningspolicyn
på remiss, samt att skicka remissen till Malmö stads berörda nämnder och bolag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på bägge yrkandena avseende att låta skicka
markanvisningspolicyn på remiss och finner att tekniska nämnden i den delen beslutat i
enlighet med eget såväl som Susanna Lundbergs (V) yrkande. Ordföranden ställer därefter
yrkandena mot varandra avseende mottagare av sagda remiss och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 182a.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Boplats Syd AB
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 190620 reviderad markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy remissversion
Markanvisningspolicy remissversion (rev. efter beredning)
Markanvisningspolicy remissversion (slutgiltig version inför nämnd)

bilaga § 182a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:

Ärende 21. remiss av förslag till reviderad markanvisningspolicy TN-2019-1796

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om en bredare remissrunda, där aktörer och intressenter
utanför Malmö stad kan få sina synpunkter inkluderade i det offentliga remissmaterialet.

Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

183

Markreservation för hotell m.m. på fastigheten Utsikten 1 m.fl.

TN-2019-1926
Sammanfattning

Avser markreservation av ett område vid Lernacken i Malmö i syfte att ta fram ett
utbyggnadsförslag omfattande hotell-, konferens- och spaanläggning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att AB Invest AS fram till och med 2020-05-01 erhåller en markreservation
inom Utsikten 1 och Utsikten 2 samt del av fastigheterna Limhamn 155:498 och Limhamn
154:376.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Markreservation för hotell mm på fastigheten
Utsikten 1 m.fl.
Nämndskarta Lernacken
Bolagsinformation AB Invest AS
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§

184

Förlängning av markreservation inom fastigheterna Hamnen 22:164 och
22:191 i Malmö, Nyhamnen, Jörgen Kocksgatan

TN-2014-490
Sammanfattning

Reservationen åt Wihlborgs Fastigheter AB för en sammanlagd byggrätt om ca 25 000 m²
BTA för kontor inom fastigheterna Malmö Hamnen 22:164 och Malmö Hamnen 22:191
förlängs till och med 2021-06-30.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängningen av markreservation inom fastigheterna Malmö Hamnen 22:164
och Malmö Hamnen 22:191 till 2021-06-30.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190620 Förlängning av markreservation inom fastigheterna
Hamnen 22:164 och 22:191 i Malmö, Nyhamnen, Jörgen Kocksgatan
Nämndskarta
Protokollsutdrag TN 2014-06-11 § 134
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§

185

Förlängning av markanvisningsavtal beträffande delar av fastigheterna
Vintrie 20:1 och Vintrie 24:1, projektnummer 6015, dp 5433

TN-2019-1877
Sammanfattning

Förlängning av markanvisningsavtal avseende kontor för delar av Vintrie 20:1 och Vintrie
24:4, projektnummer 6015, Dp 5433.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markanvisningsavtal beträffande delar av fastigheterna Vintrie
20:1 och 24:4.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Förlängning av markanvisningsavtal beträffande
delar av Vintrie 20:1 och 24:4
Nämndskarta
Tillägg till markanvisningsavtal
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§

186

Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för
bostadsändamål

TN-2018-3405
Sammanfattning

2018-09-26 beslutade tekniska nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över avgäldsoch friköpsregler för tomträtter upplåtna för bostadsändamål. För att säkerställa utredningens
genomförande och objektivitet lämnades uppdraget efter upphandling vidare till
Advokatfirman Delphi i Malmö som med bistånd av Forum Fastighetsekonomi levererat i
ärendet föreliggande utredning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att betrakta utredningsuppdraget från nämnden 2018-09-26, som slutredovisat,
att uppdra åt förvaltningen att på kommunens hemsida åskådliggöra beslutade avgäldsnivåer
för flerbostadshus genom en kartapplikation eller liknande, liksom redovisa sagda uppdrag
för tekniska nämnden senast 2020-01-31, samt
att uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på
tomträtter och hur tomträttshavare som avstår från markytor inom tomträtten kan ersättas
genom att erhålla viss del av det mervärde som tillskapas fastigheten vid förtätning, och
därtill redovisa sagda uppdrag för tekniska nämnden senast 2020-06-30.
Särskilt yttrande

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 186a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter
upplåtna för bostadsändamål
Tomträttsutredning - Om möjligheterna att fastställa tomträttsavgäld och
friköpspris på likartat sätt - Advokatfirman Delphi i Malmö AB, våren 2019
Bilaga till tomträttsutredning -Tomträtter, flerbostadshus och småhus, ekonomisk
del - Forum Fastighetsekonomi AB, 190221

bilaga § 186a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/6-2019, Ärende 25
25. Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för bostadsändamål TN2018-3405

Tomträtt som princip
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 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

187

Reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus

TN-2019-1998
Sammanfattning

Avser förslag om nya avgälder för tomträtter upplåtna för flerbostadshus, att gälla från och
med 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tomträttsavgälderna för nästkommande avgäldsperiod ska bestämmas till de belopp som
angivits för berörda tomträtter i bilagd förteckning.
Beslutsunderlag
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Bilaga flerbostadshus avgäldsreglering
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§

188

Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2019

TN-2019-1999
Sammanfattning

Under 2019 ska 230 småhus med tioåriga avgäldsperioder avgäldsregleras. Tekniska nämnden
föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som
tillämpats sedan 2009.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avgäldsunderlaget ska utgöra 65 procent av det av skatteverket fastställda
marktaxeringsvärdet för 2019, utom i fall där tomträttshavaren svarat för
anläggningskostnader för gemensam kvartersmark där avgäldsunderlaget ska utgöra 52
procent av marktaxeringsvärdet, samt
att avgäldsräntan ska bestämmas till 3 procent vid tioåriga avgäldsperioder.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2019
Bilaga småhus avgäldsreglering
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§

189

Ny upplåtelse med tomträtt för flerbostadsfastigheter med tomträttsavtal
som löper ut under 2020

TN-2019-2055
Sammanfattning

Under 2020 löper 26 tomträttsavtal ut för fastigheter upplåtna för flerbostadsändamål.
Tomträttshavarna ska erbjudas att teckna nya tomträttsavtal enligt gällande lagstiftning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att meddela i bifogad bilaga angivna tomträttshavare att de kan få en ny tomträttsupplåtelse
med den i bilagan angivna avgälden.
Beslutsunderlag
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med tomträttsavtal som löper ut 2020
Bilaga ändliga flerbostadshus 2020
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§

190

Ny upplåtelse med tomträtt för småhusfastigheter med tomträttsavtal som
löper ut under 2019

TN-2019-2062
Sammanfattning

Under 2020 löper 31 tomträttsavtal ut för fastigheter upplåtna för småhusändamål.
Tomträttshavarna ska erbjudas att teckna nya tomträttsavtal enligt gällande lagstiftning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att meddela i bifogad bilaga angivna tomträttshavare att de kan få en ny tomträttsupplåtelse
med den i bilagan angivna avgälden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Ny upplåtelse med tomträtt för småhusfastigheter
med tomträttsavtal som löper ut under 2020
Bilaga ändliga småhus 2020
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§

191

Förvärv av fastigheterna Malmö Lockarp 27:19 och 27:20

TN-2019-2205
Sammanfattning

För att kunna genomföra planerad exploatering avseende Lockarps bussdepå föreslås
kommunen förvärva fastigheterna Malmö Lockarp 27:19 och 27:20.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheterna Malmö Lockarp 27:19 och 27:20.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Förvärv av fastigheterna Malmö Lockarp 27:19 och
27:20
Nämndskarta Lockarp 27:19 och 27:20
Köpeavtal Lockarp 27:19 och 27:20
Bilagor till köpeavtal Lockarp 27:19 och 27:20
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§

192

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1

TN-2019-1754
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Roskilde 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till HSB
Bostadsrättsförening Roskilde i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtten för en köpeskilling om 81 507 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Roskilde 1, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Susanna Lundgren (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens
beslutsförslag.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Roskilde 1, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget
köpeavtal.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundgren (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 192a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde
1
Nämndskarta Roskilde 1
Köpeavtal (friköp) Roskilde 1

bilaga § 192a
Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:
Ärende Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1 TN-2019-1754

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 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

193

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Väderö 4

TN-2019-1732
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Väderö 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
bolaget Kanslihuset AB, vilket genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för
en köpeskilling om 2 376 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avtalsförslag om försäljning av fastigheten Malmö Väderö 4.
Yrkanden

Susanna Lundgren (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens
beslutsförslag.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna avtalsförslag om försäljning av fastigheten
Malmö Väderö 4.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundgren (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 193a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Väderö 4
Nämndskarta Malmö Väderö 4
Förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Väderö 4
Bilaga 7.3 till förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Väderö 4

bilaga § 193a
Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:
Ärende Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Väderö 4 TN-2019-1732

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 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson
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§

194

Nämndinitiativ rörande problem med otillåten trafik på Barometergatan

TN-2019-2325
Sammanfattning

Avser inkommet nämndinitiativ från Håkan Fäldt (M) rörande problem med otillåten trafik
på Barometergatan i Västra hamnen. Trots att Barometergatan är reglerad som gågata och att
fordon därmed inte får framföras med högre hastighet än gångfart och endast för
varutransporter, transporter av boende, restauranggäster eller rörelsehindrade personer till
och från adresser vid gågatan, så ser de boende på Barometergatan dagligen bilar utan ärende
till fastigheterna, som dessutom framförs med relativt hög hastighet. Vid tillfälle har även
olyckor inträffat till följd av detta.
Håkan Fäldt (M) föreslår i initiativet att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt
fastighets- och gatukontoret att omedelbart låta montera en temporär bom på lämpligt ställe
utmed Barometergatan, att fastställa under vilka tider på dygnet som bommen ska vara aktiv
och bemannad, att återkomma med förslag på hur bemanningen kan finansieras genom
omprioriteringar inom nuvarande budget, samt att genomföra och redovisa en utvärdering av
försöker direkt efter sommaren.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till det som redovisats i ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till det
som redovisats i ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ rörande problem med otillåten trafik på Barometergatan
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§

195

Nämndinitiativ om att införa arbetsmodellen BID på Möllevången för att
området ska kännas tryggare

TN-2019-2367
Sammanfattning

Avser inkommet nämndinitiativ från Andréas Schönström (S) och Håkan Linné (L) om att
införa arbetsmodellen Business Improvement District (BID) på Möllevången för att området
ska kännas tryggare. På Möllevången/Rådmansvången har flera insatser gjorts för att stärka
känslan av trygghet: trygghetspatruller förekommer, kameror har satts upp och plastpåsar
från torghandeln har ersatts med papperspåsar i syfte att minska nedskräpning. Fortfarande
upplever många Malmöbor dock området som otryggt alltför ofta, bland annat på grund av
narkotikaförsäljning. Ett arbete enligt samma BID-modell som pågår i Sofielund har goda
möjligheter att förbättra situationen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att införa arbetet med BID-modellen på Möllevången/Rådmansvången, detta enligt samma
upplägg som avseende BID Sofielund, samt
att anslå 500 000 kronor från överskottet för innevarande år till att finansiera Malmö stads
del av arbetet 2019.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), i enlighet
med eget nämndinitiativ att tekniska nämnden ska besluta att införa arbetet med BIDmodellen på Möllevången/Rådmansvången, detta enligt samma upplägg som avseende
BID Sofielund, samt anslå 500 000 kronor från överskottet för innevarande år till att
finansiera Malmö stads del av arbetet 2019.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
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Nämndinitiativ rörande trafiksituationen på BO01-området i Västra hamnen

TN-2019-2374
Sammanfattning

Från Socialdemokraterna respektive Liberalerna har inkommit ett nämndinitiativ rörande
trafiksituationen på BO01-området i Västra hamnen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, ur årets överskott, finansiera två parkeringsvakter som ska verka endast inom BO01området klockan 11.00–22.00, måndag till söndag, i två månader med start från och med
2019-06-21, eller snarast möjligt,
att ge tekniska nämndens presidium i uppgift att, efter förvaltningens genomgång av vad som
är genomförbart, inom det snaraste fatta beslut om de kompletterande åtgärder som önskats
av Västra hamnens trafikgrupp/Trafikgruppen BO01 enligt i ärendet föreliggande skrivelse,
att ge fastighets- och gatukontoret i uppgift att söka samverkan med polisen för att upprätta
nödvändiga rutiner som motverkar konfrontationer mellan bilburna besökare och boende,
liksom bidrar till en tryggare arbetsmiljö för parkeringsvakterna,
att ge fastighets- och gatukontoret i uppgift att redovisa effekterna av ovanstående efter de
två månader som åtgärden omfattar, samt
att paragrafen förklaras vara omedelbart justerad.
Yrkanden

Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta i enlighet med inkommet
nämndinitiativ, samt att paragrafen ska förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
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Skrivelse från Västra hamnens trafikgrupp/Trafikgruppen Bo01 inklusive bilagor

Paragrafen är justerad

