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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-25 kl. 13:00-16:30

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)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)
Ilvars Hansson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Klara Asp (sekreterare)
Ingrid Karlsson (assistent)
Lotta Ahlfors (projektledare)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Camilla Morland (enhetschef)
Magnus Fahl (strateg)
Marléne Engström (planeringssekreterare, stadsbyggnadskontoret) §217

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Lars-Göran Jönsson (M)

…………………………………
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Håkan Thulin (biträdande avdelningschef) §217
Stefan Bösch (Trivector) §217
Dan Neland (strateg) §§217-222
Pontus Eriksson (stadsjurist)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Utses att justera

Lars-Göran Jönsson (M)

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§§217-239
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Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier
för klimatneutralt byggande
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämnden i december 2019
Delårsrapport januari–augusti 2019 Tekniska nämnden
Delårsrapport januari–augusti 2019 Hamnen fv 014
Omfördelning av driftsbudget 2019
Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna)
inom ramavtal 8 - storstad Malmö
Objektsgodkännande - Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och
Lindängsvägen MalmöExpressen linje 8
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att färgmarkera otillåtna parkeringsområden
på gatumark, STK-2019-691
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya krav
på laddinfrastruktur för laddfordon, STK-2019-1054
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020–2030
Återrapportering till följd av genomförd granskning av arbetet med hemlöshet i
Malmö stad, SR-2018-121
Reglering av tomträttsavgäld för flerbostadshus
Markanvisningsavtal för fastigheten Härbärget 1 samt del av fastigheten Hyllie
4:2 samt 7:3, projektnummer 7020
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, Solkvarteren, projnr 7362
Objektsgodkännande för upprustning av Triangeltorget
Objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen 23–25 m.fl.
Objektsgodkännande för projekt 9170 Förlängning av busskörfält på
Stockholmsvägen
Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning
Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och framfart
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§

217

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Möjliga projektplatser på stadens mark inom ramen för Mallbo
Marléne Engström, stadsbyggnadskontoret
Håkan Thulin, stadsutvecklingsavdelningen
(15 min)
b) Tekniska nämndens övertagande av beställaransvaret för färdtjänsten
Monica Johansson, avdelningen för struktur och stöd
(5 min)
c) Utredning Malmö C
Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen
Stephan Bösch, Trivector
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
(25 min)
d) Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
(15 min)
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

218

Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om
strategier för klimatneutralt byggande

TN-2019-2976
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 218a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 218b.
Beslutsunderlag



Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande

Paragrafen är justerad

bilaga § 218a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2019-09-25
Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande
Diarienr: TN-2019-2976
Bygg -och anläggningssektorn stå idag för mer än 20% av den totala
klimatbelastningen. Därför är det viktigt att kommunen både har strategier för
att minska den egna klimatpåverkan men också tydliga åtaganden och
samarbeten med andra aktörer i byggbranschen för att få ner utsläppen.
Miljöpartiets uppfattning är att det externa spåret bestående av
branschrepresentanter utvecklas snabbare än det interna Malmö stad spåret och
ställer oss frågande till när och hur möts dessa två spår för att stärka varandra
istället för att löpa parallellt. Vi undrar också vad Malmö stads roll är i det
externa spåret, mobiliserande, samordnande, deltagande eller något annat,
samt vad orsaken är till att Malmö stad inte har skrivit under LFM30 liksom
övriga aktörer?
Då vi inte har fått våra frågor besvarade inkommer vi med ett särskilt yttrande.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti , ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnd

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

bilaga § 218b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 3

Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier för klimatneutralt
byggande

Strategier för klimatneutralt byggade måste också bidra till social
och ekonomisk hållbarhet
Det är mycket bra och viktigt att förvaltningen tar fram strategier för byggande som är
klimatneutrala - och helst gör ett positivt tillskott till koldioxidbalansen. Vi har inte lång tid på oss för
att hantera den globala koldioxidbudgeten och hålla planeten under 1,5 graders temperaturökning.
Men klimatneutralt byggande måste också vara socialt och ekonomiskt hållbart. Skrivningar i
texten ger utrymme för detta men vi menar att de bör stärkas väsentligt. Detta är ett bra tillfälle för
kommunen att genomlysa och utveckla sina metoder och möjligheter för att påverka marknaden i
socialt hållbar riktning alltså till pressade kostnader för de boende - och därmed också för staden.
Kommunala byggkrav har påverkat marknad och teknik för miljövänligt och energieffektivt
byggande, och vi är övertygade om att kommunerna är rätt instans för att med regleringar och
dialog påverka marknaden även på andra områden.
Malmö 2019-09-25

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

219

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 219a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 219b.
Paragrafen är justerad

bilaga § 219a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-09-25
Cykelbokslut 2018
Diarienr: TN-2018-4223
Vi skriver detta yttrande för att ge Miljöpartiets syn på hur staden bör gå vidare med att
göra Malmö till en ännu bättre cykelstad.
Malmö stads cykelprogram är inne på sitt slutår. Samtidigt har cyklingen i Malmö
fortsatt öka och i takt med att nya cykelstråk skapats så har cykeltrafiken i de befintliga
stråken på många ställen närmat sig sin kapacitetsgräns. Cykelprogrammet är en
framgångshistoria, med stor potential till fortsatta framgångar. Men det kräver ett
fortsatt målmedvetet arbete.
Miljöpartiet vill att en kapacitetsutredning görs för det befintliga cykelvägnätet och att
åtgärder för att öka kapaciteten i det befintliga cykelvägnätet utreds.
Vi vill se en satsning på supercykelstråk liknande de som byggts i Köpenhamn som gör
det möjligt att säkert cykla längre sträckor med en högre snittfart än vad som oftas är
möjligt idag.
Vi ser att cykelöverfarter är ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att göra det smidigare att
cykla och vill därför se en fortsatt utbyggnad av dessa.
För att få bäst nytta av de investeringar som staden gör i transportinfrastruktur så
behöver investeringarna göras strukturerat, med fokus på helheten. Vi tror därför att
någon form av program eller handlingsplan som sträcker sig över flera år är nödvändigt
för att kunna genomföra den fortsatta cykelutbyggnaden på ett målmedvetet sätt.
Till sist ett litet räkneexempel hämtat från cykelbokslutet och resvaneundersökningen.
Enligt cykelbokslutet sparar varje cyklad kilometer 1,6 kr i samhällsekonomin,
resvaneundersökningen uppskattar att det cyklades i genomsnitt 400.000 km per dag
(år 2018), det ger en besparing på ca 600.000 kr per dag. Räknat på 365 dagar blir det
ca 200 miljoner om året. I Köpenhamn gjordes ca 62% av resorna till utbildning och
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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arbete med cykel. Om Malmö fördubblade andelen cykling skulle det kunna innebära en
besparing på uppemot 400 miljoner om året. Samtidigt skulle vi få en friskare
befolkning och ha tagit ett stort steg mot att klara våra klimatmål. Som vi ser det är
investering i cykling verklig win-win.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 219b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 4
Informationspunkter skriftliga, Cykelbokslut för genomförda åtgärder under 2018.

Var tar cykelprogrammet vägen?
Vänsterpartiet konstaterar med glädje att cyklandet i Malmö ökar. Cykelbokslutet visar på
flera områden att denna positiva utveckling ger resultat.
Men, Vänsterpartiet konstaterar i diskussionen kring Cykelbokslutet att möjligheterna i
framtiden till strategiska beslut i trafikfrågor i allmänhet och cykelfrågor i synnerhet,
begränsas eftersom den politiska ledningen i Tekniska nämnden beslutat att inte längre
arbeta fram ett Cykelprogram. Det nuvarande sträcker sig mellan 2012 och 2019.
I diskussionerna kring Cykelbokslutet avslöjade Tekniska nämndens ordförande att det
varken nu eller framöver inte ska produceras något separat handlingsprogram i cykelfrågor.
En handlingsplan har fördelen att strategier och argument kan vägas samman, och såväl
små som stora investeringar kan bli till en helhet. Just i fallet cykel är det inte alltid stora
insatser som påverkar mest, utan inklusion av cyklande i annan trafik- och stadsplanering.
En sammanhållen plan ger utrymme för prioritering mellan objekt utifrån “störst pang för
peng”, vilket inte är fallet när objektsgodkännanden är enda möjligheten till påverkan.
Om diskussionen hänvisas till framtida budgetdiskussioner och där inrymma såväl
kvantitativa och kvalitativa mål i olika handlingsplaner skulle innebära ett stort merarbete
för nämnden.
Att inkludera cykelprogram, trafikmiljöprogram, godstrafikstrategi som fördjupningar inom
ramen för dagens Trafik- och mobilitetsplan (TROMP) skulle ge utrymme för dessa
sammantagna kunskapsöversyner och handlingsstrategier, och dessutom synliggöra de
konflikter som kommer att uppstå, och där politiken behöver ta ställning
Vi är ute efter att få del av den kunskap som finns hos förvaltningen i vår stad och på andra
platser där viktiga satsningar och smarta lösningar gjorts. Ett sammanhållet
kunskapsunderlag med konkreta handlingsförslag och analys av konsekvenserna av olika
prioriteringar ger störst möjligheter för detta.
Malmö 2019-09-25
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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§

220

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden
2019

TN-2018-4490
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Paragrafen är justerad
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§

221

Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämnden i december 2019

TN-2018-3166
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen ändring av sammanträdesdag för tekniska nämnden, detta i
december 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra sammanträdesdag från den 12 december 2019 till den 17 december 2019.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Kommunalförbundet VA SYD
Sydvatten AB
Paragrafen är justerad
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§

222

Delårsrapport januari–augusti 2019 Tekniska nämnden

TN-2019-523
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för
perioden januari–augusti 2019 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med stadskontorets
anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och
ekonomi.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsrapport för perioden januari–augusti 2019, dock med den ändringen att
det till sidan 31 i delårsrapporten tillförs uppgift om det antal cykelöverfarter som åtgärdats
under den period delårsrapporten avser, liksom uppgift om hur många cykelöverfarter som
kommer att åtgärdas innan årets slut, samt
att för kännedom översända delårsrapporten, med nämnda ändringar, till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att godkänna
delårsrapport för perioden januari–augusti 2019, dock med den ändringen att det till sidan 31
i delårsrapporten tillförs uppgift om det antal cykelöverfarter som åtgärdats under den period
delårsrapporten avser, liksom uppgift om hur många cykelöverfarter som kommer att
åtgärdas innan årets slut, samt att för kännedom översända delårsrapporten, med nämnda
ändringar, till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 222a.
Paragrafen är justerad

bilaga § 222a
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Reservation
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 7
Delårsrapport januari-augusti Tekniska nämnden

Delårsrapporten påkallar till handling, inte att läggas till handlingarna
Angående målområde 5 ”En jämlik stad”
Nämndsmålet att minska hemlösheten genom anskaffning och förvaltning av sociala
boenden bedöms kunna uppnås under 2019.
Så blir det sannolikt om en enbart beaktar de siffror som finns i nämndsmålen.
I verkligheten har hemlösheten fortsatt att ökat. Hemlösheten beräknas idag till ca 4 000
personer i Malmö, en ökning jämfört med tidigare år som borde beaktats i
delårsredovisningen. Att notera det tillsammans med en åtgärdsplan riskerar att ge en
felaktig bild av hur Malmö faktiskt ser ut och därmed leda till felaktiga beslut och åtgärder.
Dessutom, under året har Tekniska nämnden, tillsammans med andra nämnder, fått skarp
kritik från Stadsrevisionen kring hur just hemlösheten hanteras. Det är anmärkningsvärt att
delårsrapporten inte nämner det i sina skrivningar. Särskilt som det är en punkt senare på
nämndens dagordning denna dag.
Angående målområde 8 ”En ekologiskt hållbar stad”
Nämndens åtgärder avseende bostadsbyggande kan inte ses som annat än ett
misslyckande.
Målvärdet att starta byggandet av minst 1500 lägenheter på kommunal mark, varav
hyresrätter ska vara minst hälften, konstateras att inte kunna uppnås.
Den enda förklaring som ges är “Kanske är de minskade antalet avtal i tekniska nämnden
ett tecken på att marknaden behöver återhämta sig något. Målsättning….bör se i flerårigt
perspektiv.”
Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna förlitar sig alltså fullt ut på marknaden,
att den ska lösa den höga bostadsbristen i Malmö.
Är det så som S och L tolkar skrivningarna i The Shift, som undertecknades för mindre än
ett halvår sedan? Är det S och Ls väg att se bostaden som en mänsklig rättighet?
Bedömningarna av bostadsmarknaden visar snarare att den sk marknaden kommer att
minska byggandet framöver. Istället talas om mer statliga och offentliga åtgärder för att
bostadskrisen inte ska förvärras.
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att lägga delårsrapporten till handlingarna när
den i stället påkallar handling på flera områden.
Avståndet mellan nämndsmål och verklig utveckling i staden underminerar värdet av
målstyrning. Om de ambitiösa och vackra orden i stadens och i nämndens mål ska fungera
som inriktning för nämndens och förvaltningens arbete måste vi ständigt ha mål och
ambitioner i sikte, inte hänga upp oss på skrivningar om vad som betraktas som möjligt.
“Politik är det möjligas konst” är ett uttryck som kan användas väldigt progressivt, eller
väldigt regressivt.

Malmö 2019-09-25

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

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

223

Delårsrapport januari–augusti 2019 Hamnen fv 014

TN-2019-1763
Sammanfattning

Hamnanläggningar har upprättat delårsrapport 1, avseende januari–augusti 2019, för
förvaltningen. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Delårsrapport 1 2019
innehåller delårsbokslut, resultatprognos och prognos för investeringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsrapport för perioden januari–augusti 2019, samt
att för kännedom översända densamma till kommunstyrelsen.
Paragrafen är justerad
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§

224

Omfördelning av driftsbudget 2019

TN-2019-2884
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslog i föregående nämnd 2019-08-27 (TN-2019-2884) en
omfördelning av 2019 års driftbudget för prioriterade åtgärder under hösten. Ärendet blev
återremitterat med uppdrag att se över listan med förslag. I föreliggande ärende redovisas
så förvaltningens omarbetade förslag på åtgärder som behöver prioriteras inom 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens reviderade förslag på omfördelning av driftbudget 2019.
Beslutsunderlag



§208 TN 190827 Omfördelning av driftsbudget 2019

Paragrafen är justerad
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§

225

Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö
(busslinjerna) inom ramavtal 8 - storstad Malmö

TN-2019-2642
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av nytt förslag till övergripande genomförandeavtal för
kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 – storstad Malmö. Nytt förslag
till övergripande genomförandeavtal har, i enlighet med vad som framgår av bifogat
beslutsunderlag, undergått språkliga revideringar, detta efter vidare diskussioner mellan
tekniska nämndens och kollektivtrafiknämndens respektive presidier. Sakinnehållet i
genomförandeavtalet är som tidigare.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med upphävande av tekniska nämndens beslut § 212, 2019-08-27, godkänna nytt förslag
till övergripande genomförandeavtal, samt
att överlämna nytt förslag till övergripande genomförandeavtal till kommunfullmäktige för
slutgiltigt godkännande, under förutsättning att Region Skåne fattar ett likalydande beslut.
Särskilt yttrande

Anders Pripps (SD) och Ilvars Hansson (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet.
Yttrandet har vid tid för justering inte inkommit.
Beslutsunderlag







Ramavtal 8 Storstad Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 1
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 2
Objektavtal kollektivtrafik och cykel Storstad Malmö
§212 TN 190827 Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i
Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 – storstad Malmö

Paragrafen är justerad
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§

226

Objektsgodkännande - Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och
Lindängsvägen MalmöExpressen linje 8

TN-2019-2757
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen, MalmöExpressen linje 8.
Ärendet behandlades initialt vid tekniska nämndens sammanträde den 27 augusti 2019, varvid
nämnden, § 216, bland annat beslutade att villkora genomförandet av projektets föreslagna
åtgärder, och därmed har fastställt att förutsättningen för ett sådant genomförande är att
busslinjen som projektet avser ska trafikeras med 24-metersbussar från och med 2021.
Då nya uppgifter framkommit med anknytning till detta villkorande, detta i form av
korrespondens med Skånetrafiken, tas ärendet ånyo upp för behandling.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen, detta med hänvisning till utebliven försäkran från
Skånetrafiken avseende trafikering med 24-metersbussar på busslinje 8 från och med 2021.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Yvonne Köhler-Olsson (S) och ordförande
Andréas Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen, detta med hänvisning till utebliven försäkran från Skånetrafiken avseende
trafikering med 24-metersbussar på busslinje 8 från och med 2021.
Beslutsgång

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






Skrivelse till Skånetrafiken angående fordonslängd på linje 8 i Malmö stad
§216 TN 190827 Objektsgodkännande -Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen Malmöexpressen linje 8
G-Tjänsteskrivelse TN 190827 Objektsgodkännande för: Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen, Malmöexpressen linje 8
Objektsgodkännande för projekt nr 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8

Paragrafen är justerad
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§

227

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att färgmarkera otillåtna
parkeringsområden på gatumark, STK-2019-691

TN-2019-1865
Sammanfattning

Ilvars Hansson (SD) har den 3 maj 2019 inkommit med motion vari denne föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt tekniska nämnden att färgmarkera otillåtna
parkeringsområden på gatumark, såsom till exempel tiometersmått i korsningar, detta i syfte
att göra det enklare för trafikanter att parkera lagligt.
Beslut

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

Ilvars Hansson (SD) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att tekniska nämnden
ska besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutsgång

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Motion av Ilvars Hansson (SD) om att färgmarkera otillåtna parkeringsområden på
gatumark

Paragrafen är justerad
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§

228

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya
krav på laddinfrastruktur för laddfordon, STK-2019-1054

TN-2019-2796
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt remiss från regeringen till tekniska nämnden för yttrande.
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att föreslå nya krav på laddinfrastruktur för
laddfordon i enlighet med EU:s energiprestandadirektiv. Boverket vill att kravet införs som
ett tekniskt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL), och att det blir kommunens
byggnadsnämnd som gör bedömningar inom bygglovsprocessen och utövar tillsyn.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Yttrande TN 190925 Remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport
2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Följebrev till remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15
Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Missiv till remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya
krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Paragrafen är justerad
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§

229

Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020–2030

TN-2019-2344
Sammanfattning

Nuvarande handlingsplan Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 kommer att
ersättas av Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 och är en
fortsättning på det tidigare strategiska kemikaliearbetet i Malmö stad.
Handlingsplanen är ett verktyg för att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på
så sätt minska Malmöbornas exponering, genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.
Miljönämnden leder och samordnar det strategiska kemikaliearbetet. Framtagandet av
handlingsplanens åtgärder har skett i samverkan med berörda förvaltningar och bolag.
Tekniska nämnden har att avge yttrande över förslaget till handlingsplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till miljönämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 229a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 229b.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag



Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020–2030

Paragrafen är justerad

bilaga § 229a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2019-09-25
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
Diarienr:TN-2019-2344
Kemiska ämnen finns runt omkring oss hela tiden. Varje dag kommer vi i
kontakt med många olika ämnen. Vissa är ofarliga, andra är farliga och kring
vissa kemiska ämnen saknas det kunskap om hur de i längden påverkar
människor, djur och natur. En del av de kemiska ämnen vi kommer i kontakt
med kan orsaka sjukdomar, allergier eller påverka arvsmassa och
fortplantningen. Därför är det viktigt att exponeringen för farliga kemiska
ämnen begränsas. Barn och unga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna,
och därför är det viktigt att prioritera att minska deras exponering för farliga
eller potentiellt farliga kemiska ämnen.
Det är därför välkommet med en konkret handlingsplan för att minska
Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen. Vi i Miljöpartiet ser dock
att staden behöver vidta fler och kraftfullare åtgärder för att minska
exponeringen och framförallt att arbetet behöver gå snabbare för att erbjuda
giftfria miljöer.
Miljöpartiet ställer sig bakom föreslagna åtgärder men vi vill understryka att vi
tycker arbetet går för långsamt och att vi velat se en tydligare prioritering av
åtgärder som skyddar våra yngsta medborgare. Vi hade också velat se tydligare
och mer proaktiva åtaganden som berör tekniska nämndens
verksamhetsområden, exempelvis att vi inte skulle tillåta besprutning med
farliga kemikalier på den jordbruksmark som arrenderas eller ett aktivt arbete
mot mikroplaster som kommer från biltrafiken.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 229b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 14, Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete

Malmö stads strategiska kemikaliearbete måste våga lyfta
de verkliga miljöhoten
Att diskutera miljöproblem i allmänhet och kemikaliearbete i synnerhet utan att på allvar lyfta det
som orsakar mest skada nämligen biltrafiken är inte seriöst. Bilar smutsar ner både genom
förslitning av däck, utsläpp i luften, avrinning från lack och ytor och säkert på andra sätt som vi inte
kommer på just nu. Ska vi på allvar bygga en miljövänlig och ekologiskt hållbar stad är det bil- och
lastbilstrafik som vi måste hantera.
Malmö 2019-09-25

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

230

Återrapportering till följd av genomförd granskning av arbetet med
hemlöshet i Malmö stad, SR-2018-121

TN-2018-4631
Sammanfattning

Stadsrevisionens hemlöshetsgranskning (SR-2018-121) hade som syfte att bedöma om
berörda nämnder säkerställde att det fanns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt
motverka hemlöshet. Revisonen framförde kritik mot bristande ledning, styrning och
samverkan i arbetet mot hemlöshet. I remissvar redovisade tekniska nämnden vilka åtgärder
nämnden planerade att vidta. Revisionen har begärt uppföljning av de rekommendationer och
åtgärder som föreslogs.
I bilagt yttrande svarar på revisonens begäran och anger vilka åtgärder som vidtagits och dess
effekter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till stadsrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till stadsrevisionen avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, dock med den ändringen att det i yttrandet ska
framgå hur tekniska nämndens arbete med exploatering kan och bör vara en större del av
arbetet med hemlöshet i Malmö.
Håkan Linné (L) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed, med instämmande av
Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska besluta att till stadsrevisionen avge yttrande i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 230a.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag





Granskningsrapport Hemlöshet 181212
§47 TN 190220 Granskning Hemlöshet SR-2018-121
Yttrande TN 190220 Granskning hemlöshet

Paragrafen är justerad

28

beslut § 230a
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Reservation
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 15
Återrapportering till följd av genomförd granskning av arbetet med hemlöshet i
Malmö stad

RUBRIK
Stadsrevisionen kritiserar Tekniska nämnden att inte har föreslagit några korrigerande
åtgärder i hemlöshetsfrågan. Grundproblemet, vilket också nämns i rapporten, är att det
inte finns tillräckligt med lägenheter med rimlig hyra. Till största delen orsakad av en dåligt
fungerande marknad till stor del orsakat av en bristande statlig politik under lång tid, då
finns det all anledning för kommunen agera antingen politiskt gentemot regeringen, eller
lokalt/regionalt genom de verktyg som finns.
Vänsterpartiet anser att många stenar lämnats ovända i denna fråga, och konsekvensen blir
höga kostnader för kommunen. Vi vill värna skattebetalarnas pengar och menar att
föreställningen om bostaden som en vara vilken som helst skapar både mänskligt lidande
och ekonomisk ohållbarhet.
Förslagen till handling som kommer från Tekniska nämnden talar om ”anskaffning”, ”skapa
förvaltning” och ”boenden”, medan åtgärderna för att påverka bostadsmarknaden helt
saknas.
I samband med samordningen för klimateffektivitet finns möjlighet att genomlysa
bostadsmarknadens sociala hållbarhetsaspekter genom att med fastighetskontorets
arbete öka trycket på fastighetsägares resurssamordning, energi- och yteffektivt byggande
och liknande. I detta arbete finns uttryckliga (men svaga) skrivningar om vikten av
social/ekonomisk hållbarhet och klimaträttvisa.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att lägga ärendet till handlingarna när det istället
påkallar handling på flera områden och justeringar i svaren till Stadsrevisionen.

Malmö 2019-09-25

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

30

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

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

231

Reglering av tomträttsavgäld för flerbostadshus

TN-2019-2956
Sammanfattning

Ärendet avser förslag till beslut om nya avgälder för tomträtter med ändamål flerbostadshus,
att gälla från och med 2021-01-01.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tomträttsavgälderna för nästkommande avgäldsperiod, från och med 2021-01-01, ska
bestämmas till de belopp som angivits för berörda tomträtter i bilagd förteckning.
Paragrafen är justerad
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§

232

Markanvisningsavtal för fastigheten Härbärget 1 samt del av fastigheten
Hyllie 4:2 samt 7:3, projektnummer 7020

TN-2019-1495
Sammanfattning

Ärendet avser markanvisningsavtal omfattande ca 55 000 m2 BTA för bostäder, kontor,
handel, lokaler, småindustri, park på tak, besöksanläggning, odling, cykelparkering samt
bilparkering under mark, på fastigheterna Härbärget 1, del av Hyllie 4:2 samt del av Hyllie 7:3.
Markanvisningsavtalet omfattar det vinnande tävlingsförslaget ”Embassy of Sharing” från
markanvisningstävlingen i Hyllie 2017.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Härbärget 1 samt del av Hyllie 4:2
och 7:3.
Paragrafen är justerad
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§

233

Försäljning av fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, Solkvarteren, projnr 7362

TN-2018-4129
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Dagvattnet 1 i Solkvarteren i Hyllie, för uppförande
av flerbostadshus, sammantaget 49 bostäder med bostadsrätt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag
till beslut.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att
tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social
hållbarhet.
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, § 233a.
Särskilda yttranden

Anders Pripp (SD) och Ilvars Hansson (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet.
Yttrandet har vid tid för justering inte inkommit.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 233b.
Paragrafen är justerad

bilaga § 233a
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Reservation
Tekniska nämnden 25 sept 2019
Ärende nr 18
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, Solkvarteren, projnr 7362
TN-2018 -4129

Stoppa utförsäljningen av kommunal mark
V år mark är en ändlig res urs och viktig för s tadens framtida planering. Genom att Malmö
s tad äger mark ges rådighet över s tadens utveckling när det gäller boende, arbets plats er,
offentlig s ervice, fritids verks amhet och de gröna livs kvaliteterna.
Det är viktigt att s lå vakt om det gemens amma ägandet. V i vill inte s älja malmöbornas mark.
V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s käl att gemens am egendom s äljs ut och att
marken blir en handels vara. V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s ka vara det
normala. Upplåtels e med tomträtt ger en s tabil framtida inkoms t is tället för en tillfällig
inkoms t vid förs äljningen.

Malmö 2019 -09 -25

Susanna Lundberg
med ins tämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e

bilaga § 233b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2019-09-25
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 1, Hyllie, Solkvarteren, projektnr 7362
Diarienr: TN-2018-4129
Vi vänder oss inte mot försäljningen av fastigheten Dagvattnet 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 anser att det behövs en principiell och strategisk riktning som tydliggör när
det är lämpligt med försäljning och när vi ska jobba med tomträttsavtal. Vi
anser att det är positivt att markköpare behöver ha sociala åtaganden, det
behövs dock en ordentlig granskning och säkerställning från kommunens sida
att dessa sociala villkor verkligen genomförs och att de är gedigna.
Framöver skulle vi också vilja se klimat-och miljövillkor som ska uppfyllas för
att det ska vara aktuellt med markförsäljning.
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
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson , ersättare tekniska nämnden

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

234

Objektsgodkännande för upprustning av Triangeltorget

TN-2019-2881
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för upprustning av Triangeltorget, projektnummer 6969.
Föreliggande objektsgodkännande omfattar en upprustning av ett befintligt torg på allmän
platsmark inom detaljplan PL1668, Triangeln i Innerstaden, i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till objektsgodkännande för upprustning av Triangeltorget,
projektnummer 6969, till en projektkalkyl på 5 000 000 kronor brutto (netto 2 500 000
kronor) och framtida driftskonsekvenser på 240 000 kronor brutto per år, under förutsättning
att fastighetsägarna undertecknar medfinansieringsavtal.
Paragrafen är justerad
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§

235

Objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen 23–25 m.fl.

TN-2019-2304
Sammanfattning

Objektsgodkännande för projektet 8060 Bilen 23–25 m.fl. avseende förverkligande av allmän
platsmark inom detaljplan 5450, samt anpassningar i Stora Varvsgatan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för 17,5 miljoner kronor (projektkalkyl brutto
17,5 miljoner kronor; netto 0 miljoner kronor) och driftskonsekvenser 1,1 miljoner kronor
brutto (netto 0,2 miljoner kronor), samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt objektsgodkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§

236

Objektsgodkännande för projekt 9170 Förlängning av busskörfält på
Stockholmsvägen

TN-2019-3080
Sammanfattning

Stockholmsvägen är den mest belastade infartsvägen till Malmö. Sträckan trafikeras av flera
tunga regionbusslinjer. Vid rusningstid uppstår köer från Sege trafikplats och in mot staden.
Syftet med åtgärden är att förlänga befintligt kollektivkörfält på Stockholmsvägen i riktning in
mot Malmö så att regionbussarna inte fastnar i de trafikköer som uppstår på
Stockholmsvägen i rusningstid. Utbyggnaden ger en snabbare, effektivare och mindre
störningskänslig kollektivtrafik i Malmö och regionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för åtgärder inom projekt 9170 till en
beräknad kostnad av 21 000 000 kronor brutto och 10 500 000 kronor netto. Ökad
driftskonsekvens är beräknad till 3 080 000 kronor brutto och 1 765 000 kronor netto årligen
från år 2020.
samt, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt objektsgodkännande.
Paragrafen är justerad
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§

237

Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning

TN-2019-3020
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) väcker vid innevarande sammanträde ärende rörande
kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning, detta i enlighet med 4 kap. 20 §
kommunallagen (2017:725).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
tekniska nämnden ska besluta att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Beslutsgång

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



Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning

Paragrafen är justerad
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§

238

Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

TN-2019-3019
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) väcker vid innevarande sammanträde ärende rörande en uppdaterad
cykelstrategi, detta i enlighet med 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
tekniska nämnden ska besluta att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Beslutsgång

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



Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

Paragrafen är justerad
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Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och
framfart

TN-2019-3018
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) väcker vid innevarande sammanträde ärende rörande reglering av
elscootrar, avseende parkering och framfart, detta i enlighet med 4 kap. 20 § kommunallagen
(2017:725).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
tekniska nämnden ska besluta att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
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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