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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 08:30-11:50

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§240-258, §§260-266
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Martin Warmark (enhetschef)
Maria Hultin (enhetschef)
Katarina Burle (sektionschef)
Emelie Gustafsson (trafikplanerare)
Jesper Nordlund (trafikplanerare)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Magnus Fahl (trafikplanerare)
Daniel Nore (kommunikatör)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Kerstin Geppert (sekreterare)
Martin Lutze (politisk sekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§§240-266
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Adjungering av mötesdeltagare
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga
Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019
Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2019
Lokalbehovsplan 2021–2030
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
Beställning av turutbud för Malmöpendeln för trafikåret 2021, T21
Förslag till budget för avfall 2020
Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur, STK-2019-819
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om projekt för minskad plast
och mer grönt, STK-2019-944
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Nikotinkaninen, STK2019-644
Objektsgodkännande för projekt 6125 Beläggningsreinvesteringar 2020–2022
Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
Objektsgodkännande för projekt Erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i
Norra Hamnen
Markreservation av del av fastigheterna Lockarp 24:1 och 8:2, projektnummer
6586
Försäljning av Hoven 1, projektnummer 6660
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende fastigheterna Jylland 5,
Rosenborg 3 och Ryttmästaren 15
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende Bonden 9, 10 och 13,
Herden 2 och 3, Körkarlen 4, 8 och 13 samt Åkervindan 7
Reglering av tomträttsavgäld för industrier med löptider från och med 2020 och
2021
Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och framfart
Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning
Nämndinitiativ rörande villkoren för boendeparkering
Nämndinitiativ rörande möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande
hantering av dessa
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§

240

Adjungering av mötesdeltagare

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att adjungera Martin Lutze, politisk sekreterare vid stadsdelskontoret (Bezirksamt) SteglitzZehlendorf, Berlin, vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

241

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - muntliga

TN-2018-4224
Sammanfattning

a) Trafikkonsekvenser för Malmö till följd av Skånetrafikens satsningar 2019–2020
(Malmöpendeln m.m.)
Jesper Carlberg, Skånetrafiken
Ulf Welin, Skånetrafiken
Martin Westerberg, Skånetrafiken
(20 min)
b) Ny renhållningsordning 2021–2030
Linda Göransson, VA SYD
Karin Wikström, VA SYD
Maria Levin, VA SYD
(15 min)
Beslut

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

242

Informationspunkter tekniska nämnden 2019 - skriftliga

TN-2018-4223
Beslut

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

243

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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§

244

Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2019

TN-2019-1262
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla
verksamheternas kvalitet. En god intern kontroll ger förutsättningar för en effektiv
användning av skattepengarna och en bättre service till medborgarna.
Tekniska nämnden beslutar varje år om en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys
som förvaltningen gjort för året. Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden
som ska granskas. Resultatet rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade
den 20 februari 2019, § 42, att anta intern kontrollplan för 2019. I planen angavs att tre
granskningar skulle redovisas till nämnden i oktober. Granskningarna vid denna uppföljning
omfattar kvaliteten på återkoppling till Malmöbon vid synpunktslämnande, rutiner för
försäkring av byggnader samt rutiner för anställdas bisysslor. Granskningsresultatet visar
behov av åtgärder för de tre granskningsområdena.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna deluppföljningen av intern kontrollplan 2019.
Särskilt yttrande

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 244a.
Paragrafen är justerad

bilaga § 244a

Tekniska nämnden 9
2019-10-23
Särskilt yttrande

Deluppföljning av intern kontrollplan 2019
I deluppföljningen av den ekonomiska kontrollplanen konstaterar förvaltningen brister i tre granskade
områden, varav problemen vid stadens nya kontaktcenter får anses vara de allvarligaste.
Tekniska nämnden har tidigare lovordats för sin fina felhantering och den goda återkoppling som skett
till allmänheten och naturligtvis till den som anmält felet ifråga.
Genom att förvaltningen tvingades in i stadens gemensamma kontaktcenter långt innan detta var redo
att gå i skarp drift är risken överhängande att förtroendet för tekniska nämndens förmåga att sköta sina
åtaganden urholkas när vi inte kan lämna den service som Malmöborna har rätt att förvänta sig.
Trots att kontaktcentrat varit skarp drift i flera månader arbetar man fortfarande hårt med att hitta
formerna för ärendehanteringen och med att utveckla sin kunskap om alla förvaltningars verksamhet.
Rutiner för möjlighet till uppföljning från förvaltningarna via statistikuttag har ännu inte utvecklats.
Detta skulle naturligtvis varit klart långt innan man avvecklade en fungerande verksamhet för
felanmälan och förlitade sig på någon form av utvecklingsprojekt.
Vi vill med detta yttrande särskilt understryka det akuta behovet av åtgärder för att snarast komma
tillrätta med de långa kötider och den bristande återrapportering som blivit följden av att tekniska
nämndens felanmälan lades i kommunens gemensamma kontaktcenter, innan detta var bemannat och
klart för operativ drift i full skala.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)
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§

245

Lokalbehovsplan 2021–2030

TN-2019-3213
Sammanfattning

LiMa ska upprätta lokalbehovsplan 2021–2030 för Malmö och har till följd av detta begärt att
nämnderna rapporterar sina lokalbehovsplaner till LiMa. Tekniska nämnden ska årligen till
kommunstyrelsen lämna en bedömning av behov av lokaler i ett tioårsperspektiv. I det
kommungemensamma lokalförsörjningsreglementet framgår att nyttjande nämnd/förvaltning
utifrån upprättade verksamhetsplaner årligen ska redovisa ett långsiktigt lokalbehovsprogram
till stadens lokalförsörjningsfunktion, LiMa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna lokalbehovsplan för 2021–2030, dock med den ändringen att i tabell på sidan 2,
under rubriken "Lokalfakta", justera kategorierna, på det att befintliga lokaler i stadshuset
fördelas mellan kontorsyta respektive konferensyta, detta med följden att antalet m2 per
anställd för ren kontorsyta, liksom tillhörande kostnad, tydliggörs ytterligare, samt
att överlämna lokalbehovsplan för 2021–2030, med ovan nämnda ändringar, till
lokalförsörjningsavdelningen LiMa.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att godkänna lokalbehovsplan
för 2021–2030, dock med den ändringen att i tabell på sidan 2, under rubriken "Lokalfakta",
justera kategorierna, på det att befintliga lokaler i stadshuset fördelas mellan kontorsyta
respektive konferensyta, detta med följden att antalet m2 per anställd för ren
kontorsyta, liksom tillhörande kostnad, tydliggörs ytterligare, samt att överlämna
lokalbehovsplan för 2021–2030, med ovan nämnda ändringar, till
lokalförsörjningsavdelningen LiMa.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 245a.
Beslutet skickas till

LiMa
Paragrafen är justerad

bilaga § 245a
11

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-10-23
Ärende: TN-2019-3213

Lokalbehovsplan 2021–2030
Eftersom Lima skall upprätta lokalbehovsplanen för 2021-2030, vill vi
Sverigedemokrater uppmärksamma nämnden på att Lima inte alltid varit
lyckosamma i sina förhandlingar med fastighetsägare.
Det exempel vi lyfter fram är upphandlingen av äldreboendet Basunen, där Lima först
rekommenderade Hälsa-vård och omsorgsförvaltningen att godta en hyresnivå på
1900 kr per kvadratmeter. Efter att ärendet varit uppe i HVON återförvisades ärendet
till Lima med uppdraget att förhandla fram en lägre hyresnivå.
I detta sammanhang bör det påpekas att de styrande, S och L med stöd av Mp ville
godta det framförhandlade budet på 1900 kr per kvadratmeter. Ärendet gick till
omröstning där det beslutades att Lima skulle få en chans till.
Vid dragningen inför nämnden lyckades inte Lima att ta fram den person som
förhandlat fram ärendet utan andra personer fick presentera resultatet.
En månad senare återkom ärendet i HVON och hyresnivån hade sänkts med 150 kr
per kvadratmeter utan att någonting annat förändrats i avtalet.
Vi vill därför uppmärksamma tekniska nämnden på att kontrollera och ifrågasätta det
som förhandlas fram genom Lima och om ärenden skall presenteras inför nämnden
att den som handhaft ärendet också presenterar detta.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

246

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska
nämnden

TN-2019-1821
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden besluta att begära överföring från
kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2019 och 2020 baserat på driftkonsekvenser
för aktivering av investeringar till och med 2019-09-30.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 2 202 tkr för 2019 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 9 629 tkr för 2020 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§

247

Beställning av turutbud för Malmöpendeln för trafikåret 2021, T21

TN-2019-3316
Sammanfattning

Inför starten av trafik med Malmöpendeln på kontinentalbanan i december 2018 ingick
Malmö stad och Region Skåne ett avtal om tillköp av trafik. Enligt detta avtal ska Malmö stad
senast den 30 november 2019 meddela Skånetrafiken vilket turutbud som ska trafikera
Malmöpendeln under trafikåret 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att turutbudet för trafikår 2021 blir motsvarande cirka 32 dubbelturer per vardag,
att hos kommunstyrelsen ansöka om kompensation för kostnader för tillköp på 20 mnkr för
år 2021, samt
att kostnader för trafikavtalet som överstiger 20 mnkr tas inom nämndens budget för 2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Skånetrafiken

Paragrafen är justerad
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§

248

Förslag till budget för avfall 2020

TN-2019-3172
Sammanfattning

Avfallsverksamheten inom kommunalförbundet VA SYD har gjort ett förslag till budget för
2020.
Intäkterna förväntas öka med 13 mnkr i jämförelse med budget 2019, vilket framför allt beror
på att antalet kärlabonnemang ökar samt att vi kommer få mer intäkter från försäljning av
förpackningsmaterial från fyrfackskärl. Kostnaderna förväntas öka med 15 mnkr, vilket
främst beror på högre insamlingskostnader vid fler abonnenter, byte av entreprenader, samt
nytt insamlingssätt vid byte till fyrfackskärl för villor. Även dyrare inköpskostnader av
matavfallspåsar påverkar kostnaderna negativt.
Sammantaget visar budgeten ett underskott på -8,5 mnkr, vilket kan hanteras antingen genom
att höja avfallstaxan eller genom att utnyttja avsättningen från tidigare överskott.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt avfallsenheten inom kommunalförbundet VA SYD, att under 2020 vidta sådana
åtgärder som behövs för att kostnaderna ska kunna sänkas och intäkterna ökas, med följden
att det befarade underskottet minskas från 8,5 mnkr till 3 mnrk, samt
att i övrigt godkänna kommunalförbundet VA SYDs förslag till budget för
avfallsverksamheten 2020.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och Håkan
Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt avfallsenheten inom
kommunalförbundet VA SYD, att under 2020 vidta sådana åtgärder som behövs för att
kostnaderna ska kunna sänkas och intäkterna ökas, med följden att det befarade underskottet
minskas från 8,5 mnkr till 3 mnrk, samt att i övrigt godkänna kommunalförbundet VA SYDs
förslag till budget för avfallsverksamheten 2020.
Beslutsgång

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

VA SYD

Paragrafen är justerad
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§

249

Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020

TN-2019-3171
Sammanfattning

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 8,5 mnkr. En höjning av
avfallstaxan föreslås med i genomsnitt 2,4 %, vilket motsvarar 5,5 mnkr på årsbasis. För att
täcka resterande underskott om 3,0 mnkr föreslås att tidigare överskott utnyttjas. Största
höjningen föreslås på kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta
hämtningsintervall för att uppmuntra till färre transporter. Även på fyrfacks- och
trädgårdskärl föreslås en liten höjning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med hänvisning till beslut § 248, 2019-10-23, avseende budget för avfall 2020, lämna taxa
för hushållsavfall oförändrad för 2020, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och Håkan
Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att med hänvisning till beslut § 248, 2019-10-23,
avseende budget för avfall 2020, lämna taxa för hushållsavfall oförändrad för 2020, samt att
förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
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
VA SYD
Paragrafen är justerad
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§

250

Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

TN-2019-2421
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen ombetts yttra sig över en remiss angående
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. Remissinstanserna ombeds ta ställning
till ett antal förslag på insatser i Malmö stads fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck.
Tekniska nämnden lyfter särskilt frågan om att säkerställa tillgången till bostäder för personer
som behöver lämna hedersproblematik som kopplar till förslaget att säkra att det finns
adekvata skyddsinsatser.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 250a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 250b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Missiv till remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190610 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
§392 KSAU 190610 Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik (STK-2019-76)
§392 KS AU 190610 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och
samhällets utmaningar 2018 Malmö stad (STK-2019-76)

Paragrafen är justerad

bilaga § 250a

Tekniska nämnden 17
2019-10-23
Särskilt yttrande

Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
TN-2019-2421

När vi tar del av nulägesrapporten framgår det att socialdemokraterna och liberalerna i sitt
gemensamma styre har misslyckats med att få bukt på hedersproblematiken i Malmö.
Vi kan konstatera att oppositionen i motioner och på andra sätt framfört förslag på kraftfulla
åtgärder som styret negligerat, förmodligen för att de ansetts komma från ”fel” partier.
Vi beklagar alla som drabbas av styrets oförmåga att ta till sig goda förslag och att gå från ord till
handling!

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 250b
18

Vänsterpartiet Malmö

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 23/10-2019, Ärende 11

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Arbetet mot hedersproblematik och andra typer av våld och förtryck inom familjen är
viktigt för kommuner och andra institutioner. Förslagen att höja kunskapen och
tillgängligheten på mötesplatser för unga och att tillgodose behovet av skyddade
boenden är två viktiga frågor men skrivningarna kan vara starkare med tydliga krav på
fastighetsägare att tillhandahålla bostäder.
Vi vill också lyfta ett tredje område som Tekniska nämnden har möjlighet att påverka:
Hedersvåld och annat våld och förtryck inom familjen pågår som regel i familjens
gemensamma bostad. En stor del av stadens invånare bor i flerbostadshus, en stor del
av dessa i kommunens eller kommunala bostäders ägo. Det boendesociala arbete som
boende- och husvärdar gör där genom att finnas närvarande, se och höra, stödja
positiv kontakt mellan grannar skulle kunna vara en viktig möjlighet att nå ut med
kunskap och kontakter till resurser kring hjälp och stöd i en situation där någon är
utsatt i sin hemmiljö. Forskning visar att dessa “tunna band” som ytliga kontakter bistår
med kan göra väldigt stor skillnad för en utsatt person. Små insatser såsom att sätta
upp ett kontaktnummer på en anslagstavla eller ställa en fråga hur någon mår kan göra
livsavgörande skillnad. Genom att utbilda hus- och boendevärdar kring dessa frågor
och skapa särskilt utformade kampanjer kan Malmö stad bidra till att rädda liv.
Den forskargrupp ledd av Rúna Baianstovu från Örebro Universitet som genomfört
kartläggningen i storstäderna utbildar också i frågorna.

Malmö 2019-10-22

19

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

251

Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur, STK-2019-819

TN-2019-2095
Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamot Anders Olin (SD) har i motion föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar om två uppdrag: dels att ta fram en konsekvensanalys gällande
elförsörjningen vid en 50 %-ig övergång till elfordon, dels att ta fram en plan för
laddinfrastruktur i Malmö.
Tekniska nämnden har att avge yttrande över motionen.
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

Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att,
med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till motionens innehåll,
samt att, med hänvisning till dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionens första att-sats, om än anse dess andra att-sats vara besvarad.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag 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 ställer proposition på motionens att-satser, var och en för sig, och finner att
tekniska nämnden i bägge fall beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag



Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur

Paragrafen är justerad
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§

252

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om projekt för minskad
plast och mer grönt, STK-2019-944

TN-2019-2422
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har den 19 juni 2019 inkommit med motion om
projekt för minskad plast och mer grönt. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra projekt för minskad
plast och mer grönt, detta enligt konceptet Recycled Island Foundation.
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

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att,
med hänvisning till dylikt yttrande, 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 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 ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Missiv till motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om projekt för
minskad plast och mer grönt, STK-2019-94
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om projekt för minskad plast
och mer grönt, STK-2019-94
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Paragrafen är justerad
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§

253

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Nikotinkaninen, STK2019-644

TN-2019-1777
Sammanfattning

Det har inkommit en motion angående Nikotinkaninen, en kampanj som genomförts av
SYSAV tillsammans med bland annat Lund, Ystad och Trelleborg och som med så
kallad nudging gett mycket goda resultat när det gäller att minska nedskräpning av
cigarettfimpar. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden uppdras att undersöka
möjligheten för Malmö att arbeta med nikotinkaninen alternativt en egen variant,
nikotingripen.
Fastighets- och gatukontoret har på uppdrag av tekniska nämnden utrett en eventuell
implementering Nikotinkaninen, samt nikotingripen.
Förvaltningen driver sedan flera år ett systematiskt arbete med återkommande
kommunikationskampanjer kring renhållning, i samverkan med bland
annat serviceförvaltningen. Kampanjerna drivs med ett större perspektiv där vi jobbar med
helheten och med vår Malmöidentitet för att öka igenkänningsfaktorn. Det finns en vinst i att
fortsätta det påbörjade arbetet.
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

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska
besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig
positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till dylikt yttrande, 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 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 ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
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Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Följebrev Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen, STK-2019-644

Paragrafen är justerad
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§

254

Objektsgodkännande för projekt 6125 Beläggningsreinvesteringar 2020–
2022

TN-2019-3109
Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för underhållet av stadens gator och syftet är att vidmakthålla
statusen på anläggningarna. Detta gör vi genom ett årligt beläggningsprogram.
Investeringsutgiften för detta är 55 miljoner årligen. Prisläget är stabilt då detta genomförs i
en redan upphandlad entreprenad. Genomförandetiden för projektet är 2020–2022.
Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventering utförd under 2017,
inventeringen innefattar alla beläggningar förutom trottoarer i villaområden. Kostnad för
åtgärd av dessa gångbanor är medtaget i kalkylen.
Beläggningsinventeringen visar att behovet för bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i
asfaltbeläggningar fortsatt är stort och på sikt ökande. Anledningarna till detta är att
fordonsparken har blivit tyngre genom åren och trafikmängden har ökat, men förtätningen
medför också att körfälten blir smalare där flera trafikslag ska få plats på samma yta vilket gör
att trafiken går i samma spår. Ledningsombyggnaderna har också ökat under de senaste åren
och detta påverkar beläggningarna negativt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, under förutsättning att kommunfullmäktige lämnar objektsgodkännande, godkänna
förslaget till objektsgodkännande för 165 000 000 kronor fördelat över tre år med start 2020
och driftskonsekvenser på totalt 15 936 000 kronor, samt
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutligt objektsgodkännande.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att tekniska nämnden ska
besluta att, under förutsättning att kommunfullmäktige lämnar objektsgodkännande,
godkänna förslaget till objektsgodkännande för 165 000 000 kronor fördelat över tre år med
start 2020 och driftskonsekvenser på totalt 15 936 000 kronor, samt att lämna ärendet vidare
till kommunfullmäktige för slutligt objektsgodkännande.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande § 254a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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bilaga § 254a

28

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-10-23
Ärende: TN-2019-3109

Objektsgodkännande för projekt 6125 Beläggningsreinvesteringar 2020– 2022
Sverigedemokraterna har sedan länge påpekat de konsekvenser som de styrandes
destruktiva trafikpolitik innebär för Malmös infrastruktur.
Omvandlingen av infartsleder till stadshuvudgator och ett generellt avsmalnande av
gator, som är en direkt effekt av förtätningen, medför att körfälten blir allt smalare när
flera trafikslag ska få plats på samma yta, vilket gör att trafiken går i samma spår.
De styrandes trafikpolitik ger Malmöborna nu igen en extra nota.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

29

§

255

Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8

TN-2019-2757
Sammanfattning

MalmöExpressen-linje 8 (MEX-linje 8) ingår som ett av stråken i Sverigeförhandlingen –
Ramavtal 8 – Storstad Malmö (Storstadspaketet).
MEX-linje 8 kommer att gå mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö C. Stråket
Lindängen–Malmö C har en god resandeutveckling och kommer även fortsättningsvis att ha
det, delvis på grund av nya utbyggnadsområden och förtätningar längs med stråket.
Trafikstart är planerad till december 2021, men då planeras bara vissa delar av sträckan vara
ombyggda. Resterande åtgärder på linjen planeras att byggas fram till år 2029.
På sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen planeras omfattande så kallade fasad till
fasadåtgärder att genomföras 2024–2025, dvs. efter trafikstart av MEX-linje 8. De befintliga
hållplatserna (åtta stycken) på sträckan är dock inte anpassade till MalmöExpress-bussar (24meters dubbelledade bussar) och de är dessutom i dåligt skick samt uppfyller ej
tillgänglighetskraven, så hållplatserna behöver byggas om/rustas upp så att MalmöExpressbussar kan trafikera sträckan. Samt att anlägga ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan
för att förbättra tillgängligheten vid de hållplatslägen som ska byggas om. Detta blir
provisoriska åtgärder tills fasad till fasadåtgärderna genomförs 2024–2025.
Förstudie har ännu inte tagits fram för fasad till fasadombyggnader och därför är det i
dagsläget oklart hur mycket av de provisoriska åtgärderna som bibehållas när de permanenta
åtgärderna görs.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna objekt för åtgärder inom projekt 6520, till en beräknad kostnad av 9 250 000
kronor, i enlighet med vad som beskrivs i beslutsunderlaget. Ökad driftskonsekvens är
beräknad till 2 080 000 kronor årligen från år 2020.
samt att ånyo fastställa tidigare uppdrag åt förvaltningen, per tekniska nämndens beslut §
216, 2019-08-27, att utreda möjligheten till övergångsställe med ljusreglering istället för
obevakat övergångsställe med farthinder, detta på Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, och
återkomma med förslag till beslut i frågan.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att
tekniska nämnden ska besluta att godkänna objekt för åtgärder inom projekt 6520, till en
beräknad kostnad av 9 250 000 kronor, i enlighet med vad som beskrivs i beslutsunderlaget.
Ökad driftskonsekvens är beräknad till 2 080 000 kronor årligen från år 2020.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Andréas Schönströms (S) yrkande, dock med det tillägget att
tidigare uppdrag åt förvaltningen, per tekniska nämndens beslut § 216, 2019-08-27 – att
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utreda möjligheten till övergångsställe med ljusreglering istället för obevakat övergångsställe
med farthinder, detta på Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, och återkomma med förslag till
beslut i frågan – ånyo fastställs.
Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande, med Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande, mot Stefan Plaths
(SD) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget respektive Håkan
Fäldts (M) yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 255a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 191023 Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska
åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen Malmö-Expressen-linje 8
Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och
Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
§226 TN 190925 Objektsgodkännande - Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen MalmöExpressen linje 8
§216 TN 190827 Objektsgodkännande -Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen Malmöexpressen linje 8

Paragrafen är justerad

bilaga § 255a
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-10-23
Ärende: TN-2019-2757

Objektsgodkännande för projekt nr 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
Sverigedemokraterna har sedan tidigare varit tydliga med vårt motstånd till
spårvagnar i Malmö. Malmöexpressen var och är det första steget i de tilltänkta
spårvagnslinjerna. Socialdemokraterna och numera även Liberalerna tycks fortsätta
med planeringar och förslagen kopplat till spårvagnar, vilket vi beklagar.
Vi Sverigedemokrater kommer framgent yrka avslag på utökandet av nya
Malmöexpress linjer i Malmö.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

256

Objektsgodkännande för projekt Erosionsskydd av havsbotten vid
färjeläge i Norra Hamnen

TN-2019-3244
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för erosionsskydd vid färjeläge i Norra Hamnen.
Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har begärt investeringsmedel för att uppföra
erosionsskyddet vilket upphandlas och utförs av CMP. Kommunen blir ägare av
anläggningen. Kostnader för ränta och avskrivningar kommer att regleras genom ett separat
finansieringsavtal med CMP innan investeringen påbörjas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektsgodkännande, till en kostnad av 20 000 tkr och
driftkonsekvenser på 1 041 tkr (brutto), samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt objektsgodkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§

257

Markreservation av del av fastigheterna Lockarp 24:1 och 8:2,
projektnummer 6586

TN-2019-2933
Sammanfattning

Ärendet omfattar en markreservation till Rechon Life Science AB om ca 15 000 m2 tomtyta
för nya verksamhetslokaler på del av fastigheterna Lockarp 24:1 och Lockarp 8:2.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Rechon Life Science AB, fram till och med 2020-02-28, erhåller
markreservation för berörda delar av Lockarp 24:1 och Lockarp 8:2.
Paragrafen är justerad
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§

258

Försäljning av Hoven 1, projektnummer 6660

TN-2019-2949
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen försäljning av fastigheten Hoven 1 i Malmö, för uppförande av
kontor och lager.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av fastigheten Hoven 1.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag
om försäljning av fastigheten Hovet 1.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att
tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av
fastigheten Hoven 1.
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, § 258a.
Särskilt yttrande

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 258b.
Paragrafen är justerad

bilaga § 258a
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Vänsterpartiet Malmö

Tekniska Nämnden den 2019-10-23 :

Reservation
Till förmån för avslag på

Ärende 31. Försäljning av del av fastigheten Hoven 1, projektnummer 6660,
TN-2019-10-23

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.
änsterpartiet 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.

36

Malmö 2019-10-23
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 258b
37

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2019-1023
Försäljning av Hoven 1, projektnummer 6660
Diarienr: TN-2019-2949
Vi vänder oss inte mot försäljningen av fastigheten Hoven 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 de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Karlsson, 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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§

259

Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende fastigheterna
Jylland 5, Rosenborg 3 och Ryttmästaren 15

TN-2019-3183
Sammanfattning

Ärendet avser nya upplåtelser av tomträtt avseende flerbostadsfastigheterna Jylland 5,
Rosenborg 3 och Ryttmästaren 15, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper ut i september
2020 respektive 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tomträttsavtal, som ersätter ändliga avtal, avseende fastigheterna
Jylland 5, Rosenborg 3 och Ryttmästaren 15, samtliga i Malmö.
Anmälan om jäv

Lucas Carlsson (MP) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet.
Paragrafen är justerad
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§

260

Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende Bonden 9, 10 och
13, Herden 2 och 3, Körkarlen 4, 8 och 13 samt Åkervindan 7

TN-2019-3181
Sammanfattning

Ärendet avser nya tomträttsavtal avseende småhusfastigheterna Bonden 9, 10 och 13, Herden
2 och 3, Körkarlen 4, 8 och 13 samt Åkervindan 7, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper
ut i april 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tomträttsavtal, som ersätter ändliga tomträttsavtal, avseende
fastigheterna Bonden 9, 10 och 13, Herden 2 och 3, Körkarlen 4, 8 och 13 samt Åkervindan
7, samtliga i Malmö.
Paragrafen är justerad
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§

261

Reglering av tomträttsavgäld för industrier med löptider från och med 2020
och 2021

TN-2019-3158
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen reglering av tomträttsavgälder för nästkommande avgäldsperiod.
Regleringen omfattar i ärendet förtecknade tomträtter för industriändamål.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheterna Utgrunden 8,
Benkammen 18, Betongen 11, Bjurö 12, Bronsdolken 22, Brännoljan 1, Dansören 1,
Flintkärnan 1, Haken 12, Smörbollen 21, Utgrunden 9, Vinkeln 6, Väderö 19, samtliga i
Malmö.
Paragrafen är justerad
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§

262

Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och
framfart

TN-2019-3018
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
2019 väckt initiativ rörande reglering av elscootrar, detta avseende framförande och
parkering av desamma. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga, § 239, att
överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Fastighets- och gatukontoret har, bland annat till följd av tekniska nämndens trafikutskotts
beslut § 23, den 4 september 2019, men även till följd av befintlig delegation, haft en ökad
beredskap för fordonsflyttning av elscootrar under september månad. Mellan den 13
september 2019 och den 3 oktober 2019 har antalet elscootrar som flyttats i enlighet med
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, respektive förordningen (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall, uppgått till 125 stycken.
Då elscooter i dag klassificeras som cykel finns inte möjlighet till ytterligare reglering som inte
också har motsvarande inverkan på framförande såväl som parkering av vanliga cyklar i
staden. Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) har den 3 oktober 2019 låtit meddela att
Transportstyrelsen givits i uppdrag att, till i mars 2021, utreda en eventuell omklassificering av
elscootern, vilket i så fall, på sikt, skulle kunna möjliggöra ytterligare åtgärder för tekniska
nämnden att vidta för att stävja problemet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, liksom med hänvisning
till Transportstyrelsens pågående utredning av saken, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsunderlag





§53 TNAU 191004 Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende
parkering och framfart
Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och framfart
§239 TN 190925 Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering
och framfart

Paragrafen är justerad
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§

263

Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

TN-2019-3019
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
2019 väckt initiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi. Tekniska nämnden beslutade vid
sammanträdet i fråga, § 238, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för
beredning.
Frågan om cykeltrafik som initiativet rör hanteras i dagsläget i tekniska nämndens budget,
detta med hänvisning till det ramavtal som föreligger inom Storstadspaketet såväl som med
hänvisning till den av kommunfullmäktige fastställda transportpolitiska målsättningen för
Malmö stad, liksom i stadens trafik- och mobilitetsplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till att frågan om cykeltrafik hanteras i tekniska nämndens budget liksom
i stadens trafik- och mobilitetsplan, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), i första hand att
tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet, samt, i andra hand, att
tekniska nämnden ska besluta att det vid kommande revidering av stadens transport- och
mobilitetsplan, i denna ska inkluderas en separat analys av cykeltrafikens
specifika förutsättningar.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, då också med avslag på Susanna Lundbergs (V)
andrahands-yrkande, att tekniska nämnden, i enlighet med dess arbetsutskotts förslag, ska
besluta att, med hänvisning till att frågan om cykeltrafik hanteras i tekniska nämndens budget
liksom i stadens trafik- och mobilitetsplan, anse initiativet vara besvarat.
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 egna yrkanden. Se
bilagd reservation, § 263a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Beslutsunderlag




§54 TNAU 191004 Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
§238 TN 190925 Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
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Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

Paragrafen är justerad

bilaga § 263a
44

Vänsterpartiet Malmö

Tekniska Nämnden den 2019-10-23 :

Reservation
Till förmån för bifall på ärende nr. 24

Nämndsinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Vi menar att innehållet i cykelstrategin måste uppdateras men har förståelse för att olika
domument måste koordineras med varandra. Om det inte går att justera innehållet i ett
nämndsinitiativ under vägs får vi återkomma med ett nytt initiativ inför nästa nämndsmöte:

Yrkande om uppdaterad cykelstrategi inom ramen för TROMP:en
Den specifika analys och strategi för att uppfylla en del av Malmö stads och tekniska nämndens
mål om mer miljövänligt resande i staden nämligen cyklande som har funnits var Cykelstrategin
2015-19. Det är alltså dags att uppdatera den. I den mer övergripande planen TROMP:en
hänvisas till en cykelstrategi som alltså inte finns längre. Nämndens ordförande hänvisar till
budget och objektsgodkännande, men cyklande kräver inte bara fysiska investeringar utan även
ett övergripande ”planeringtänk” för hela stadens fysiska planering där bilen inte är norm längre.
Genom små insatser i pågående investeringar kan rörligheten påverkas i riktning mot en större
andel cykel och gång, och färre motordrivna fordon. Vi ska betänka att trygg och säker cykling
inte bara är en fördel för klimatet och vår gemensamma stadsmiljö, utan också har viktiga
hälsofaktorer, jämlikhetsfaktorer och stödjer barn och ungas rörlighet i staden - samtliga värden
som nämndsmålen prioriterar.
MEN vi har samtidigt förståelse för att ”strategiskogen” måste sållas. Vi föreslår därför att
förvaltningen får i uppdrag att uppdatera TROMP:en med ett kapitel om samordnad
cykelstrategi, som ersätter den tidigare strategin och är koordinerad med TROMP:en. Vi vill att
en sådan skrivs så fort som möjligt och vill gärna ha en tidsplan för när den kan vara på plats.
Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson

45

§

264

Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning

TN-2019-3020
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
2019 väckt initiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga, § 237, att överlämna initiativet till
tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Ansvar för renhållning och annan skötsel av
den gemensamma marken i Malmö åligger tekniska nämnden, detta enligt § 7 i av
kommunfullmäktige antaget reglemente.
Fastighets- och gatukontoret har, å nämndens vägnar, uppdragit åt den egna organisationen
att, tillsammans med upphandlade privata entreprenörer, utföra denna renhållning, med
angivet tillsynsansvar för specificerade geografiska ansvarsområden. Malmö stad
tillhandahåller också via sitt kontaktcenter en väl utbyggd möjlighet för stadens invånare att
själva felanmäla observerad nedskräpning eller andra fel, vilket når förvaltningen eller berörd
entreprenör för åtgärd, efter registrering i förvaltningens ärendehanteringssystem för detta
ändamål. Därtill pågår ett fortlöpande samarbete med kommunalförbundet VA SYD
respektive Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i syfte att utveckla och förbättra
stadens avfallshantering, för att på så vis kunna reducera förekommande nedskräpning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsunderlag





§55 TNAU 191004 Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning
och felanmälning
§237 TN 190925 Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning
och felanmälning
Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning

Paragrafen är justerad
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§

265

Nämndinitiativ rörande villkoren för boendeparkering

TN-2019-3568
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) väcker vid innevarande sammanträde ärende rörande villkoren för
boendeparkering i Malmö, detta i enlighet med 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725).
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att överlämna
ärendet till trafikutskottet 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 villkoren för boendeparkering

Paragrafen är justerad
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§

266

Nämndinitiativ rörande möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt
löpande hantering av dessa

TN-2019-3571
Sammanfattning

Niclas Röhr (M) och Håkan Fäldt (M) väcker vid innevarande sammanträde ärende rörande
möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande hantering av dessa, 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 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 möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande
hantering av dessa

Paragrafen är justerad

