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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-02-26 kl. 13:00-17:00

Plats

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

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Stephanie Karlsson (kommunikatör)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Magnus Fahl (strateg) §§41-42
Lotta Ahlfors (projektledare) §41
Malena Möller (trafikplanerare) §41
Andréas Nordström (trafikplanerare) §41
Daniel Svärd (utvecklingssekreterare) §§43-44
Henrik Gunée (ingenjör) §§43-50

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Marija Andonovski (sekreterare) §§43-50
Helen Karkkola (enhetschef) §78
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-03-09

Protokollet omfattar

§§41-82
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§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
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§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68

Information om idéstudie avseende MalmöExpressen-linje 4, Storstadspaketet muntlig
Information om linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet - muntlig
Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Fastighets- och gatukontoret 037
Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Hamnanläggningar 014
Arkivredovisning för tekniska nämnden
Uppdrag budget 2020 - Metro i Malmö
Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats VellingePetersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Placering av hyrcykelstationer, Malmö by bike, etapp 2
Objektsgodkännande för projekt nr 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
2020
Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet rörande villkor för
miljöparkeringsförbud
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående bättre belysning vid
cykelöverfarter samt införande av mer ljusreglering vid lämpliga övergångsställen
i staden
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna, STK-2019-1489
Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln,
STK-2019-1488
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-20191486
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag, STK-20191480
Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 (del av Hyllie 7:3, 7:5 och
4:2) i Hyllie, Söder om Klipporna, projekt 7342
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende flerbostadsfastigheterna
Malmö Fyen 3 m.fl.
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende småhusfastigheterna
Malmö Bonden 8 m.fl.
Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Vårsången 8
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§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82

Rapport angående 2019 års avgäldsregleringar för tomträtter
Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2020
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Styrkan 1
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2020
Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020
Program för att motverka hemlöshet
Borttagen på grund av sekretess
Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1
Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Godsfinkan 1
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående utmärkta cykellinjer
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§

41

Information om idéstudie avseende MalmöExpressen-linje 4,
Storstadspaketet - muntlig

TN-2019-4304
Sammanfattning

(30 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
Malena Möller, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

42

Information om linjenätsutredning i Malmö stad,
Storstadspaketet - muntlig

TN-2019-3795
Sammanfattning

(40 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

43

Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Fastighets- och
gatukontoret 037

TN-2019-3245
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat bokslut för 2019 och sammanfattat
verksamhetsåret i en årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar
uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. Rapporten är upprättad i planeringsoch uppföljningssystemet Stratsys och inlämnad till stadskontoret den 4 februari.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys 2019, samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Årsanalys 2019 Tekniska nämnden - fastighets- och
gatukontoret
Årsanalys 2019 (Tekniska nämnden)
Bilaga 1 Uppfoljning av objektsgodkannanden
Bilaga 2 Aktiva åtgärder enl Diskrimineringslagen
Bilaga 3 Systemuppfoljning av SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Bilaga 4 Uppföljning av arbetsmiljön 2019
Bilaga 5 Planbeställningar från fastighets- och gatukontoret 2019

Paragrafen är justerad
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§

44

Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Hamnanläggningar 014

TN-2019-4015
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat bokslut för 2019 och sammanfattat
verksamhetsåret i en årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Rapporten är upprättad i
planerings- och uppföljningssystemet Stratsys och inlämnad till stadskontoret den 4 februari.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys 2019 - hamnanläggningar,
samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200206 Årsanalys 2019 Tekniska nämnden hamnanläggningar
Årsanalys 2019 (Tekniska namnden - Hamnanläggningar

Paragrafen är justerad
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§

45

Arkivredovisning för tekniska nämnden

TN-2019-3788
Sammanfattning

En myndighet ska, enligt arkivlagen, upprätta en arkivredovisning som består dels av en
arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som finns i myndighetens
arkiv och om hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning som anger hur
dessa handlingar ska hanteras och förvaltas.
Arkivredovisningens funktion är att göra det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet
och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar samt hantera och
förvalta handlingar. För att kunna fylla denna funktion redovisas handlingarna i enlighet med
en klassificeringsstruktur som representerar myndighetens verksamhet. Härigenom tydliggörs
sambanden mellan handlingarna och den verksamhet de härrör från.
Arkivredovisningen ger en överblick över hela handlingsbeståndet hos myndigheten genom
att den upptar samtliga handlingsslag, oberoende av om handlingarna är registrerade på
handlings- eller ärendenivå eller om de hålls ordnade på annat sätt, och oberoende av om
handlingarna finns på papper eller i ett verksamhetssystem. I arkivredovisningen finns
uppgifter om handlingarna och deras fysiska förvaring. Arkivförteckningen upprätthåller
sambanden mellan dessa uppgifter så att handlingarna kan sökas och tas fram över tiden,
oberoende av om handlingarna överförts till annan databärare. Arkivredovisningen upptar
även uppgifter om bevarande, gallring, sekretess och annat som behövs för en god
arkivhantering.
Stadsarkivets anmärkning
Med anledning av att Stadsarkivet i de två (2) senaste årsrapporter från deras
tillsynsverksamhet har anmärkt att tekniska nämnden är den enda nämnd som inte har en
modern arkivredovisning. har förslaget till arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighetsoch gatukontoret, översänts till Malmös stads stadsarkivarie som lämnat sitt godkännande av
detsamma.
Justering/revidering av arkivredovisningen
Den nu aktuella versionen av förslaget till arkivredovisning har efter ett internt
remissförfarande arbetats fram i samråd med övriga avdelningar inom förvaltningen.
Eftersom detta remiss- och samrådsförfarande tidsmässigt föregick våren 2019 har det efter
det framkommit ett antal förslag till revideringar av förslaget till arkivredovisning.
Kanslienheten har tagit emot dessa förslag och gör bedömningen att i stället för att ytterligare
försena tekniska nämndens antagande av arkivredovisningen föreslå att eventuella mindre
justeringar/revideringar av densamma inklusive gallringsbeslut av icke principiell karaktär i
tekniska nämndens delegationsordning delegeras till kanslienhetens arkivarie. Genomförda
justeringar/revideringar anmäls därefter till tekniska nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighets- och gatukontoret.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighetsoch gatukontoret
Arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighets- och gatukontoret (rev. per
stadsarkivets begäran 2020-02-10)

Paragrafen är justerad
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§

46

Uppdrag budget 2020 - Metro i Malmö

TN-2020-166
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 ges kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning
av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas. Fastighets- och gatukontoret har
tillsammans med stadskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på
uppdragsdirektiv för genomförandet av budgetuppdraget.
Motsvarande förslag till uppdragsdirektiv behandlas också i kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsnämnden i februari 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisat förslag till uppdragsdirektiv för år 2020, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna redovisat förslag till uppdragsdirektiv för år
2020, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget i enlighet med föreliggande
förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att godkänna redovisat förslag till
uppdragsdirektiv för år 2020, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget i
enlighet med föreliggande förslag, då dock med tillägget att utredningen ska kompletteras
med en redogörelse för metrosystemets transportmässiga kapacitet och ekonomiska
förutsättningar ställt i förhållande till motsvarande för andra alternativa trafikslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD) och ordförande Andréas
Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att avslå Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden
beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och finner att
tekniska nämnden beslutat att avslå detsamma.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser eget
tilläggsyrkande, då till förmån för detta. Se bilagd reservation, § 46a.
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Susanna Lundberg (V) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Uppdrag budget 2020 - Metro i Malmö

Paragrafen är justerad

bilaga § 46a
13

Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Uppdrag budget 2020- Metro i Malmö
Diarienr: TN-2020-166
För Miljöpartiet är det av största vikt att Malmö har fungerande kollektivtrafik.
Det ska vara lätt att ta sig in, ut och runt i staden. Tyvärr är dagens
kollektivtrafik inte tillräcklig. Det behövs turtät, punktlig och kapacitetsstark
kollektivtrafik. Vi ser att Malmö behöver mer tåg, mer buss och spårväg.
Öresundsmetro och kopplingar in i staden kan vara ett bra sätt att stärka
Malmös kollektivtrafik men vi vill se om en metro kan möta de transportbehov
som finns i staden. Risken finns att en metro blir så dyr att alldeles för få
stationer kan byggas. Då kommer fortfarande kollektivtrafiken behöva
kompletteras med fler kollektivtrafiklösningar. Detta är inte ett bra sätt att
hushålla med stadens resurser.
Vi är inte emot att en utredning kring metro görs men vi hade velat se ordentlig
genomlysning av behov, kapacitet, kostnad och stationer. Därför yrkade vi på att
metrons kapacitet och ekonomi ska jämföras med andra kollektivtrafiklösningar
utifrån transportbehovet som finns. Då vårt yrkande inte vann gehör
reserverade vi oss i denna del.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas arlsson, ersättare teksnika nämnden

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

47

Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet

TN-2019-3795
Sammanfattning

En övergripande linjenätsutredning för stadsbuss- och regionbusslinjer har tagits fram av
fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Skånetrafiken. Linjenätsutredningen
visar hur stadsbusslinjenätet behöver förändras de närmaste 10 åren för att dels stödja
förverkligandet av stadens utbyggnad i enlighet med ÖP och dels som en följd av införandet
av storstadspaketets kollektivtrafikobjekt. Då det parallellt sker förändringar i Malmö och
omgivande kommuner till följd av större infrastrukturprojekt både avseende väg- och
järnvägsnät hanterar linjenätsutredningen även nödvändiga förändringar av
regionbusslinjernas dragning i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att linjenätsutredningen och dess förslag på linjenätsförändringar ska gälla som
planeringsunderlag för fastighets- och gatukontorets fortsatta arbete med storstadspaketet,
samt
att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att till tekniska nämnden återrapportera resultat av
den fördjupade linjenätsutredningen för de centrala delarna av Malmö, då senast vid tekniska
nämndens sammanträde i juni 2020.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att linjenätsutredningen och dess förslag på
linjenätsförändringar ska gälla som planeringsunderlag för fastighets- och gatukontorets
fortsatta arbete med storstadspaketet, samt att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att till
tekniska nämnden återrapportera resultat av den fördjupade linjenätsutredningen för
de centrala delarna av Malmö, då senast vid tekniska nämndens sammanträde i juni 2020.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C) anmäler ett
särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 47a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 47b.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Skånetrafiken
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 200228 Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
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Linjenätsutredning 2030, underlagsrapport

Paragrafen är justerad

bilaga § 47a

Tekniska nämnden 16
2020-02-26
Särskilt yttrande

§ 47 Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
Vi vill bara med detta särskilda yttrande påpeka att vi inte har bundet oss för att säga ja till de
förändringar i linjenätsdragningarna som utredningen kommer att föreslå.
Vi kommer att granska varje linjedragning för att bedöma vilka hänsyn man behöver ta till gående,
cykeltrafik, nyttotrafik och övrig trafik när linjesträckningarna återkommer för beslut. I denna
bedömning ingår t ex trafikseparering, enkelriktning och andra åtgärder som möjliggör att olika
trafikslag kan beredas plats i rimlig omfattning.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 47b
17

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2019-3795

Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
Sverigedemokraterna är generellt positiva till slutsatserna i linjenätsutredningen, men
vi är kritiska när det gäller storstadspaketet. Vi har dessutom sedan tidigare varit
särskilt tydliga med vårt motstånd till spårvagnar i Malmö. Socialdemokraterna och
numera även Liberalerna tycks fortsätta med planeringar och förslagen kopplat till
spårvagnar, vilket vi beklagar. Malmöexpressen var och är det första steget i de
tilltänkta spårvagnslinjerna. Vi kommer därför framgent yrka avslag på utökandet av
nya Malmöexpress linjer i Malmö.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

48

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm

TN-2018-401
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. När fullmäktige behandlade förslaget den
25 oktober 2018 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för en bredare förankring.
Sedan dess har en bredare politisk förankring skett och förslaget reviderats. Tekniska
nämnden har varit med i arbetet med framtagandet av ny parkeringspolicy och
parkeringsnorm och ställer sig bakom huvuddragen i det framtagna dokumentet även efter
gjorda revideringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, då dock med
tillägget att det i yttrandet ska tillföras att det är tekniska nämndens mening att
följande lydelse i policydokumentet (s. 19) bör strykas: "De flesta åtgärder i detta paket
kommer att vara sådana som vid denna policys framtagande (2019) ännu inte är utvecklade.
Det innebär att det kommer att ta viss tid innan den omfattande nivån i praktiken kan
tillämpas i stadsbyggandet. Grundläggande utformningsprinciper ska vara uppfyllda", samt
att uppdra åt förvaltningen att under 2020 ta fram förslag på sådana mobilitetsåtgärder som
ska kunna motsvara kategorin omfattande nivå (s. 19) i föreslaget policydokument.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet
med förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) och ordförande
Andréas Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att till förvaltningens förslag till
yttrande tillföra att det är tekniska nämndens mening att följande lydelse i policydokumentet
(s. 19) bör strykas: "De flesta åtgärder i detta paket kommer att vara sådana som vid denna
policys framtagande (2019) ännu inte är utvecklade. Det innebär att det kommer att ta viss tid
innan den omfattande nivån i praktiken kan tillämpas i stadsbyggandet. Grundläggande
utformningsprinciper ska vara uppfyllda", samt att uppdra åt förvaltningen att under 2020 ta
fram förslag på sådana mobilitetsåtgärder som ska kunna motsvara kategorin omfattande nivå
(s. 19) i föreslaget policydokument.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) respektive Håkan Fäldts (M)
yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget
yrkande.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande mot Stefan Plaths (SD)
respektive Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 48a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 48b.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48c.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Förslag till yttrande TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
KSAU 191202 §657 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy- och norm
Följebrev Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sammanställning över ändringar i Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling, reviderat
förslag efter återremiss

Paragrafen är justerad

bilaga § 48a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2018-401

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sverigedemokraterna anser att bilen även i framtiden kommer vara en viktig del av
många människors liv och kan därför inte ställa upp på den styrande minoritetens
ständiga försämringar för stadens bilister. Vi säger därför nej till föreslaget.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister,
bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med
morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör
ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där människor blir så
pass frustrerade över trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång efter gång försämra för stadens bilister skapar
man en mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och
från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden,
inte färre.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 48b
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Reservation
§ 48 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och - norm
I planen noteras att en ”bredare politisk förankring har skett” efter återremissen från kommunfullmäktige.
Eftersom vi från moderat sida inte har erbjudits att medverka i en sådan politisk förankring undrar vi hur
denna bredare politiska förankring har skett.
Vi är glada över att normtal för antal p-platser samt gångavstånd från parkering till förskola är justerat till
det bättre men saknar fortfarande bestämmelser om att p-platserna för korttidsangöring ska anläggas i
direkt anslutning till förskolan.
Någon större hänsyn har inte heller tagits till synpunkter från handel och andra instanser som har
påpekat att ett levande centrum fordrar möjlighet för Malmöbor och besökande att ta sig dit på olika sätt,
även med bil, som då behöver kunna parkeras i rimlig närhet till butikerna.
Det noteras i policyn att den tar hänsyn till förändrade transportbehov genom att upplåta färre platser för
bilparkering i gatan. Samtidigt föreslås att färre parkeringsplatser ska behöva anordnas i den egna
fastigheten, en matematik som självklart inte går ihop.
Vi anser fortfarande att gångavstånden mellan parkeringsplatsen/angöringspunkten och målpunkten är
för långa till både bostäder (500 meter) och arbetsplatser (800 meter). För den som behövt använda bil
för sina inköp är 500 meter en lång sträcka att gå med varorna.
Vissa tabellvärden är oklara. T ex i tabellen ”DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR BILPARKERING,
DEL 2” på sidan 9 saknas notering både om vilken avskrivningstid och ränta som använts i kalkylen.
När man studerar förslaget kan man vidare läsa att boende ska ha plats för sin bil i närheten av
bostaden medan han/hon åker kollektivt till arbetet. Samtidigt som allt fler ungdomar bor kvar hemma
allt längre betyder detta att många familjer kommer att behöva ställa både en och ibland två bilar vid sin
bostad medan man tar sig till arbetet på annat sätt. Samtidigt noterar vänsterstyret att det behövs färre
p-platser i p-husen eftersom man vill samutnyttja bostadsparkeringsplatserna med parkeringsplatser för
verksamheter och handel. Hur ska detta gå ihop? Fler som lämnar bilen hemma ger rimligen färre och
inte fler platser att samutnyttja!
I vänsterstyrets förslag till policy står det också att ”vid antagandet av policyn är arbetet inte avslutat
utan utvecklas vidare i fortsatta strategier. Eftersom parkering är ett av de mest betydelsefulla
styrmedlen för biltrafik är det viktigt att staden behåller en aktiv roll genom att kontinuerligt anpassa
planeringen efter förändrade förutsättningar för parkering.”
Vi moderater anser att planeringen ska anpassas efter invånarnas behov och förutsättningar för att få
sitt livspussel att fungera, inte efter förändrade förutsättningar för parkering som beror på vänsterstyrets
beslut.
I förslaget noteras också att p-normen ska kunna sänkas ytterligare om det finns mobilitetsåtgärder i
form av t ex. bilpool, cykelpool, cykelservice eller kollektivtrafikkort för de boende. Visserligen ska
hyresvärden garantera att dessa pooler är aktiva under några år, men rimligen ska byggnaderna
användas som bostäder under många fler år och vad händer om bil- eller cykelpoolen upphör efter
kanske 5 år?
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som
fastighetens användning ger upphov till, vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. På vilka
vetenskapliga grunder anser sig vänsterstyret kunna ta bort detta ansvar genom att påstå att om

Tekniska nämnden 22
2020-02-26
Reservation
fastighetsägaren under några år erbjuder kollektivtrafikkort så kommer fastighetens användning inte
längre att generera några behov av parkeringsplatser? Att man väljer att bo i kollektivtrafiknära bostäder
innebär inte med automatik att den boende väljer att inte äga/hyra/låna en bil som i så fall behöver en
parkeringsplats i närheten av bostaden.
Vi säger vidare nej till alla idéer om mobilitetsköp. Att lösa parkeringsfrågan vid en fastighet i centrala
staden genom att erbjuda ”åtgärder som långsiktigt förbättrar den hållbara mobiliteten i Malmö stad” ger
inte bättre möjlighet för en boende i den aktuella fastigheten att lämna bilen hemma och åka kollektivt till
arbetet. Det är endast bra parkeringsplatser vid bostaden som kan underlätta för ett sådant
resemönster. Förslaget ska dessutom utvärderas två år efter bygglovet. Hur löser vänsterstyret
parkeringsproblemet om utvärderingen pekar på att det inte fungerat som det var tänkt? Vems ansvar
blir ett sådant misslyckande?
I planen förklaras uttrycket mobilitetsåtgärd som en åtgärd som ger boende och verksamma incitament
och möjligheter att resa på andra sätt än med egen bil. Syftet med mobilitetsåtgärder kopplat till
bostäder och verksamheter är att minska efterfrågan på bilplatser. Vidare kan man läsa i förslaget att
trenderna påverkar hur staden kan arbeta med parkering och angöring och hur malmöborna väljer att
resa. Policyn säger sig ta höjd för ett mer flexibelt parkeringsbehov som i större utsträckning är
anpassningsbart efter förändrade behov. Detta är dessvärre en klar tankevurpa och vi beklagar att
vänsterstyret inte kan inse att man kan vilja äga en bil även om man reser till arbetet på annat sätt.
Vi moderater är övertygade om att många Malmöbor även i framtiden väljer att inneha eller i vart fall
disponera en egen bil även om man åker kollektivt eller cyklar till arbetet. Därmed minskar trafiken i
Malmö, men inte behovet av parkeringsplatser vid bostäderna. Vi moderater vill därför underlätta för
den som äger/hyr/leasar eller lånar en bil att parkera den vid sin bostad och utföra de dagliga resorna
på annat sätt – medan vänsterstyret uppenbarligen tycker att om man är så oklok att man vill kunna
parkera sin bil vid bostaden och åka kollektivt till arbetet så ska man bo någon annanstans än i Malmö.
När kommunfullmäktige återremitterade ärendet för en bredare förankring utgick vi ifrån att vänsterstyret
hade ambitionen att i samråd med oppositionen ta fram ett dokument som var hållbart över tid, men kan
nu konstatera att detta uppenbarligen inte var deras avsikt.
Eftersom vi moderater självklart inte kan medverka till att fastställa en norm som vi är övertygade om
kommer att försämra för invånarna eller i värsta fall skrämma bort dem från Malmö yrkar vi avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

bilaga § 48c
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Tekniska nämnden 2020-02-26
Särskilt yttrande
§ 48 Parkeringspolicy
Centerpartiet förespråkar lösningar med mindre kommunala pekpinnar och större friheter för individen att
själv bestämma över sitt liv, det gäller även när det kommer till parkering. Vi motsätter oss ett system där
byggherrar tvingas bygga parkeringsplatser ifall en marknadsmässig efterfrågan saknas, och anser att
malmöborna själva ska få avgöra om parkeringsplats i anslutning till bostaden är en kvalitet man är beredd
att betala för när man väljer bostad. Därför är vi positiva till att man nu väljer att sänka miniminivåerna så
att det blir möjligt att bygga lägenheter med få eller inga tillhörande parkeringsplatser i lägen där
bilinnehavet sannolikt kommer vara lågt. Vi anser dock att policyn är allt för omfattande och att många
inslag blir kontraproduktiva, där det framstår som att jakten på bilister varit överordnad möjligheten att
bygga en tät och hållbar stad.
•

•

•

•

Mobilitetsåtgärder som sänker p-talet bör fokuseras till hårda åtgärder, som bra cykelparkering
och bil- och cykelpooler som underlättar för ett liv utan bil. Mobility manegment är något som
kommunen kan ägna sig åt, inte något som hyresgäster ska finansiera via höjda bostadskostnader.
Detsamma gäller mobilitetsköp, där pengarna bör gå till åtgärder som förbättrar för hållbart
resande, inte påverkanskampanjer mot bilister.
Principen om att all parkering ska ordnas på fastigheten bör framförallt gälla bilplatser för
boende. För funktioner som angöring för lastning och lossning, parkeringsplats för
rörelsehindrade, sophämtning etc bör staden kunna ha en mer pragmatisk hållning där även
angöring på gatumark kan vara aktuellt i de fall det innebär negativa konsekvenser för den byggda
miljön om funktionerna ordnats på kvartersmark
Nivån av mobilitetsåtgärder för att sänka p-normen bör förtydligas för att skapa en ökad
transparens för byggherrar. I dagsläget innehåller policyn ett allt för stort mått av godtycklighet
vilket ger utrymme för enskilda handläggare att göra allt för varierande bedömningar
Cykelparkeringar är bra, men den höjda nivån riskerar att ske på bekostnad av goda
boendemiljöer och grönytor om hela innergårdar och bottenvåningar tvingas bli cykelparkering.
En zonindelning och/eller möjlighet till reducerat antal lättillgängliga cykelplatser bör övervägas
där förväntat resande med kollektivtrafik är högt.

Hållbarhet handlar inte om att göra det svårare att köra bil, utan om att göra det lättare
att inte köra bil. Med det sagt så anser vi att denna parkeringsnorm är ett steg på vägen
mot liberalare byggregler, och yrkar därför bifall.
Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Peter Olsson (C)

bilaga § 48d
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Diarienr: TN-2018-401
Den nya parkeringsstrategin innebär flera steg i rätt riktning. Strategin är ett av
de viktigaste verktygen för att kunna uppnå målen i TROMPEN (trafik och
mobilitetsplanen) och Malmös miljömål.
Vi tycker dock att strategin kunde förbättrats ytterligare inom ett antal
områden:
Som påpekas av tekniska nämnden innebär de ökade kraven på
korttidsparkering för bil vid skolor och förskolor en försämring av trafikmiljön
för barnen. Här borde strategin istället gå i andra riktningen och prioritera gång
och cykel. Barn och unga rör sig redan idag mindre än tidigare generationer och
riskerar därför sämre hälsa som vuxna. Vardagsmotionen behöver uppmuntras
inte försvåras.
Den nuvarande parkeringsstrategin är tydlig med att studenter har ett lägre
bilinnehav och därför är kraven på bilparkering betydligt lägre för dessa. I den
nya strategin är detta inte lika tydligt. Om konsekvensen blir högre krav på
bilparkering så innebär detta en onödig extra kostnad för boendet för en grupp
som ofta har väldigt låga inkomster och prioriterar bilägande lågt.
Rekommendationen att minst 15% av bilparkeringsplatserna ska vara
förberedda laddinfrastruktur är för lågt satt med tanke på att fordonsflottan ska
vara fossilfri år 2030. Minst 50% är en rimligare nivå. Utan laddinfrastruktur
får vi ingen omställning till elfordon.
Då policyn i sin helhet är ett steg i rätt riktning väljer vi att ställa oss bakom den
men kommer att fortsätta driva frågan om en ännu grönare parkeringspolitik.
För Miljöpartiet de gröna

Med instämmande av

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
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Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet
trafikplats Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo

TN-2019-3856
Sammanfattning

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för ombyggnad av väg E6.
Projektet innebär kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält i norrgående riktning
mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg för samtliga trafikslag.
Kommunstyrelsen vill nu inhämta synpunkter på Trafikverkets samrådsmaterial från tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden för att sedan avge ett för Malmö stad
gemensamt yttrande till Trafikverket.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på detsamma
och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 49a.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 49b.
Marja Harborn (L) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 49c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 200226 Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet
trafikplats Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Förslag till yttrande TN 200226 Ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats
Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
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Följebrev Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet trafikplats Vellinge trafikplats Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet trafikplats Vellinge - trafikplats
Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo i Vellinge och Malmö kommun

Paragrafen är justerad
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2019-3856

Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats
Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Sverigedemokraterna stödjer inte den styrande minoritetens trafikpolitiska visioner.
Trafikverkets förslag med ett extra körfält på E6 är bra, men vi stödjer inte alls den
styrande minoritetens krav att detta körfält ska vara reserverad till kollektivtrafiken.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 49b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats VellingePetersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Diarienr: TN-2019-3856
Ytterligare en motorvägsfil kommer att öka biltrafiken. Enligt projektets
prognos med 50% på 20 år. Den ökade biltrafiken kommer att öka trängseln och
luftföroreningarna i regionen. Hur detta kan kallas en kollektivtrafiksatsning är
obegripligt.
En kollektivtrafiksatsning skulle kunna vara en spårförbindelse från Vellinge via
Tygelsjö till Malmö. Det skulle också kunna vara pendrarparkeringar i Grevie
och V Ingelstad.
Gör om gör rätt!
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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Särskilt Yttrande

Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats VellingePetersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo

Liberalerna anser det viktigt att uppmuntra kollektivt resande, framförallt ur ett miljöperspektiv.
När det gäller inpendling från Vellinge kommun ser vi behovet av ett extra körfält på den sträckan.
Vi ser det som en potentiellt viktig satsning ur två perspektiv.
För det första möjliggör satsningen en kapacitetsökning för den befintliga busslinjen, vilket skulle kunna
reducera köbildningen från den biltrafik som för närvarande finns på sträckan.
För det andra kan satsningen vara ett sätt att bemöta en ökad befolkning och trafikmängd. Det är då viktigt att
komma ihåg att den framtida biltrafiken/bilparken sannolikt kommer bestå av en ansenlig andel elbilar och
fordon som kör på fossilfria bränslen.

Malmö 2020-02-26
Marja Harborn (L)
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Placering av hyrcykelstationer, Malmö by bike, etapp 2

TN-2019-3318
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen justering av placering för hyrcykelstation ”Hyllie Västra” (nr 69).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning av placering av hyrcykelstation
"Hyllie Västra" (nr 69) på Hyllie stationstorg, samt att till nämnden återkomma med förslag
på beslut om sådan placering någonstans på sagda torg, då senast vid nämndens sammanträde
i juni 2020.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och
Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen för vidare utredning av placering av hyrcykelstation "Hyllie Västra" (nr 69) på
Hyllie stationstorg, samt att till nämnden återkomma med förslag på beslut om sådan
placering någonstans på sagda torg, då senast vid nämndens sammanträde i juni 2020.
Beslutsgång

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




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Placering av hyrcykelstationer, Malmö by bike,
etapp 2
Platsstudie Hyllievång

Paragrafen är justerad
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51

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

TN-2019-2757
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 27 augusti 2019, § 216, att godkänna objekt för projekt
6520, då dock med vissa förbehåll relaterade till Region Skånes åtaganden visavi det
övergripande genomförandeavtalet för kollektivtrafikobjekt inom Malmö inom ramavtal 8.
Utöver detta beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten till
övergångsställe med ljusreglering istället för obevakat övergångsställe med farthinder, detta på
Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, och till nämnden återkomma med förslag till beslut i frågan.
Nämnda uppdrag förnyades sedermera vid det tillfälle tekniska nämnden slutligen beslutade
att godkänna objekt för åtgärder inom projektet, detta vid sammanträde den 23 oktober 2019,
§ 255.
Föreliggande ärende avser således ett fullföljande av kvarvarande utredningsuppdrag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att på Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, på platsen för föreslaget
obevakat övergångsställe, istället anlägga signalreglerat övergångsställe, samt
att delegera åt tekniska nämndens trafikutskott att besluta om eventuell justering av
ekonomisk kalkyl för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen
MalmöExpressen-linje 8.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15.30 och klockan 15.40.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och Marja
Harborn (L), att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att på
Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, på platsen för föreslaget obevakat övergångsställe, istället
anlägga signalreglerat övergångsställe, samt, till följd av detta, att delegera åt tekniska
nämndens trafikutskott att besluta om eventuell justering av ekonomisk kalkyl för projekt
6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8.
Stefana Hoti (MP) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att godkänna ett obevakat övergångställe med avsmalningar genom
breddad trottoar och mittrefug på Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, samt att uppdra åt
förvaltningen att i övrigt genomföra projektet enligt tekniska nämndens beslut § 255, 201910-23.
Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framlagda förslag
till beslut.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på vart och ett av de framlagda yrkandena
och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 51a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser signalreglerat
övergångsställe, detta till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Objektsgodkännande för projekt nr 6520
Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje
8
§255 TN 191023 Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och
Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8

Paragrafen är justerad

bilaga § 51a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
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 därför 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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§

52

Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2020

TN-2020-401
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har under senare år äskat årliga ramanslag på sammanlagt
15 mnkr för mindre ombyggnationer/anläggning inom fastighetsbeståndet. Dessa anslag
behövs främst för att fastighets- och gatukontoret så snabbt och effektivt som möjligt ska
kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av
mindre investeringar inom befintliga fastigheter.
Exempel på mindre investeringar i fastighetsbeståndet är VA-arbeten, täckdikningar och
mindre byggnationer. Objektsgodkännandet för 2020 uppgår till totalt 15 mnkr. Projektet
ryms inom den beslutade årsramen för kategorin. Ökade driftskonsekvens för projektet
beräknas uppgå till 898 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 6012 Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
2020 om 15 mnkr och driftskostnader om 898 tkr (brutto), samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre
investeringar i fastighetsbeståndet 2020
Underlag Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2020

Paragrafen är justerad
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§

53

Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet rörande
villkor för miljöparkeringsförbud

TN-2019-4234
Sammanfattning

Ledamöterna Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik
Malmberg (C) har vid tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2019 väckt initiativ
rörande villkoren för miljöparkeringsförbud. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet
ifråga, § 345, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 11 februari 2020, § 16, att
föreslå tekniska nämnden besluta att bifalla initiativet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla initiativet, samt
att uppdra åt förvaltningen att, i enlighet med initiativet, justera villkoren för
miljöparkeringsförbud.
Beslutsunderlag





§16 TNAU 200211 Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
§345 TN 191217 Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud

Paragrafen är justerad
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§

54

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående bättre
belysning vid cykelöverfarter samt införande av mer
ljusreglering vid lämpliga övergångsställen i staden

TN-2020-464
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) väcker vid innevarande sammanträde initiativ rörande belysningen vid
cykelöverfarter samt införandet av mer ljusreglering vid lämpliga övergångsställen runtom i
staden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att överlämna
initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå initiativet i dess helhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Stefana Hotis (MP) yrkande och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående bättre belysning vid
cykelöverfarter

Paragrafen är justerad
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§

55

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna, STK-2019-1489

TN-2019-3727
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och Johan Roslund (M) föreslår i sin motion att Malmö stad ska införa ett
system med reklam/annonsplatser på Citytunnelstationerna Hyllie och Triangeln för att öka
intäkterna till staden.
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 avslå
motionen.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), 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.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (S) yrkande
och finner att tekniska nämnden 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), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200228 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om reklam i Citytunnelstationerna, STK-2019-1489
Förslag till yttrande TN 200228 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om reklam i Citytunnelstationerna, STK-2019-1489
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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna

Paragrafen är justerad
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§

56

Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att
försköna Triangeln, STK-2019-1488

TN-2019-3738
Sammanfattning

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram en plan där Triangeln öppnas upp och förskönas, samt med förslag om
att, i samband med detta, också ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
fler kaféer och uteserveringar kan få plats på detta torg.
Fastighets- och gatukontoret har sedan tidigare, på uppdrag av tekniska nämnden, tagit fram
ett förslag till upprustning av den befintliga torgytan, då med samma mål om försköning och
öppenhet som i motionen. Uppdraget utmynnade i ett objektsgodkännande, vilket godkändes
vid sammanträde i tekniska nämnden den 25 september 2019, § 234.
Med hänvisning till detta tidigare beslut om upprustning av torget föreslås tekniska nämnden
nu besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
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.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln, STK-2019-1488
Förslag tíll yttrande TN 200226 Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln, STK-2019-1488
Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln,
STK-2019-1488
Underlag objektsgodkännande för projekt Upprustning av Triangeltorget (godkänd
per TN beslut § 234, 2019-09-25)

Paragrafen är justerad
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§

57

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
Kalkbrottet, STK-2019-1486

TN-2019-3769
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att på ett bättre sätt än idag tillgängliggöra
Limhamns kalkbrott för besökare. Förslaget innehåller en idé om att anlägga ett kafé med
utsikt mot kalkbrottet. Fastighets- och gatukontoret anser att tidigare framtagen skötselplan
för naturreservatet Limhamns kalkbrott väl beskriver hur kalkbrottet ska utvecklas och att
ytterligare behov av en utredning i frågan därför ej föreligger.
Tekniska nämnden föreslås därför besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
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 avslå
motionen.
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.
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 avslå motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande och finner att tekniska
nämnden 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.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet , STK-20191486
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G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om Kalkbrottet
Förslag till yttrande TN 200226 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om kalkbrottet
Skötselplan naturreservat kalkbrottet

Paragrafen är justerad
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§

58

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens
dag, STK-2019-1480

TN-2019-3730
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har den 26 oktober 2019 inkommit med motion om
Kanalens dag. I motionen föreslås kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att
undersöka möjligheterna att genomföra ett slags temadag där medborgare i staden ges
möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Tekniska nämnden arbetar redan på flera olika sätt med renhållning i och runt Malmös
kanaler och föreslås av den anledningen, liksom med hänsyn till framförallt olycksrisken
förknippad med att involvera allmänheten i dylikt arbete, besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå 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 avslå
motionen.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), 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.
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 avslå motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD)
yrkande och finner att tekniska nämnden 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), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C) reserverar
sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om Kanalens dag, STK-2019-1480
Förslag till yttrande TN 200226 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om Kanalens dag, STK-2019-1480
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag, STK-20191480

Paragrafen är justerad
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§

59

Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507

TN-2018-4433
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Limhamn 155:507 har tagits fram i syfte att
reglera genomförandet av detaljplan, Dp 5544. I avtalet regleras bland annat marköverföring
och uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslaget exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn 155:507.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna föreslaget exploateringsavtal avseende
fastigheten Limhamn 155:507.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 59a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) anmäler ett särskilt yttrande till
protokollet. Se bilagt yttrande, § 59b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn
155:507
Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Bilagor till exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Limhamn 155:507, nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 59a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2018-4433

Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Sverigedemokraterna är positiva till själva exploateringsavtalet, men vi är väldig
tveksamma till hur den styrande minoriteten avser att lösa trafiksituationen kring
Annetorpsvägen. Vi ser redan idag hur Annetorpsvägen efter ombyggnaden har nätt
sin fulla kapacitets utnyttjande. Bostadsbyggandet har under en längre tid varit
omfattande i Limhamn, men lika frånvarande har utbyggnaden av trafiknätet varit från
kommunen.
För oss Sverigedemokrater är det av största vikt att skapa goda förutsättningar för
boende i Limhamn, så det går att få vardagspusslet att gå ihop. Vi efterlyser
omgående en ny trafik strategi för Limhamn, som löser dagens svåra situation. Den
rådande destruktiva trafikpolitiken måste få ett slut.
Sverigedemokraterna kan framöver inte ställa sig bakom ny exploateringar i området
om det inte tas hänsyn till helheten. Vi tänker inte medverka till nya trafikinfarkter
som påverkar samhället negativt.
Det katastrofale trafikläge på Annetorpsvägen och kringliggande områden får under
ingen omständighet försämras ytterligare genom att minska framkomligheten eller
utrymmet på/kring Annetorpsvägen. Vi Sverigedemokrater vill se en trafikplanering i
sans och balans och inte den ensidiga prioriteringen, som den styrande minoritet
även efter Miljöpartiets valförlust bedriver.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 59b

Tekniska nämnden 46
2020-02-26
Särskilt yttrande

§ 59 Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Vi uppskattar de ytterligare bostäder som möjliggörs av detaljplanen Dp5544 och
exploateringsavtalet beträffande fastigheten Limhamn 155:507.
Vi kan samtidigt konstatera att den nya bebyggelsen kommer att öka trafiken på den i dag redan
hårt belastade Annetorpsvägen. Den återställning av kapaciteten på Annetorpsvägen som gällde
innan (S) och (Mp) drev igenom sin avsmalning av Annetorpsvägen blir genom den nu aktuella
exploateringen ännu mer akut.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)
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§

60

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4491
Sammanfattning

Avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147, för uppförande av ett parkeringshus inom utbyggnadsområdet
Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna , Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Hamnen 21:138 m fl

Paragrafen är justerad
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§

61

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3525
Sammanfattning

Avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Makrillen 3
och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla cirka 5 000 m² BTA för
bostadsbyggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147, till Norra Sundholmen i Malmö Ekonomisk förening.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Makrillen 3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl

Paragrafen är justerad
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§

62

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra
hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4495
Sammanfattning

Avser förlängning av markreservation av två områden inom del av fastigheterna Makrillen 3,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla cirka 9 500 m²
BTA för huvudsakligen bostadsbyggnation, varav cirka 5 500 m² BTA planeras som
bostadsrättslägenheter och cirka 4 000 m² BTA planeras som bostadsrättslägenheter
alternativt hyresrättslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, till Wästbygg Projektutveckling AB.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl

Paragrafen är justerad
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§

63

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4494
Sammanfattning

Avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 för huvudsakligen bostadsbyggnation. Reservationen
omfattar cirka 5 500 m² BTA för uppförande av hyreslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, till Roth Fastigheter AB.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Ham-nen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl

Paragrafen är justerad
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§

64

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3563
Sammanfattning

Avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla bostäder,
kontor, förskola och centrumfunktioner i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, till Midroc Property Development AB.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl

Paragrafen är justerad
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§

65

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 (del av
Hyllie 7:3, 7:5 och 4:2) i Hyllie, Söder om Klipporna, projekt 7342

TN-2018-1554
Sammanfattning

Avser upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 i Hyllie för uppförande av
flerbostadshus med cirka 70 hyresrättslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 i Hyllie.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan
2, Hyllie (projektnr 7342)
Smygmaskan 2 nämndskarta
Smygmaskan 2 tomträttsavtal
Smygmaskan 2 sidolöpare

Paragrafen är justerad
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§

66

Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende
flerbostadsfastigheterna Malmö Fyen 3 m.fl.

TN-2020-25
Sammanfattning

Nya upplåtelser av tomträtt avseende flerbostadsfastigheterna Fyen 3, Jylland 3, 9 och 10,
Korsör 1, Kronborg 7, Odense 1 samt Ribe 1, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper ut
under andra halvåret 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende fastigheterna Fyen
3, Jylland 3, Jylland 9, Jylland 10, Korsör 1, Kronborg 7, Odense 1 samt Ribe 1, samtliga i
Malmö.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal
avseende flerbostadsfastigheterna Malmö Fyen 3 m.fl.
Fyen 3 m fl nämndskarta
Tomträttsavtal Fyen 3
Tomträttsavtal Jylland 3
Tomträttsavtal Jylland 9
Tomträttsavtal Jylland 10
Tomträttsavtal Korsör 1
Tomträttsavtal Kronborg 7
Tomträttsavtal Odense 1
Tomträttsavtal Ribe 1

Paragrafen är justerad
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§

67

Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende
småhusfastigheterna Malmö Bonden 8 m.fl.

TN-2020-26
Sammanfattning

Nya tomträttsavtal avseende småhusfastigheterna Bonden 8, Herden 7, Körkarlen 3 och 11
samt Åkervindan 1, 3 och 4, 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 8, Herden 7, Körkarlen 3, Körkarlen 11, Åkervindan 1, Åkervindan 3
och Åkervindan 4, samtliga i Malmö.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal
avseende småhusfastigheterna Malmö Bonden 8 m.fl.
Bonden 8 Herden 7 m fl nämndskarta
Tomträttsavtal Bonden 8
Tomträttsavtal Herden 7
Tomträttsavtal Körkarlen 3
Tomträttsavtal Körkarlen 11
Tomträttsavtal Åkervindan 1
Tomträttsavtal Åkervindan 3
Tomträttsavtal Åkervindan 4

Paragrafen är justerad
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§

68

Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Vårsången 8

TN-2019-3999
Sammanfattning

Tillägg till tomträttsavtalet för fastigheten Vårsången 8 har tagits fram i syfte att reglera den
inskränkning av tomträtten som tomträttshavaren önskat.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tillägg till tomträttsavtalet för fastigheten Malmö Vårsången 8.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse 2020-01-28 Tillägg till tomträttsavtal avseende malmö
Vårsången 8
Tomträttsavtal Vårsången 8
Tillägg till tomträttsavtal Vårsången 8
Tilläggsöverenskommelse Vårsången 8
Vårsången 8 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

69

Rapport angående 2019 års avgäldsregleringar för tomträtter

TN-2020-324
Sammanfattning

Under 2019 har sammanlagt 335 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar
av den årliga avgälden om sammanlagt 7 651 611 kr. Under året har 27 friköp av tomträtter
genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens upprättade rapport över 2019 års avgäldsregleringar för
tomträtter.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 rapport angående 2019 års avgäldsregleringar
för tomträtter

Paragrafen är justerad
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§

70

Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2020

TN-2020-323
Sammanfattning

Under 2020 ska 43 småhus med tioåriga avgäldsperioder avgäldsregleras. Tekniska nämnden
föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som
tillämpats sedan 2009.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avgäldsunderlaget ska utgöra 65 procent av det av skatteverket fastställda
marktaxeringsvärdet för 2020, utom i fall där tomträttshavaren svarat för
anläggningskostnader för gemensam kvartersmark där avgäldsunderlaget ska utgöra 52
procent av marktaxeringsvärdet, samt
att avgäldsräntan ska bestämmas till 3 procent för tioåriga avgäldsperioder
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 reglering av tomträttsavgälder för småhus 2020
Bilaga småhus avgäldsreglering 2020

Paragrafen är justerad
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§

71

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och
12

TN-2020-20
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med
tomträtt till Brf Ramen i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtterna för en total köpeskilling om 109 650 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö
Ramen 9, 10, 11 och 12, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av
föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma 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, § 71a.
Särskilda yttranden.

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 71b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Ramen 9, 10, 11 och 12
Köpeavtal Ramen 9-12
Ramen 9-12 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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bilaga § 71a
60

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
TN-2020-02-26
Ärende nr. 30 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 TN-2020-20….

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom säljs ut och
därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala, det 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
ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
När en bostadsrättsförening väljer friköp av den mark de tidigare betalade tomträttsavgäld för så är
det oftast orsakat av Malmö Stads tidigare beslut om nivåer för avgälden. Med en större framsynthet
och insikt om vikten av rådighet kring våra gemensamma resurser hade detta kunnat undvikas.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L, vid Tekniska
nämndens sammanträde idag beslutat om försäljning av över 145 116 kvm mark för en
intäkt om ca 264 miljoner kronor, och har därmed avstått framtida intäkter från tomträtt
på samma mark, vilken över tid hade varit större samt hade behållit stadens rådighet över
markanvändningen
Malmö 2020-03-01
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 71b
61

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9,10,11 och 12
Diarienr: TN-2020-20
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
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 att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.
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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§

72

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1

TN-2020-22
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Själland 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Svenstorp nr 3, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 57 482 000 kronor.
Beslut

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

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

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma 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, § 72a.
Särskilda yttranden.

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 72b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Själland 1
Köpeavtal Själland 1
Själland 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 72a
64

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden 26 feb -20
Ärende nr. 31-35 Försäljning av fastigheterna
Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 TN-2020-20
Malmö Själland 1 TN-2020-22
Malmö Oxievång 1, 4 och 5 TN-2020-21
Malmö Rosenborg 1 och 2 TN-2020-23
Malmö Styrkan 1 TN-2020-24

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom säljs
ut och därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala, det 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 ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L, vid dagens
sammanträde beslutat om försäljning av över 76 000 kvm mark för en intäkt om ca
264 miljoner kronor.
Hittills under 2020 har försäljningar gjorts av sammanlagt 15 ha av malmöbornas gemensamma
mark, vid två sammanträden.

Malmö 2020-02-26
Sanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 72b
65

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
Diarienr: TN-2020-22
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
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 att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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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§

73

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5

TN-2020-21
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med
tomträtt till Brf Magnolian i Oxie, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtterna för en total köpeskilling om 53 958 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna
Malmö Oxievång 1, 4 och 5, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av
föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma 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, § 73a.
Särskilda yttranden.

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 73b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Oxievång 1, 4 och 5
Köpeavtal Oxievång 1 4 5
Oxievång 1 4 5 nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 73a
68

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden 26 feb -20
Ärende nr. 31-35 Försäljning av fastigheterna
Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 TN-2020-20
Malmö Själland 1 TN-2020-22
Malmö Oxievång 1, 4 och 5 TN-2020-21
Malmö Rosenborg 1 och 2 TN-2020-23
Malmö Styrkan 1 TN-2020-24

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom säljs
ut och därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala, det 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 ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L, vid dagens
sammanträde beslutat om försäljning av över 76 000 kvm mark för en intäkt om ca
264 miljoner kronor.
Hittills under 2020 har försäljningar gjorts av sammanlagt 15 ha av malmöbornas gemensamma
mark, vid två sammanträden.

Malmö 2020-02-26
Sanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 73b
69

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
SY Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1,4 och 5
Diarienr: TN-2020-21
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
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 att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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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§

74

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2

TN-2020-23
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med
tomträtt till Brf Rosenborg, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtterna för en total köpeskilling om 38 617 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna
Malmö Rosenborg 1 och 2, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av
föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma 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, § 74a.
Särskilda yttranden.

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 74b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Rosenborg 1 och 2
Köpeavtal Rosenborg 1-2
Rosenborg 1 och 2 nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 74a
72

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden 26 feb -20
Ärende nr. 31-35 Försäljning av fastigheterna
Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 TN-2020-20
Malmö Själland 1 TN-2020-22
Malmö Oxievång 1, 4 och 5 TN-2020-21
Malmö Rosenborg 1 och 2 TN-2020-23
Malmö Styrkan 1 TN-2020-24

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom säljs
ut och därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala, det 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 ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L, vid dagens
sammanträde beslutat om försäljning av över 76 000 kvm mark för en intäkt om ca
264 miljoner kronor.
Hittills under 2020 har försäljningar gjorts av sammanlagt 15 ha av malmöbornas gemensamma
mark, vid två sammanträden.

Malmö 2020-02-26
Sanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 74b
73

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2
Diarienr: TN-2020-23
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
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 att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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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§

75

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Styrkan 1

TN-2020-24
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Styrkan 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Mellersta, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling
om 3 861 000 kronor.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Styrkan 1.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma 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, § 75a.
Särskilda yttranden.

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 75b.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Styrkan 1
Köpeavtal Styrkan 1
Styrkan 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 75a
76

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden 26 feb -20
Ärende nr. 31-35 Försäljning av fastigheterna
Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12 TN-2020-20
Malmö Själland 1 TN-2020-22
Malmö Oxievång 1, 4 och 5 TN-2020-21
Malmö Rosenborg 1 och 2 TN-2020-23
Malmö Styrkan 1 TN-2020-24

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom säljs
ut och därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara det
normala, det 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 ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L, vid dagens
sammanträde beslutat om försäljning av över 76 000 kvm mark för en intäkt om ca
264 miljoner kronor.
Hittills under 2020 har försäljningar gjorts av sammanlagt 15 ha av malmöbornas gemensamma
mark, vid två sammanträden.

Malmö 2020-02-26
Sanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 75b
77

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Styrkan 1
Diarienr: TN-2020-24
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
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 att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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

79

§

76

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden tekniska nämnden 2020

TN-2020-57
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag










Protokoll Trafikdelegationen 2020-01-16
Protokoll Trafikdelegationen 2020-02-05
Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2019-12-11 – 2020-02-04
Vidaredelegation trafikärenden from 2020-02-01
Protokoll Trafikdelegationen 2020-02-12
Fastighets- och gatudelegationen, protokoll 1, 2020-02-13
Protokoll TNAU 200211
Protokoll TRU 200211

Paragrafen är justerad
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§

77

Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag































Sydvattens styrelseprotokoll 293, 2019-12-18
SBN 200123 §13 Yttrande från stadsbyggnadskontoret
SBN 200123 §13 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
KSAU 200113 §26 Ansökan om medel för genomförande
KS 200115 §18 Rapport - Flyttkedjeanalys
KS 200115 §18 G-tjänsteskrivelse KSAU 191216
KS 200115 §18 Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö
KS 200115 §18 Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö, bilaga
KS 200115 §13 Tillämpningsanvisningar för attestreglemente
KS 200115 §13 KSAU 200108 §9 Beslut
KS 200115 §13 Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar
KS 200115 §13 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108
KS 200115 §8 Öresundsbron 20 år
KS 200115 §5 Ansökan om stöd för Växtvärket Malmö
KF 191219 §276 Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
KF 191219 §276 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Olin
KF 191219 §271 Redovisning av motioner som i sak bifallits
KF 191219 §271 G-tjänsteskrivelse KSAU 191111
KF 191219 §269 Objektsgodkännande beläggningsreinvesteringar
KF 191219 §269 G-Tjänsteskrivelse KSAU beläggningsreinvesteringar
KF 191219 §267 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Malmöpendeln
KF 191219 §267 Avsättning av medel till statlig infrastruktur
KF 191219 §259 Återrapportering Uppdrag budget 2018
KF 191219 §259 Slutrapport - Uppdrag budget 2018
KF 191219 §259 Kartläggning av förvaltningarnas arbete
KF 191219 §259 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Återrapportering
KF 191219 §255 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente
KF 191219 §255 Förslag till Attestreglemente för Malmö stad
KF 101219 §255 Attestreglemente för Malmö stad, protokollsutdrag

Paragrafen är justerad
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§

78

Program för att motverka hemlöshet

TN-2019-253
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om Malmö stads handlingsplan för
bostadsförsörjning. I handlingsplanen finns uppdraget att ta fram en strategi för hemlöshet.
Tekniska nämnden tog under våren 2019 fram en remissversion av Program för att motverka
hemlöshet. I remissversionen föreslogs en mängd åtgärder för att motverka och förebygga
hemlöshet samt förslag på hur arbetet mot dagens hemlöshet ska kunna hanteras bättre och
mer effektivt.
Remissen skickades till Malmö stads samtliga nämnder och en sammanställning av
remissinstansernas synpunkter finns bifogad ärendet. Program för att motverka hemlöshet
har uppdaterats utifrån och de inkomna synpunkterna. I avvaktan på kommunfullmäktiges
nya mål för staden har arbetet med programmet varit vilande under hösten 2019.
I programmet finns övergripande målsättningar för stadens arbete för att motverka
hemlöshet samt tre strategiska områden som var för sig har delmål.
Som en bilaga till programmet finns en handlingsplan med konkreta åtgärder i arbetet med att
minska och motverka hemlösheten i Malmö. För varje åtgärd finns utpekad vilken nämnd
eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Program för att motverka hemlöshet och
skicka detsamma till kommunfullmäktige för behandling, samt
att föreslå kommunfullmäktige att uppmana de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter
i handlingsplanen att anta denna.
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, med
instämmande från ordförande Andréas Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att
godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Program för att motverka hemlöshet och skicka
detsamma till kommunfullmäktige för behandling, samt att föreslå kommunfullmäktige att
uppmana de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter i handlingsplanen att anta denna.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Susanna Lundberg (V), att tekniska nämnden
ska besluta att avslå Henrik Malmbergs (C) respektive ordförande Andréas Schönströms (S)
yrkande.
Stefana Hoti (MP) biträder Henrik Malmbergs (C) respektive ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande enligt ovan, då dock med tillägget att tekniska nämnden också ska
besluta att uppdra åt förvaltningen att i samråd med övriga berörda nämnder ta fram
förslag på åtgärder som i större utsträckning kan sägas angripa de bostadsförsörjningsmässiga
grunderna till hemlöshet.
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Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
tekniska nämnden ska besluta att avslå Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång, del 1

Ordföranden ställer Henrik Malmbergs (C) respektive eget yrkande mot Stefan Plaths (SD)
respektive Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med Henrik Malmbergs (C) respektive eget yrkande.
Reservationer, del 1

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 78a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 78b.
Beslutsgång, del 2

Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande mot eget respektive Håkan
Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget respektive Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer, del 2

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser eget
tilläggsyrkande, detta till förmån för detsamma. Se bilagd reservation, § 78c.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Program för att motverka hemlöshet
Bilaga Handlingsplan
Program för att motverka hemlöshet_antagandehandling
§12 TN 200128 Program för att motverka hemlöshet
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande hälsa- vård- och omsorgsnämnden 190627 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §92 HVO 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande stadsbyggnadsnämnden 190627 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Protokollsutdrag §157 SBN 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande arbetsmarknad- och socialnämnden 190627 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
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Protokollsutdrag §243 ASN 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande MKB 190627 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Yttrande funktionsstödsnämnden 190527 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Protokollsutdrag §90 FSN 190527 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190625 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §79 GVN 190625 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande miljönämnden 190619 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §107 MN 190619 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande förskolenämnden 190619 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §79 FSKN 190619 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande servicenämnden 190624 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §70 SEN 190624 Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Yttrande grundskolenämnden 190612 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §98 GRN 190612 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden 190613 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §93 FRN 190613 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden reservation M 190613 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden särskilt yttrande SD 190613 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Boplats Syds yttrande över program för att motverka hemlöshet
Yttrande revisorskollegiet 190424 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §49 190424 revisorskollegiet Program för att motverka hemlöshet

Paragrafen är justerad

bilaga § 78a
84

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
TN-2020-02-26
Ärende nr. 38, Program för att motverka hemlöshet

Hemlöshet på grund av bostadsmarknaden
Majoriteten av den hemlöshet som finns i dagens Malmö är strukturell det vill säga den är orsakad av
missmatchning mellan marknadens utbud och befolkningens möjlighet att på marknadens villkor betala
för att lösa sitt behov av bostad. En central orsak till detta är att Sverige har världens fjärde högsta
byggkostnader vilket hänförs till en marknad präglad av oligopol med ett litet antal stora byggare.
Malmö stad kan påverka marknaden på flera sätt och Tekniska nämnden/FGK har stora möjligheter att
bidra kraftfullt till detta.
Även om arbetet med bostadsförsörjning åligger en annan nämnd och förvaltning upplever vi att
sambandet mellan hemlöshet och bostadsmarknad undertrycks i detta handlingsprogram. Den styrande
minoriteten i staden behöver samköra sina frågor på ett mer konstruktivt sätt för att lösa stadens
problem. Att gömma sig bakom formuleringar i reglementet löser varken bostadsbrist eller hemlöshet,
och knappast heller styrets inre spänningar.
Malmö 2020-03-01
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 78b
85

Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2019-253

Program för att motverka hemlöshet
Sverigedemokraterna stödjer inte den till hemlösheten kopplade politik, som de
styrande partier i Malmö förespråkar.
Den omfattande hemlösheten, dess problematik och kostnader kan till stora delar
direkt knytas till en misslyckad och alltför generös migrations och bidragspolitik.
Sverige behöver ett kraftigt minskat inflöde av nyanlända migranter och fler av dessa
måste även återvända till sina hemländer.
Malmös styrande partier S, L och Mp är av den uppfattningen att Malmö både kan
och ska ta emot alla migranter som önskar att bo här och erbjuder dessutom ytterst
generösa lösningar till detta. Sverigedemokraternas politik inspireras av lösningar
och förslag från andra kommuner och städer, som till exempel Svedala, Landskrona,
Vellinge och Trelleborg tillämpar.
Det finns även exempel från andra städer runtom i Sverige som vi vill införa i Malmö.
Sverigedemokraterna vill se lösningar i form av boende på båt, i tält och husvagn,
samt enorma satsningar med fokus på återvandring. Lösningen på ett enormt
importerat problem är att exportera det igen i lika stor stil.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 78c
86

Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Program för att motverka hemlöshet
Diarienr: TN-2019-253
Vi vill börja med att lyfta att vi ställer oss positiva till programmet och anser att
handlingsprogrammet ger tydlig ansvarsfördelning. Vi är dock skeptiska till den
snäva tolkningen av uppdraget där hemlöshetsprogrammet har särskilts från
bostadsförsörjningsprogrammet. Då den allra största andelen av hemlösa i
Malmö grundar sig i strukturell problematik är det väsentligt att bostadstillgång
till en rimlig hyra ska vara i fokus.
Vi motsätter oss starkt till arbetsmarknads-och socialnämndens snäva tolkning
av lagen och oviljan att undanta strukturellt hemlösa barnfamiljer från sin nya
praxis. Som hemlöshetsprogrammet lyfter så är 90% av de strukturellt hemlösa
nya i Sverige eller har annan etnisk bakgrund. Var fjärde barn i Malmö lever i
fattigdom idag, för barn som inte är etniskt svenska är siffran nästa den dubbla.
Detta innebär att barn i denna grupp är utsatt för multipla riskfaktorer.
Miljöpartiet anser dessutom att detta är institutionell diskriminering då
praxisen till synes är jämlik för alla men i praktiken slår hårdast mot barn med
icke svensk etnisk bakgrund.
Miljöpartiet yrkade på att tekniska nämnden ska få uppdrag att tolka uppdraget
från kommunfullmäktige bredare och knyta an bostadsförsörjningsfrågan till
hemlöshetsprogrammet. Då vårt yrkande inte fick gehör valde vi att reservera
oss i denna del.
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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Borttagen på grund av sekretess

TN-2020-167
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Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan
1

TN-2019-2599
Sammanfattning

Parkeringsköp avseende 132 st parkeringsplatser om totalt 16 500 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Briggen Hamnen 22:31 AB upplåta 132 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning i
närområdet till nybildade fastigheten Malmö Sjustjärnan 1, detta till en parkeringsköpavgift
om totalt 16 500 000 kronor inklusive mervärdeskatt.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till Briggen
Hamnen 22:31 AB upplåta 132 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning i närområdet till
nybildade fastigheten Malmö Sjustjärnan 1, detta till en parkeringsköpavgift om totalt
16 500 000 kronor inklusive mervärdeskatt.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Henrik Malmberg (C), i
första hand, att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen,
samt, i andra hand, att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Stefan Plaths (SD) m.fl. återremitteringsyrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) m.fl. yrkande om avslag på
detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkanden. Se bilagd reservation, § 80a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C) reserverar
sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C)
yrkanden. Se bilagd reservation, § 80b.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 80c.
Beslutsunderlag



Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1
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bilaga § 80a
90

Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2019-2599

Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1
Sverigedemokraterna tycker att det är oacceptabelt att ingå ett avtal, där man från
kommunens sida redan nu vet om att det inte går att uppfylla. Att hoppas och tro är
inte tillräckligt för att ingå ett avtal på 16 miljoner kronor.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 80b

Tekniska nämnden 91
2020-02-26
Reservation
§ 80 Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1
I ett förslag från förvaltningen föreslås tekniska nämnden att till Briggen Hamnen 22:31 AB
upplåta 132 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning å fastigheten Malmö Hamnen 21:157
(Bagers plats) till en parkeringsköpavgift om totalt 16 500 000 kronor inklusive mervärdeskatt.
I kommande ärende, § 81, föreslås p-köp av ytterligare 131 platser i samma parkeringsanläggning.
Detta är totalt orimligt av tre skäl:
1/ Parkeringsanläggningen Bagers Plats med sina 449 platser saknar i dag lediga platser för
långtidsparkering.
2/ Inte ens om man tar bort alla de plaster som i dag används för korttidsparkering skulle platserna
räcka till för att reservera totalt 263 platser som p-köp för nybyggnation längs Carlsgatan.
3/ Placeringen av parkeringsanläggningen Bagers Plats är inte gynnsam med hänsyn till fastigheten
Malmö Sjöstjärnan 1. Merparten av de tillresande skulle i onödan behöva köra förbi
centralstationen i rusningstid för att angöra p-huset – samtidigt som gångavståndet mellan p-huset
och den aktuella fastigheten överstiger rimligt gångavstånd (blir ca 900 meter).
Vi yrkar därför i första hans återremiss för att förvaltningen ska förhandla fram en annan lösning
med fastighetsägaren.
I stället för återremiss yrkade ordförande Andréas Schönström att i avtalet med Briggen Hamnen
22:31 AB inte ange parkeringsanläggningen Bagers Plats utan att i stället bara
ange ”parkeringsanläggning i närområdet”.
Då det i närområdet inte kommer att finnas någon parkeringsanläggning med flera hundra lediga
platser vid tiden för fastighetens färdigställande är detta inte ett realistiskt alternativ och vi är
tveksamma till konsekvenserna för staden om man inte kan fullfölja sitt ingångna avtal varför vi
yrkar avslag på ordförandens förslag.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden, varken om återremiss eller avslag, anför vi härmed
reservation.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)
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Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö
Godsfinkan 1

TN-2019-2596
Sammanfattning

Parkeringsköp avseende 131 st parkeringsplatser om totalt 16 375 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Fastighets AB Briggen i Öresund upplåta 131 st parkeringsplatser
i parkeringsanläggning i närområdet till nybildade fastigheten Malmö Godsfinkan 1, detta till
en parkeringsköpavgift om totalt 16 375 000 kr inklusive mervärdeskatt.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till Fastighets
AB Briggen i Öresund upplåta 131 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning i
närområdet till nybildade fastigheten Malmö Godsfinkan 1, detta till en parkeringsköpavgift
om totalt 16 375 000 kr inklusive mervärdeskatt.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Henrik Malmberg (C), i
första hand, att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen,
samt, i andra hand, att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Stefan Plaths (SD) m.fl. återremitteringsyrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) m.fl. yrkande om avslag på
detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkanden. Se bilagd reservation, § 81a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C) reserverar
sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C)
yrkanden. Se bilagd reservation, § 81b.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 81c.
Beslutsunderlag
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bilaga § 81a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2019-2596

Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Godsfinkan 1
Sverigedemokraterna tycker att det är oacceptabelt att ingå ett avtal, där man från
kommunens sida redan nu vet om att det inte går att uppfylla. Att hoppas och tro är
inte tillräckligt för att ingå ett avtal på 16 miljoner kronor.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 81b

Tekniska nämnden 95
2020-02-26
Reservation
§ 81 Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Godsfinkan 1
I ett förslag från förvaltningen föreslås tekniska nämnden att till Fastighets AB Briggen i Öresund
upplåta 131 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning å fastigheten Malmö Hamnen 21:157
(Bagers plats) till en parkeringsköpavgift om totalt 16 375 000 kronor inklusive mervärdeskatt.
I tidigare ärende, § 80, föreslås p-köp av ytterligare 132 platser i samma parkeringsanläggning.
Detta är totalt orimligt av tre skäl:
1/ Parkeringsanläggningen Bagers Plats med sina 449 platser saknar i dag lediga platser för
långtidsparkering.
2/ Inte ens om man tar bort alla de plaster som i dag används för korttidsparkering skulle platserna
räcka till för att reservera totalt 263 platser som p-köp för nybyggnation längs Carlsgatan.
3/ Placeringen av parkeringsanläggningen Bagers Plats är inte gynnsam med hänsyn till fastigheten
Malmö Godsfinkan 1. Merparten av de tillresande skulle i onödan behöva köra förbi
centralstationen i rusningstid för att angöra p-huset – samtidigt som gångavståndet mellan p-huset
och den aktuella fastigheten överstiger rimligt gångavstånd (blir ca 900 meter).
Vi yrkar därför i första hans återremiss för att förvaltningen ska förhandla fram en annan lösning
med fastighetsägaren.
I stället för återremiss yrkade ordförande Andréas Schönström att i avtalet med Fastighets AB
Briggen i Öresund inte ange parkeringsanläggningen Bagers Plats utan att i stället bara
ange ”parkeringsanläggning i närområdet”.
Då det i närområdet inte kommer att finnas någon parkeringsanläggning med flera hundra lediga
platser vid tiden för fastighetens färdigställande är detta inte ett realistiskt alternativ och vi är
tveksamma till konsekvenserna för staden om man inte kan fullfölja sitt ingångna avtal varför vi
yrkar avslag på ordförandens förslag.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden, varken om återremiss eller avslag, anför vi härmed
reservation.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)
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Nämndinitiativ från Centerpartiet angående utmärkta cykellinjer

TN-2020-694
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) väcker vid innevarande sammanträde nämndinitiativ om tydligare
utmärkning av cykellinjer i staden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Centerpartiet angående utmärkta cykellinjer
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