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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-12 kl. 08:30-12:45
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Håkan Thulin (avdelningschef) §§222-258
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef) §§222-258
Patrik Widerberg (avdelningschef) §§222-258
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Nina Nordin (strateg) §§224-225
Andreas Nordin (trafikplanerare) §§224-225
Viktoria Morén (stadsjurist) §§224-225
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal) §§222-258
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision) §§222-258
Malin Melin (personalföreträdare, SACO) §§222-234
Franciska Nermark (enhetschef) §259
Lars Johansson (enhetschef) §259
Anna Kanschat (ingenjör) §259
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-06-17
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§§222-261
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Information om ramavtal 8 – Storstad Malmö, reviderad investerings- och
finansieringsplan, storstadspaketet – muntlig
Information om idéstudie avseende MEX-linje 10, storstadspaketet – muntlig
Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående översiktsplan för Malmö
Masterplan för Malmö hamn
Planeringsförutsättningar för MEX-linje 4, storstadspaketet
Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av budgetuppdrag
2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK-2019-1725
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta ett
kommunalt byggbolag, STK-2020-376
Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön
Ansökan hos tekniska nämnden om avgiftsfrihet gällande upplåtelseavgift för
affischering på elskåp
Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19
Samverkan med Lunds kommun angående färdtjänst
Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av elscootrar/elsparkcyklar samt
revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats
Översyn av parkering på Fridhem, Västervång m.fl.
Uppdrag budget 2020 – samnyttjande av park för förskola
Objektsgodkännande projekt 7021 Vindtunnelanläggning Hyllie
Objektsgodkännande för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park
Objektsgodkännande för projekt 6050 Temalekplats Nangijala
Förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3, projekt 3004
Förlängning av markreservation för fastigheten Höbalen 2, projekt 3004
Exploateringsavtal för fastigheten Smedjan 13 respektive Smedjan 15, Malmö
Exploateringsavtal för fastigheten Smedjan 8, Malmö
Exploateringsavtal avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, Dp 5616
Tomträttsupplåtelse för fastigheten Verkö 5, Dp 5203, projektnummer 7070
Försäljning av fastigheten Malmö Rätan 1, Hyllie, projekt 7342
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 5695-20 om laglighetsprövning
enligt kommunallagen – beslut om ekonomiskt stöd till På Limhamn
Nämndinitiativ från Moderaterna rörande möjligheterna för
källsorteringssoptunnor samt löpande hantering av dessa
Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
Genomförandeavtal för åtgärder på MalmöExpressen-linje 8
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående sommartorgsverksamhet på
Davidshallstorg
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2020
Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020
Fördjupad linjenätsutredning för centrala Malmö, storstadspaketet
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om automatiserad avspärrning av gator
i Västra hamnen
Överklagande av beslut om att införa permanent parkeringsförbud på
veckodagsgatorna i Rosenvång
Objektsgodkännande för projekt 8327 Stadsmiljö – mötesplatser och stråk
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Ansökan om finansiering av forskningsprojekt om badvattenkvalitet vid Malmös
badplatser
Drift- och underhållsentreprenader 2021
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål
Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk utrustning för Malmö stads
förtroendevalda
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§

222

Information om ramavtal 8 – Storstad Malmö, reviderad
investerings- och finansieringsplan, storstadspaketet – muntlig

TN-2020-1966
Sammanfattning

(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

223

Information om idéstudie avseende MEX-linje 10,
storstadspaketet – muntlig

TN-2020-1194
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Anna Stjärnkvist, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

224

Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående
översiktsplan för Malmö

TN-2020-1314
Sammanfattning

Översiktsplan för Malmö bearbetas kontinuerligt och en aktualisering planeras antas vintern
2021/2022. Stadsbyggnadsnämnden leder arbetet och har skickat ett samrådsförslag till
berörda aktörer för yttrande. Tekniska nämnden och fastighet- och gatukontoret är delaktiga i
framtagandet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att Öresund bör pekas ut som den plats där det
är lämpligt att placera vindkraftsproduktion,
att i förvaltningens förslag till yttrande, då under rubriken "Synpunkter på föreslagna
utredningsområden", sida 5, tillföra att tekniska nämnden ställer sig tveksam till Lernacken
som stationsläge eftersom det bland annat anses ha potential som skyddsvärt naturområde,
att i förvaltningens förslag till yttrande ersätta den tredje meningen, fjärde stycket, sida 2, med
följande: "För att skapa en miljö som är bättre anpassad till malmöbornas behov och
önskemål är det viktigt att kontinuerligt arbeta med malmöbornas delaktighet, samt att testa
och experimentera med hur mark kan användas för olika användningsområden.", samt
att, då med nämnda tillägg och ändringar, avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att till
stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Anders Pripp (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och
Håkan Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande
tillföra, att Öresund bör pekas ut som den plats där det är lämpligt att placera
vindkraftsproduktion.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och
Håkan Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande, då
under rubriken "Synpunkter på föreslagna utredningsområden", sida 5, tillföra att tekniska
nämnden ställer sig tveksam till Lernacken som stationsläge eftersom det bland annat anses
ha potential som skyddsvärt naturområde.
Susanna Lundberg (V) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande ersätta den
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tredje meningen, fjärde stycket, sida 2, med följande: "För att skapa en miljö som är bättre
anpassad till malmöbornas behov och önskemål är det viktigt att kontinuerligt arbeta med
malmöbornas delaktighet, samt att testa och experimentera med hur mark kan användas för
olika användningsområden.”
Susanna Lundberg (V) yrkar vidare att tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande tillföra, att det är tekniska nämndens mening att det i översiktsplanen
uttryckligen bör stå att det ärende som nu ligger hos mark- och miljööverdomstolen kan
påverka översiktsplanen och utfyllnaden i Malmös hamnområden, liksom att det är av största
vikt att de påpekanden som görs i den processen tas tillvara, på det att domslutet blir
vägledande för den fortsatta planeringen, samt att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra,
att bland de planeringsstrategier som översiktsplanen behandlar bör minskad privatbilism –
då dess inverkan på infrastruktur, kollektivtrafik och stadsmiljö – ingå som en förutsättning.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå
Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först eget yrkande mot Anders Pripps (SD) respektive Håkan Fäldts (M)
yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Malmbergs (C) m.fl. tilläggsyrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Susanna Lundbergs (V) m.fl. ändringsyrkande
och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer till sist Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot eget 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
Anders Pripps (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 224a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 224b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Se
bilagd reservation, § 224c.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 224d.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden
angående översiktsplan för Malmö stad
Förslag till yttrande TN 200612 Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden
angående översiktsplan för Malmö stad
Missiv Översiktsplan för Malmö - samråd
Sändlista samrådshandling till Översiktsplan för Malmö
Samrådshandling till Översiktsplan för Malmö

Paragrafen är justerad

bilaga § 224a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-1314

Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden
angående översiktsplan för Malmö
Sverigedemokraterna stödjer inte alls den styrande minoritetens trafikpolitiska
ambitioner och planer om förtätningen av Malmö. Översiktsplanen är baserat på
diverse strategiska dokument inom Malmö stad, som vi reserverade oss emot.
Vi motsätter oss speciellt den pågående avveckling av alla Malmös infartsleder i form
av ombyggnad till stadshuvudgator och yrkade därför på avslag till förslaget.
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 § 224b

Tekniska nämnden 11
2020-06-12
Reservation

§ 224 Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående översiktsplan
för Malmö
Det föreliggande förslaget till översiktsplan saknar en vision som skulle göra det möjligt för planen
att antas av en bred majoritet i kommunfullmäktige. Tvärt om, tycks (S) i allt större grad vika sig
för (Mp) och deras idéer om att backa in i framtiden, varför frågor om näringsliv, arbetstillfällen,
tillgänglighet och hänsyn till stadens invånare inte är i fokus.
Vi menar att tekniska nämnden i sitt remissyttrande skulle:
-

Efterlysa en tydligare skrivning om att arbete och företagande, även inom stadens gränser, är
viktiga för Malmös framtid. Tankarna på att underlätta för små- och medelstora företag bör
genomsyra hela dokumentet.

-

Utveckla frågan om hållbara transporter så att dessa även omfattar transporter av gods och
människor inom staden och inte bara till och från.

-

Understryka vikten av trygghet i staden, både på gator och torg men också tryggheten att ha
ett arbete vilket förutsätter att näringslivets tankar, idéer och behov får större utrymme.

-

Påtala vikten av att staden ska vara tillgänglig för alla trafikslag. För att detta ska uppnås måste
kollektivtrafiken utvecklas, inte bara med långa fordon utan med en trafik som kommer och
går enligt en rimlig turlista för att locka invånarna att välja buss i stället för egen bil.

-

Efterlysa en väsentligt ökad exploatering i de kollektivtrafiknära lägena. Vi menar att ÖP:n
borde uttala att byggnader på 20-30 våningar bör kunna vara en ny Malmöstandard i centrala
och kollektivtrafiknära områden.

-

Ifrågasätta om målet med halvmiljonstad är realistiskt. ÖP:n borde ta klar ställning för att
Malmös storlek ska utgå ifrån arbetstillfällen och bostäder – inte efter vänsterpolitiska
drömmar.

-

Klart ta ställning för att diverse styrdokument som t ex TROMPen ska arbetas in i ÖP:n och
skrivas på ett sätt så att de övergripande målen för ett positivt Malmö kan infrias.

Då vi inte får gehör för våra synpunkter yrkar vi avslag och anför reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

bilaga § 224c
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Vänsterpartiet Malmö

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2020-1314 Samrådsremiss angående översiktsplan för Malmö

Mer visioner behövs. Och avvakta domstolsutslag om Malmö hamn
Det förslag till översiktsplan som nu ligger för samråd innehåller många positiva delar, så långt
processen nu kommit. De flesta av de möjligheter och utmaningar som Malmö står inför finns med.
Detsamma gäller förvaltningens förslag till svar från Tekniska nämnden. Bra perspektiv och bra
förslag till kompletteringar och förändringar.
Vi instämmer i att vikten av delaktighet från malmöborna är så viktig att det språk som används
måste vara begripligt, att texterna därför behöver utvecklas . Nämnden instämde i Vänsterpartiets
yrkande om att, av det skälet ändra en del av svaret från Tekniska nämnden (sid 2 TNs
remissyttrande).

Vi instämmer också i skrivningarna om nödvändigheten att utveckla översiktsplanens texter kring
förtätning och helhet för blåa och gröna strukturer. Skrivningarna i översiktsplanen kring Malmös
vattenområden är begränsade och beskriver inte den potential som faktiskt finns.
Med den bakgrunden är det förvånande att det ärende om utfyllnad i Malmös hamnar som nu
ligger hos mark- och miljööverdomstolen inte berörs, inte minst i Tekniska nämndens yttrande.
I översiktsplanen utgås från att det inte blir några problem att genomföra utfyllnaden. Det intrycket
ges inte av Kammarkollegiets synpunkter. Där krävs omfattande kompletteringar av underlaget i
ansökan samt att ansökan måste fördjupas kring ”hushållningsdelarna”.
Kammarkollegiets synpunkter varslar om att det eventuellt inte ges nåt tillstånd för utfyllnad eller att
det begränsas.
Vänsterpartiet yrkade därför följande tillägg till nämndens remissyttrande:
Det ärende som nu ligger hos mark- och miljööverdomstolen kan påverka översiktsplanen och
utfyllnaden i Malmös hamnområden. Det är av största vikt att de påpekanden som görs i den
processen tas tillvara och att domslutet blir vägledande för den fortsatta planeringen.
Att samtliga partier i Tekniska nämnden förutom Vänsterpartiet väljer att negligera
domstolsprocessen är beklagligt.
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Angående mobilitet och infrastruktur innehåller Tekniska nämndens remissyttrande bra
kommentarer. Inte minst bra skrivningar om vikten av funktionella cykelvägar och cykelbanor. Men
nämndens svar, och därmed översiktsplanen, borde vara mer visionär. Det räcker inte att i
diskussionerna hänvisa till ett annat dokument, till TROMPen, Trafik och mobilitetsplanen.
I perspektivet mobilitet kommer stora förändringar att ske det kommande decenniet, inte minst
avseende privatbilismen. En sådan analys saknas i den nuvarande versionen av översiktsplanen
och borde ingå i nämndens remissyttrande.
Vänsterpartiet yrkade därför följande tillägg, sidan 7:
Bland de planeringsstrategier som översiktsplanen behandlar bör en minskad privatbilism ingå som
en förutsättning. Hur det påverkar stadens infrastruktur, kollektivtrafik och stadsmiljö?
Samtliga partier i nämnden, inklusive Miljöpartiet, valde att inte komplettera remissyttrandet med
Vänsterpartiets yrkande.

Vi ser fram emot den fortsatta processen kring översiktsplanen och de inspel och krav som
kommer att ställas från Malmöborna, när de får tillfälle att yttra sig.

Malmö 12 juni 2020
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 224d
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-06-12
Samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden angående översiktsplan för
Malmö
Diarienr: TN-2020-1314
Miljöpartiet vill framhålla att vi anser att den huvudsakliga inriktningen för
översiktsplanen som den ser ut i samrådsversionen är bra. Men vi vill samtidigt
lyfta fram att kommunens invånare förväntar sig att staden på ett kraftfullt vis
ska agera för att bidra till det 1,5-gradersmål som världens länder enades om i
Parisavtalet. Det får inte heller råda några tveksamheter om att Malmö stad gör
vad som behövs för att nå EU:s klimatmål med en minskning av utsläppen av
växthusgaser med mellan 80-95% till 2050 varav minst 80% av minskningen
ska ske inom EU.
Även om Miljöpartiet är positiva till huvudinriktningen finns det flera frågor vi
anser har stora brister eller är oroade för att ambitionsnivån är alldeles för låg.
Dessa frågor presenteras här nedan. Samtidigt vill vi understryka att
beredningstiden varit kort och att det därför är sannolikt att vi längre fram i
processen kommer att ha fler synpunkter.

Barnperspektivet
Barnkonventionen är sedan årskiftet 2020 svensk lag men har gällt i Sverige i
30 år. Miljöpartiet vill understryka att all stadsplanering måste ha ett tydligt
barnperspektiv. Barns delaktighet i stadens framväxt är centralt, barns åsikter
och erfarenheter ska inhämtas och staden måste utformas så att barnen kan ta
del av staden på lika villkor. Vi anser att detta bör framgå tydligt i
översiktsplanen.
Jämställdhetsperspektiv
För Miljöpartiet som ett feministiskt parti är det viktigt att bygga en jämställd
stad. Både utifrån den sociala aspekten men också när det kommer till den

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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fysiska utvecklingen av staden.
För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns med i
alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede, eftersom det skapar
förutsättningar för den fortsatta planeringen och genomförandet.
Vi vet att män och kvinnor transporterar sig på olika sätt i staden. Kvinnor går
främst eller använder sig av cykel och kollektivtrafik medan män kör mer bil. Då
kvinnornas sätt att resa också är det mest klimatsmarta sätt, behöver
stadsplaneringen utgå från hur den typ av mobilitet ska prioriteras.
Vi vet också trygghetsbilden ser annorlunda ut utifrån ett könsperspektiv, där
kvinnor i större uträckning begränsar sin rörelse i staden på vissa platser och på
olika tider på dygnet för att ex. minimera risken för sexuellt våld. En jämställt
planerad stad kan skapa en ökad känsla av trygghet för både män och kvinnor
då män de facto är mer utsatta för fysiskt våld i det offentliga stadsrummet.
Hur vi väljer att gestalta kvinnor och män i det offentliga rummet spelar också
roll för hur vi värderar mäns och kvinnors bidrag till samhället och vems
historia som får företräde. Dessutom kan en jämställd gestaltning bidra till att
minska könsstereotypa normer.
Att använda sig av jämställdhetsintegrering som ett aktivt verktyg genom
stadsplaneringsprocessen ser vi som nödvändigt för att bygga en stad som är
tillgänglig och jämställd för alla.
Trafik
Gång och cykel är två skilda sätt att röra sig på. Dess främjande kräver olika
strategier och därför är det olyckligt att de i översiktsplanen har klumpats
samman under samma rubrik. Därtill saknas strategier för hur framtidens
cykeltrafik ska utvecklas. Tillkomsten av mer ytkrävande cyklar bl.a. lådcyklar
och elcyklar (som framförs i högre hastigheter och därför av trafiksäkerhetsskäl
kräver mer utrymme) måste hanteras för att andelen resor gjorda med cykel ska
öka. Staden måste också reservera ytor för mer cykelparkering och vara
tydligare med vilka sträckningar som är prioriterade. För att utveckla
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cykelinfrastrukturen ytterligare vill Miljöpartiet uppföra tio supercykelstråk
med långa, sammanhållna, säkra cykelleder genom staden på strategiskt viktiga
sträckor som knyter samman målpunkter i staden. Vi hade gärna sett att arbetet
med dessa supercykelstråk hade påbörjats i översiktsplanen.
Miljöpartiet vill se en storsatsning på kollektivtrafiken. För att en sådan ska vara
möjlig krävs strategisk planering kring det ytanspråk en sådan trafik kräver.
Därför är det positivt att staden planerar för ett nytt strukturerande
kollektivtrafiksystem med högre kapacitet. Däremot är det mycket olyckligt att
planeringen för en framtida spårvagn håller på att plockas bort i stadens
planering. Miljöpartiet är oroade över att ett utbyggt bussystem inte klarar av
den kapacitetsbrist som redan finns på vissa sträckor och inte heller klarar av
den ökade press som sätts på kollektivtrafiken i och med att Malmö växer och
får fler innevånare. Bussar kommer inte heller vara tillräckligt turtäta eller
bekvämma för att vara ett tillräckligt attraktivt alternativ för att minska
utsläppen genom att överföra resor från bil till kollektivtrafik. För att uppnå
dessa effekter krävs även spårvagn.
Transporter med bil och gods är (likt cykel och gång) två skilda saker som inte
borde ha slagits samman i ett stycke i översiktsplanen. Båda två borde också få
tydligare strategier kopplade till sig gällande hur dess klimatpåverkan kan
minskas. Därtill behövers tydliga strategier för hur transporter med bil kan
minska enligt de riktlinjer som finns i Malmö stads trafik och mobilitetsplan.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att alla som bor eller arbetar i Malmö ska
kunna andas ren luft. Den största källan till utsläpp av farliga kvävedioxider
kommer från biltrafiken och drabbar barnen värst. Vi anser därför att det i
översiktsplanen ska påbörjas ett strategiskt arbete för att införa miljözoner så vi
kan börja arbetet med stänga ute de smutsigaste bensin- och dieselbilarna från
innerstaden.
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Biologisk mångfald
Den ambitionsnivå som finns gällande den biologiska mångfalden är alldeles för
låg. Det räcker inte med att skydda och bevara de värden som finns utan staden
måste också jobba aktivt med att förbättre den biologiska mångfalden.
Översiktplanen behöver dörför bli mycket tydligare gällande vilka åtgärder som
planneras för att främja den biologiska mångfalden. Specifika geografiska
områden behöver utvecklas och pekas ut och generella åtgärder för hur staden
värnar och utvecklar den biologiska mångfalden behöver beskrivas. Möjliga
områden skulle kunna vara längs med stadens infartsleder. Till exempel
Lundavägen, Sallerupsvägen, Amiralsgatan, Ystavägen, Köpenhamnsvägen,
Lorensborgsgatan.
Externa handelsområden
Externa handelsområden är mycket ytkrävande och inte det mest effektiva
sättet att använda Malmös mark på. Därtill bidrar de till stora utsläpp eftersom
kunderna i stort är beroende av bil för att ta sig till och från dessa områden.
Översiktsplanen anger att inga nya sådana områden ska etableras vilket
Miljöpartiet tycker är positivt. Att befintliga områden för externhandel tillåts
växa riskerar dock att göra skrivningen verkningslös då det ändå öppnar upp för
mer av den typen av bebyggelse. Särskilt viktigt är att Svågertorp inte byggs ut
med mer externhandel om det i framtiden ska vara möjligt att uteckla området
till blandad stad med god tillgång till kollektivtrafik med närheten till både
Svågertorps station och Hyllie station. Svågertorp har även möjlighet att växa
samman med Hyllie till en sammanhängande, tät och grön stadsmiljö.
Miljöpartiet anser att handeln i den blandade staden, där kunderna inte är
beroende av att äga en bil för att kunna handla, är positiv och ska stärkas.

Exploatering av jordbruksmark
Jordbruksmarken är något som vi ärvt av tidigare generationer och ska
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behandla med stor respekt. Inte minst är det viktigt att bevara jordbruksmark
när klimatförändringarna kommer påverka möjligheten att odla på andra
ställen. Översiktsplanen behöver bli tydlig med att om jordbruksmark ska tas i
anspråk så får det endast göras då det saknas alternativ och då det finns
vesäntliga samhällsbehov att tillgodose. Att t.ex. planera för fler områden med
stora logistikcentrum på högvärdig jordbruksmark ställer sig MP starkt emot.
För denna typ av ytkrävande verksamheter behöver istället lågvärdig mark
användas. Många gånger finns inte den typen av lågvärdig mark i Malmö
kommun men då måste frågan tillåtas lyftas till ett större regionalt perspektiv så
att marken används på det bästa sättet ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
Att de befintliga yttre verksamhetsområdena ska ses över med syfte att skapa en
mer effektiv markanvändning (och i förlängningen spara värdefull
jordbruksmark) tycker Miljöpartiet är positivt.
Förskolor och skolor
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmäna parker.
Barnens säkerhet och trygghet är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Därför
vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna
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barn med bil får parkera en bit bort och gå sista biten. Vi vill också fortsätta
bygga cykelbanor, sänka hastigheter och införa fler farthinder vid skolor och
förskolor samt se till att det finns tillräckligt med lådcykel- och
cykelparkeringar. Vi anser att det är viktigt att översiktsplanen tar höjd för
detta.
Utvecklingsområden
Miljöpartiet är mycket oroliga över att en utbyggnad kring utredningsområde 2
vid Lernacken skulle få stora konsekvenser för naturområdet där. Lernacken är
ett viktigt naturområde med stort värde för biologisk mångfald och rekreation.
Området borde istället bli ett naturreservat.
Utredningsområde 3 ser Miljöpartiet som ett bättre alternativ än U2.
Uppförandet av fler tågstationer och att nya stadsdelar samlas kring
kollektivtrafiknära lägen är positivt. Däremot är vi oroliga över vilka
konsekvenser den föreslagna nya trafikplatsen i anslutning till området skulle
få. En trafikplats är mycket dyr och skulle riskera att tränga undan andra mer
angelägna projekt. Därtill tar trafikplatser mycket utrymme som i detta fall
sannolikt kommer att gå ut över högvärdig jordbruksmark vilket Miljöpartiet
anser är onödigt. Att uppföra fler trafikplatser i Malmö skulle även få en mycket
negativ påverkan på klimatet då bilismen skulle öka.
Att på sikt utveckla Svågertorp till ett område med blandad stadsbebyggelse
istället för ett externt handelsområde som föreslås i utredningsområde 4 tycker
Miljöpartiet är mycket positivt. Att även exploatera jordbruksmarken söder om
Svågertorp (Petersborg) är en mer komplicerad fråga. Det kollektivtrafiknära
läget gör att ny blandad stad skulle kunna lämpa sig bättre här än på många
andra platser i staden samtidigt som det finns stora risker förknippat med att
låta staden svälla utanför yttre ringvägen med s.k. “urban sprawl” och ökat
bilberoende. Om Petersborg ska utvecklas till blandad stad får detta inte ske
före eller på bekostnad av att Svågertorp utvecklas. Utvecklas Petersborg borde
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motsvarande areal jordbruksmark innanför yttre ringvägen skyddas från
exploatering så att det blir ett nollsummespel för jordbruksmarken.
Miljöpartiet är vill se en omvandling av ytkrävande, otrevliga och för klimatet
negativa infartsleder. Dessa skulle kunna kunna transformeras till lummiga
stadsgator med sänkt hastighet, cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar
och nya stadskvarter. Vi hade gärna sett att fler infartsleder blivit
utvecklingsområden för ny blandad stad (t.ex. Lorensborgsgatan, Amiralsgatan,
Pildammsvägen och Lundavägen).
Klimatanpassning
Miljöpartiet anser att det är positivt att det arbetas strategiskt med att
klimatanpassa staden för framtidens mer frekventa och häftigare skyfall samt
ökade havsnivåer. Den mest komplicerade delen av staden att klimatsäkra är
den täta innerstaden. Därför oroas Miljöpartiet av att det saknas strategier för
hur denna del av staden ska hanteras i Översiktsplanen.
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

21

§

225

Masterplan för Malmö hamn

TN-2019-522
Sammanfattning

Masterplan för Malmö hamn beskriver, utifrån ett markägarperspektiv, stadens vision för Malmö
hamn samt hur utvecklingen av Malmö hamn ska se ut de närmaste 30 åren. Masterplan för
Malmö hamn ger riktning till kommande arbete genom att ange långsiktiga målsättningar för
hamnen och hur tekniska nämnden strategiskt ska arbeta för att nå målen.
En stor del av arbetet med att ta fram Masterplan för Malmö hamn har varit att bygga kunskap
inom organisationen, skapa förståelse för hamnens förutsättningar samt att bygga värdefulla
nätverk och inspireras av andra hamnar. Genom en omfattande omvärldsanalys, dialog med
myndigheter, systemoperatörer och företagare samt en rad studiebesök i hamnar både i
Sverige och i Europa har arbetet påbörjats och kommit en god bit på väg.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra i förvaltningens förslag till Masterplan för Malmö hamn, på det att "i form av
vindkraft" utgår ur sista meningen, första stycket, sidan 12, under rubriken "Fortsatt
utfyllnad",
att med denna ändring anta Masterplan för Malmö hamn, samt
att uppdra åt förvaltningen att påbörja implementeringen av den bilagda handlingsplanen.
Yrkanden

Mats Billberg Johansson (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet
till förvaltningen för komplettering avseende markanvändning och skyddsavstånd och/eller
skyddsbarriärer för att skydda befintlig och kommande stadsbebyggelse, samt avseende att
det uttryckligen bör framgå att det ärende som nu ligger hos mark- och miljööverdomstolen
kan påverka masterplanen och utfyllnaden i Malmös hamnområden, liksom att det är av
största vikt att de påpekanden som görs i den processen tas tillvara på det att domslutet blir
vägledande för den fortsatta planeringen.
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då med
instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) liksom med avslag på Mats Billberg
Johanssons (V) återremitteringsyrkande, att tekniska nämnden ska besluta att anta Masterplan
för Malmö hamn, samt att uppdra åt förvaltningen att påbörja implementeringen av den bilagda
handlingsplanen.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) respektive ordförande
Andréas Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att ändra i förvaltningens förslag
till Masterplan för Malmö hamn, på det att "i form av vindkraft" utgår ur sista meningen, första
stycket, sidan 12, under rubriken "Fortsatt utfyllnad".
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först Mats Billberg Johanssons (V) återremitteringsyrkande mot Håkan
Fäldts (M) respektive eget yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden
beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Håkan Fäldts (M) respektive eget yrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer till sist proposition på Henrik Malmbergs (C) m.fl. ändringsyrkande och
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Reservationer

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för egna
yrkanden. Se bilagd reservation, § 225a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Copenhagen Malmö Port AB
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Masterplan för Malmö hamn
Masterplan för Malmö hamn, antagandehandling
Bilaga 2 Omvärldsbevakning och analys av Malmö hamn, Sweco, 190826
Samrådsredogörelse från remiss avseende Masterplan för Malmö hamn
Yttrande från stadsbyggnadskontoret över Masterplan för Malmö hamn
Yttrande från stadskontoret Masterplan för Malmö Hamn, STK-2020-131
Yttrande från Copenhagen Malmö Port för Masterplan Malmö Hamn
Yttrande från miljöförvaltningen över Masterplan för Malmö hamn, MN-2020-473

Paragrafen är justerad
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bilaga § 225a

Vänsterpartiet Malmö

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2019-522 Masterplan för Malmö hamn

Malmö hamn, domstolsutslag och säkerhet
Generellt är Vänsterpartiet positiva till Masterplanen. Några viktiga områden förbises dock och bör
leda till justeringar av dokumentet.
1.
På sidan 12 i Masterplanen finns det avsnitt som vi påpekade i diskussionerna kring översiktsplan
för Malmö, om den ansökan om utfyllnad i Malmö hamn som nu behandlas av mark- och
miljööverdomstolen. En ansökan som det inte är självklart ska beviljas, i alla fall inte utan åtaganden
och/eller begränsningar.
Här i Masterplan för Malmö hamn är skrivningen mer försiktig än i ÖPn: ”...förutsatt att utfallet i
domen är i linje med tekniska nämndens ansökan....”
I Kammarkollegiets synpunkter krävs att det underlag som skickats in måste kompletteras, att
ansökan måste fördjupas kring det man kallar ”hushållningsdelarna”.
Vänsterpartiet yrkade därför följande tillägg:
Dom kring fortsatt utfyllnad av Malmös hamnar beräknas under 2020, en dom som kan påverka
både Översiktsplan för Malmö och Masterplan för Malmös hamnar.
Det är av största vikt att de påpekanden som görs i den processen tas tillvara och att domslutet blir
vägledande för den fortsatta planeringen.

2.
Miljöförvaltningen påpekar i sitt yttrande kring Masterplan att det redan idag finns problem vid
byggande av bostäder i V Hamnen orsakade av hamnverksamheten. De poängterar att den
internationella trenden inom sjöburen trafik är allt större fartyg och med det följer ett behov kring
större skyddsavstånd till bostäder och rekreationsytor.
I Masterplanen är det inte tydligt att tillräckliga avstånd tillgodoses, hur markanvändning för
skyddsavstånd eller skyddsbarriärer ska skydda nuvarande och planerad stadsbebyggelse.

24

Masterplan sidan 20: ”Tillräckligt avstånd till bostäder och rekreativa ytor .... ger i sin tur möjlighet
att bedriva verksamhet i hamnen utan större störningar”
Här saknas ett resonemang om skyddsåtgärder.
Och vad betyder ”utan större störningar” ?
På sidan 40, om långsiktig hållbarhet: ”...den mest störande hamnverksamheten lokaliseras med
störst avstånd till befintlig och kommande stadsbebyggelse.”
”Störst avstånd”, i förhållande till vad?
Hur långt är “störst avstånd”?

Vänsterpartiet yrkade återremiss av hela Masterplanen för kompletteringar och resonemang kring
såväl domstolsärendet kring utfyllnad i hamnen som markanvändning för skyddsavstånd och/eller
skyddsbarriärer för att skydda befintlig och kommande stadsbebyggelse.
Att samtliga övriga partier i Tekniska nämnden, inklusive Miljöpartiet, väljer att negligera en
domstolsprocess är beklagligt. Lika beklagligt är det minimala intresset för skydd av bostäder och
rekreationsytor i Malmös hamnområden.

Malmö 12 juni 2020
Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg
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Planeringsförutsättningar för MEX-linje 4, storstadspaketet

TN-2019-4304
Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande
Malmö. Bland de första stråken som ska byggas och elektrifieras är linje 4 mellan Segevång
och Kalkbrottet. För linje 4 gäller överenskommelsen att MalmöExpressen-konceptet
(MEX) ska införas och stråket ska trafikeras av 24 meter långa dubbelledade elektrifierade
bussar med hög kapacitet och hög framkomlighet med stora ombyggnader i gaturummet
samt cykelbanor på vissa delar.
Ett första steg för införande av MEX på linje 4 och cykelbanorna längs stråket utgör denna
idéstudie framtagen av konsult. Syftet med idéstudien är att kartlägga förutsättningar, ta fram
statistik och data samt identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det
fortsatta arbetet, en idé till ny utformning på övergripande nivå samt behov av fördjupade
utredningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra i förvaltningens förslag till idéstudie avseende MEX-linje 4, på det att frasen "mest
välbärgade sträckan längs stråket", sida 56, utgår, samt
att med denna ändring godkänna idéstudie avseende MEX-linje 4, för storstadspaketet, som
planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 10.25–10.30.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 4, för
Storstadspaketet, som planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete.
Anders Pripp (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Håkan Fäldt (M) yrkar, i första hand, att tekniska nämnden ska besluta att genomföra
ändringar enligt nedan i förvaltningens förslag till idéstudie avseende MEX-linje 4, samt i
andra hand, då om dessa ändringar inte skulle bifallas av nämnden, att tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande:
 Att texten "stora ombyggnader i gaturummet" ändras till "med bibehållet utseende på
gaturummet i så stor utsträckning som möjligt" för att hushålla med skattebetalarnas
pengar, (för linje 4, 560 mkr i 2016 års penningvärde) antingen de kommer genom
kommunen, regionen eller staten.
 Att texten ”24 meters dubbelledade elektrifierade bussar” ändras till att utreda
möjligheten och konsekvenserna av att på linje 4 ska köra med s.k. Minimex, dvs 18
meters enkelledade elektrifierade bussar, som är lika långa som de ledbussar som kör
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igenom Limhamns centrum i dag och rimligen kräver mindre ombyggnader av
gaturummet.
Förutsättningslöst utreda om cykelbanorna längs Erikslustvägen, Linnégatan samt
Krossverksgatan kan ledas på annat sätt och till en lägre kostnad än 60 mnkr.
Komplettera ärendet med övergripande konsekvensanalyser över hur ombyggnaderna
av vägnätet och trafikkorsningar kommer påverka nyttotrafik och företagande.
Förtydliga hur målet om en tillgänglig stad uppnås om ”övrig trafik behöva reduceras
eller flyttas till andra gator” för att MEX-bussarna ska komma fram.
I de fall inrättande av kollektivkörfält föreslås även komplettera med trafiksimulering
för övrig trafik för att belysa att föreslagen turtäthet för linje 4 inte ger långa sträckor
med en tom outnyttjad bussfil samtidigt som köerna växer för övrig trafik.
Förtydliga att Limhamnsbor inte ska missgynnas på grund av att bilinnehavet i
Limhamn är dubbelt så högt som i Centrum och Kirseberg.
Ta fram alternativ till att ”främja kvinnors mobilitet genom att prioritera bussens
framkomlighet före bilens”.
Ta avstånd från floskler som ”mest välbärgade sträckan längs stråket” och liknande
som helt saknar relevans för ärendet.
Utred konsekvensen för handeln med att ta bort sidoparkeringar på Regementsgatan
mellan Erikslustvägen och Mariedalsvägen.
Återkom med konsekvensanalys för handeln om parkeringarna längs Linnégatan tas
bort.

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med hänvisning till Håkan Fäldts (M)
ändringsyrkande samt med instämmande av Lars-Göran Jönsson (M), att tekniska nämnden
ska besluta att ändra i förvaltningens förslag till idéstudie avseende MEX-linje 4, på det att
frasen "mest välbärgade sträckan längs stråket", sida 56, utgår.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att i övrigt avslå
Håkan Fäldts (M) ändringsyrkande.
Lars-Göran Jönsson (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att ändra i förvaltningens
förslag till idéstudie avseende MEX-linje 4, på det att det genomgående i texten förtydligas att
gångbanor ingår i planerade åtgärder, så att dessa inte nedprioriteras.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå LarsGöran Jönssons (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först yrkande mot Anders Pripps (SD) respektive Håkan Fäldts (M)
yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget respektive Lars-Göran Jönssons (M)
ändringsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Håkan Fäldts (M) ändringsyrkande mot eget yrkande om avslag
på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
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Ordföranden ställer till Lars-Göran Jönssons (M) ändringsyrkande mot eget yrkande om
avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Lars-Göran Jönssons (M) yrkanden. Se
bilagd reservation, § 226a.
Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Anders Pripps (SD) yrkande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Planeringsförutsättningar för MEX-linje 4,
Storstadspaketet
Idéstudie för MEX-linje 4, Storstadspaketet

Paragrafen är justerad

bilaga § 226a

Tekniska nämnden 28
2020-06-12
Reservation

§ 226 Planeringsförutsättningar för MEX-linje 4, Storstadspaketet
Vi har i dag att ta ställning till en idéstudie, framtagen av AFRY med syfte att kartlägga
förutsättningar, ta fram statistik och data samt identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild
hänsyn till i det fortsatta arbetet, en idé till ny utformning på övergripande nivå samt behov av
fördjupade
Vi moderater anser att planeringsunderlaget måste kompletteras innan det kan ligga till grund för
förvaltningens fortsatta arbete.
Vi yrkar därför att planeringsförutsättningarna ska kompletteras/ändras enligt följande:
-

Att texten "stora ombyggnader i gaturummet" ändras till "med bibehållet utseende på
gaturummet i så stor utsträckning som möjligt" för att hushålla med skattebetalarnas
pengar, (för linje 4, 560 mkr i 2016 års penningvärde) antingen de kommer genom
kommunen, regionen eller staten.

-

Att texten ”trafikeras av 24 meters dubbelledade elektrifierade bussar” ändras till att utreda
möjligheten och konsekvenserna av att på linje 4 trafikera med s.k. Minimex, dvs. 18
meters enkelledade elektrifierade bussar, som är lika långa som de ledbussar som kör
igenom Limhamns centrum i dag och rimligen kräver mindre ombyggnader av
gaturummet.

-

Förutsättningslöst utreda om cykelbanorna längs Erikslustvägen, Linnégatan samt
Krossverksgatan kan ledas på annat sätt och till en lägre kostnad än 60 mnkr

-

Komplettera ärendet med övergripande konsekvensanalyser över hur ombyggnaderna av
vägnätet och trafikkorsningar kommer påverka nyttotrafik och företagande.

-

Förtydliga hur målet om en tillgänglig stad för alla uppnås om ”övrig trafik behöver
reduceras eller flyttas till andra gator” för att MEX-bussarna ska komma fram.

-

I de fall inrättande av kollektivkörfält föreslås ska underlaget även kompletteras med
trafiksimulering för övrig trafik för att belysa att föreslagen turtäthet för linje 4 inte ger
långa sträckor med en tom outnyttjad bussfil samtidigt som köerna växer för övrig trafik.

-

Förtydliga att Limhamnsbor inte ska missgynnas på grund av att ”bilinnehavet i Limhamn
är dubbelt så högt som i Centrum och Kirseberg”.

-

Ta fram alternativ till att ”främja kvinnors mobilitet genom att prioritera bussens
framkomlighet före bilens” så att inte minskad framkomlighet för bilar blir enda lösningen
för att främja kvinnors mobilitet.

Tekniska nämnden 29
2020-06-12
Reservation
-

Ta avstånd från uttryck som ”mest välbärgade sträckan längs stråket” och liknande som
helt saknar relevans för ärendet.

-

Utred konsekvensen för handeln med att ta bort sidoparkeringar på Regementsgatan
mellan Erikslustvägen och Mariedalsvägen.

-

Återkom med konsekvensanalys för handeln om parkeringarna längs Linnégatan tas bort.

-

Notera genomgående i dokumentet vikten av det i texten förtydligas att gångbanor ingår i
planerade åtgärder, så att dessa inte nedprioriteras.

Tyvärr yrkade (S) och (L) avslag på dessa kompletteringar, med undantag för punkten ta avstånd från
uttryck som ”mest välbärgade sträckan längs stråket” och liknande som helt saknar relevans för ärendet, som
bifölls.
Då vi inte får gehör för våra synpunkter anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

bilaga § 226b
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2019-4304

Planeringsförutsättningar för MEX-linje 4, Storstadspaketet
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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§

227

Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725

TN-2019-2976
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att, utan eget ställningstagande, skicka
stadsbyggnadsnämndens förslag till strategi för klimatneutralt byggande till Malmö stads
nämnder och helägda bolag med svar till stadsbyggnadsnämnden senast 30 juni.
Tekniska nämnden informerades om ärendet på sitt sammanträde 2019-11-22 och beslutade
vid detta tillfälle att lägga informationen till handlingarna.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ändra i förvaltningens förslag till yttrande, såtillvida att meningen "De ekonomiska
konsekvenserna har stor betydelse men det är också mycket angeläget att kvalitetsaspekterna
beaktas" ersätts med "Den ekonomiska konsekvensanalysen i strategin behöver balanseras
upp genom att även inkludera vinsterna, liksom de förväntade samhälleliga nyttorna, och inte
endast se till kostnaderna", samt
att med denna ändring avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP) och
Håkan Linné (L), att tekniska nämnden ska besluta att ändra i förvaltningens förslag till
yttrande, såtillvida att meningen "De ekonomiska konsekvenserna har stor betydelse men det
är också mycket angeläget att kvalitetsaspekterna beaktas" ersätts med "Den ekonomiska
konsekvensanalysen i strategin behöver balanseras upp genom att även inkludera
vinsterna, liksom de förväntade samhälleliga nyttorna, och inte endast se till kostnaderna",
samt att med denna ändring avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Henrik Malmberg (C) samt med avslag på ordförande Andréas Schönströms
(S) m.fl. ändringsyrkande, att tekniska nämnden ska besluta att till stadsbyggnadsnämnden
avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande, då i andra stycket, tredje meningen, tillföra "sociala hållbarhetsaspekter"
såsom varande beaktansvärda jämte "kvalitetsaspekter".
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
tekniska nämnden ska besluta att avslå Mats Billberg Johanssons (V) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först Håkan Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C) yrkande mot
eget m.fl. yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter Mats Billberg Johanssons (V) tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts
(M) respektive eget yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat
i enlighet med Håkan Fäldts (M) respektive eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 227a.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 227b.
Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 227c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående
återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
Förslag till yttrande TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående
återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
§187 KSAU Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
Missiv till remiss angående återrapportering av budgetuppdrag 2019 – Förslag till
strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK-2019-1725
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030
G-Skriftlig information TN 191122 om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande
§272 TN 191122 Information om budgetuppdrag 2019 avseende strategier för
klimatneutralt byggande - skriftlig
§218 TN 190925 Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019
om strategier för klimatneutralt byggande
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Information till tekniska nämnden rörande budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande

Paragrafen är justerad
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bilaga § 227a

Vänsterpartiet Malmö

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2019-2976 Remiss Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030

Klimatneutralt måste även vara socialt hållbart
Bra påpekanden i förvaltningens förslag till svar från Tekniska nämnden. Det finns dock skäl att
vara tydligare i ett avseende.
Klimatneutralt har även en social aspekt, klimatneutralt på riktigt är även socialt hållbart.
Det ekonomiska perspektivet handlar inte bara om stadens ekonomi och priserna på byggmaterial.
Medborgarnas perspektiv måste också vägas in – alltså den sociala hållbarheten.
Vi yrkade därför att meningen om ekonomiska konsekvenser får ett tillägg, mellan ”...att
kvalitetsaspekterna” och ”beaktas”:
...att kvalitetsaspekterna och de sociala hållbarhetsaspekterna beaktas.”

Malmö 12 juni 2020
Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg

bilaga § 227b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-06-12
Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av budgetuppdrag
2019 - Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030
Diarienr: STK-2019-1725
Strategin för klimatneutralt byggande 2030 är en nödvändig pusselbit för att
Malmö stad ska kunna uppfylla sina klimatmål. Nämndens yttrande är väl
avvaktande när det talar om att “organistationen stegvis ökar sin
klimateffektivitet” och vikten av att “inte förhasta sig”. Nu är byggbranschen
med på banan, generellt kan man ju inte säga att klimatåtgärder i Malmö eller i
övriga världen för den delen präglas av förhastande, snarare tvärt om.
Det är därför viktigt att företag som satsar på att utveckla klimatneutrala
material och byggmetoder får genomslag på marknaden. Här kan tekniska
nämnden både genom sina egna projekt och vid markupplåtelser spela en stor
roll. Tidsfönstret för att undvika ett skenande klimat stängs snabbt och vi
behöver få upp takten på omställningen ordentligt. Miljöpartiet har förhandlat
in i budget 2020 att minst ett klimatneutralt byggnadsprojekt i egen regi ska
påböras under mandatperioden och ytterligare en beställning som externa
utförare ska påbörja. Nu är det högtid att uppmuntra innovation och
lösningsfokus för att minska klimatpåverkan hos en bransch som idag står för
20 procent av alla utsläpp.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare i tekniska nämnden

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

bilaga § 227c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2019-2976

Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt
byggande 2030, STK-2019-1725
De byggmetoder vi har idag är väl beprövade och fungerar. Många gånger så har
metoderna varit tvungna att utvecklats ytterligare därför att teorierna kring produktens
konstruktion inte har varit tillfredsställande verifierade rent praktiskt.
Exempel på misslyckade byggkonstruktioner är användandet av asbestcement
(Asbestos) och enstegstätade fasader(mögelsporer). Att enkelt döma ut nuvarande
byggsätt är samhällsekonomiskt farligt eftersom fastighetsvärden bygger på att
bebyggelsen är hållbar och räntabel.
En fördyrad byggprocess eller rättare en process som inte är fullt klarlagd hjälper
dessutom knappast dem som idag står långt ifrån bostadsmarknaden utan snarare
stjälper ambitionen att någon gång få bo i en egen bostad.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

37

§

228

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
att starta ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376

TN-2020-758
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har för yttrande skickat motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag på remiss till tekniska nämnden. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om att bilda ett kommunalt byggbolag.
Motionärerna lyfter ett kommunalt byggbolag som en nyckel i att komma till bukt med höga
byggkostnader och som en lösning på lägre hyror i allmännyttans bestånd.
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

Henrik Malmberg (C) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M), 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.
Mats Johansson Billberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet
till förvaltningen, då med uppdraget att tillsätta en ny utredning kring bildandet av ett
kommunalt byggbolag, liksom med kravet att förvaltningen ska tillgodose att utredningen
bedrivs av externt företag eller organisation, på det att utredningen ska baseras på
faktabaserad analys utifrån ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv.
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå Mats Billberg Johanssons
(V) återremitteringsyrkande, detta till förmån för att ärendet ska avgöras vid innevarande
sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först Mats Billberg Johanssons (V) återremitteringsyrkande mot Håkan
Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat att
ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande och finner
att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Reservationer

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 228a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376
Förslag till yttrande TN 200612 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376
Byggbolagsutredning, PwC, grunduppdrag, 2015-06-01
Byggbolagsutredning, PwC, följduppdrag, 2015-06-01
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta ett
kommunalt byggbolag, STK-2020-376
Följebrev till motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att
starta ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376

Paragrafen är justerad
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bilaga § 228a

Vänsterpartiet Malmö

Reservation
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2020-758 Motion av E-L Johansson (V) och A Skans (V) om att starta
ett kommunalt byggbolag

Dags att starta ett kommunal byggbolag
Vi är förvånade att Tekniska nämndens svar på motionen är så avvisande, inte minst för att en
delar i svaret är inte är korrekt.
1.
Det är inte så att relevant lagstiftning hindrar Malmö Stad från att starta ett kommunalt byggbolag.
Om så vore fallet skulle bl a de två kommunala byggbolag som finns i Göteborg inte existera.
2.
I förslaget till svar hänvisas till en utredning från 2015.
Utredningen är inte bara inaktuell, under de fem år som passerat sedan utredningen gjordes har
mycket hänt på bostads- och byggmarknaden. Utredningen har dessutom ett väldigt nedlåtande
tonläge, den är mer utformad som en partsinlaga från konsultbolaget PwC, inte ett faktaunderlag.
3.
PwC hävdar i sin utredning att de ekonomiska marginalerna för byggföretag är låga!
Det är inte riktigt så man kan läsa byggbolagens bokslut det senaste decenniet, inte minst
boksluten för de byggbolag som är verksamma i vår region.
4.
I utredningen har PwC inte bemödat sig om att göra en omvärldsanalys värd namnet. De tycks
bara ha kontaktat nuvarande SKR vid ett tillfälle, där den person de pratat med uppenbarligen inte
har kunnat svara och därför blir PwCs slutsats ”...sannolikheten för förekomsten av sådana bolag
vara låg”.
I det följduppdrag som gavs till PwC är de något mer noggranna i sin omvärldsanalys, men som är
långt ifrån relevant år 2020.
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5.
Vid sidan om att hänvisa till en gammal utredning hävdar nämnden i sitt svar att de
företagsekonomiska förutsättningarna är små och inte i proportion till de risker som ett kommunalt
byggbolag skulle innebära. Som exempel nämns osäkerheter kring kompetensförsörjning och
långdragna upphandlingsförfaranden med förseningar och fördyringar som följd.
Det är inget annat än lösryckta och dåligt underbyggda påstående.

I Tekniska nämnden var Vänsterpartiets yrkande:
Tillsätt en ny utredning kring bildandet av ett kommunalt byggbolag, med ett nationellt och
internationellt perspektiv.
Med tillägget att Tekniska nämnden och förvaltningen försäkrar sig om att uppdraget ges till ett
företag eller organisation som kan ta fram en faktabaserad analys.
Rimliga förslag i en tid när nya åtgärder krävs för att lösa bostadsbristen och hemlösheten i Malmö.
De bolag som styr bygg- och bostadsbranscherna har sedan länge visat att de inte är kapabla att
lösa orättvisorna.

Malmö 12 juni 2020
Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg
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§

229

Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att
minska mängden plastavfall i den offentliga miljön

TN-2019-3945
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret fick i budget för 2019 uppdrag att utreda hur arbetet med
nedskräpning och renhållning utförs idag samt att lämna förslag på fortsatt arbete. Resultatet
visar att det finns ett brett spektrum av insatser som är kopplade till strategiska mål och
inriktningar för att minska makroplast i den offentliga miljön. Insatserna inkluderar
förebyggande åtgärder som kampanjer, juridiska verktyg som plastpåseförbud såväl som
förbättrad infrastruktur genom utbyte av papperskorgar. Utredningen visar att insatser har
lett till positiva resultat och det framläggs förslag på nya metoder och insatser som till
exempel ökad satsning vid Malmös vattenmiljöer och utveckling av källsorteringsmodulerna
på offentliga platser. Arbetet med beteendeförändring kommer att fortsätta genom fortsatta
kampanjer mot nedskräpning och annat kommunikationsmaterial. Arbetet är även en del av
den handlingsplan som finns framtagen till Malmös avfallsplan 2016–2020. Fortsatt
samarbete med stadens förvaltningar och VA SYD ska prioriteras för att underlätta
erfarenhetsutbyte och gemensamma satsningar.
Utredningen visar på ett fortsatt behov av utveckling genom samarbeten med relevanta
aktörer, utveckling av renhållningsmetoder och ökad kommunikation kopplad till
beteendeförändring. Utredningen visar även att det finns behov av att öka satsningen på
renhållning vid Malmös vattenmiljöer för att förebygga förekomst av makroplaster.
Arbetet för att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön fortsätter under 2020 i
enlighet med genomförd utredning. Arbetet utförs i förvaltningens linjeverksamheter och tas
med i verksamhetsplaneringen 2020 och framåt. Resultat från arbetet med framtagande av
förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön kommer vid
behov att återrapporteras till tekniska nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att årligen återrapportera resultat från arbetet med framtagande av
förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön, samt
att därmed godkänna föreliggande redovisning.
Yrkanden

Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen
att årligen återrapportera resultat från arbetet med framtagande av förslag på nya metoder för
att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön, samt att därmed godkänna
föreliggande redovisning.
Beslutsgång

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









G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda
möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön
Utredning avseende möjligheter för att minska mängden plastavfall i den offentliga
miljön
Bilaga till utredning - VA SYD:s handlingsplan för 2020, avfallsplanen
Bilaga till utredning - inventering av renhållningsinsatser
Bilaga till utredning - Teknisk rapport, nedskräpning i parker, mindre tätorter och
andra öppna ytor, Rörsjöparken och Värnhemstorget 2019
Bilaga till utredning - Skräpfacit, nedskräpning i gatumiljö 2019
Bilaga till utredning - Kartläggning av makroplast i Malmös vatten

Paragrafen är justerad
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§

230

Ansökan hos tekniska nämnden om avgiftsfrihet gällande
upplåtelseavgift för affischering på elskåp

TN-2020-1418
Sammanfattning

Fastighetsägare inom BID Möllevången och BID Sofielund har till tekniska
nämnden inkommit med förfrågan om att under 2 år, inom ett projekt som kallas för
kulturaffischering, få sätta upp reklam med kulturella budskap, då med avgiftsbefrielse från
gällande taxa för reklam.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att skapa förutsättningar för genomförande av projektet
kulturaffischering under ett år, samt att till nämnden återkomma, då senast vid ordinarie
sammanträde i juni 2021, med förslag till beslut avseende ett eventuellt andra år.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och
Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att skapa
förutsättningar för genomförande av projektet kulturaffischering under ett år, samt att till
nämnden återkomma, då senast vid ordinarie sammanträde i juni 2021, med förslag till
beslut avseende ett eventuellt andra år.
Beslutsgång

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

BID Möllevången
BID Sofielund
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200626 Ansökan om avgiftsfrihet gällande upplåtelseavgift
för affischering på elskåp
Ansökan om avgiftsfrihet gällande upplåtelseavgift för affischering på elskåp
Bilaga Karta Kulturaffischering

Paragrafen är justerad
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§

231

Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19

TN-2020-1292
Sammanfattning

I syfte att skydda en samhällskritisk och utsatt verksamhet föreslås tekniska nämnden fatta
beslut om att fortsatt möjliggöra ensamresor i färdtjänsten, med anledning av covid-19.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att färdtjänstresenärer från och med 2020-06-22 till och med 2020-09-01, med avvikelse från
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun, får möjlighet att beställa ensamresor
med färdtjänst.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid19
§165 TN 200421 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19
Ordförandedelegation 200401 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid19

Paragrafen är justerad
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§

232

Samverkan med Lunds kommun angående färdtjänst

TN-2020-1513
Sammanfattning

Lunds kommun har genom sin tekniska nämnd fattat beslut att ge Lunds tekniska förvaltning
i uppdrag att utröna huruvida intresse föreligger från Malmö stads sida att tillsammans utreda
en gemensam beställningscentral i kommunal avtalssamverkan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att, i samråd med serviceförvaltningens enhet
serviceresor, genomföra fördjupad utredning avseende om, och i vilka former, kommunal
avtalssamverkan avseende en gemensam beställningscentral för färdtjänst mellan Malmö och
Lunds kommuner skulle kunna ske.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Samverkan med Lunds kommun angående
färdtjänst
Protokoll 2020-04-15 Lunds tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse Lund 2020-04-15 framtida organisation och upphandling av
färdtjänsten
Bilaga tjänsteskrivelse Lund 2020-04-15 sammanställning av alternativ

Paragrafen är justerad
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§

233

Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av
elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för
markupplåtelse på offentlig plats

TN-2020-620
Sammanfattning

Uthyrning av elsparkcykel har ökat i omfattning i Malmö de senaste åren. Polisen har hittills
ansett att verksamheten inte har varit tillståndspliktig. Förvaltningen har med hjälp av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utrett frågan och konstaterat att verksamheten
redan är tillståndspliktig enligt ordningslagen, men att detta krav ytterligare kan förtydligas
genom de lokala ordningsföreskrifterna.
En revidering av den lokala ordningsstadgan kräver förutom godkännande från
kommunfullmäktige även Länsstyrelsens godkännande. För att upplåtelsen ska kunna
beläggas med avgift måste ändamålet innefattas i taxa för markupplåtelse.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera lokal ordningsstadga för Malmö kommun, på det att ny paragraf, med följande
lydelse, tillförs som 5 §: ”Det krävs tillstånd för att bedriva uthyrning av eldrivna
enpersonsfordon, (sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera
hjul, en sitt- eller ståplats för föraren)”, då med påföljande justering i numreringen för
efterföljande paragrafer, samt
att revidera taxa för upplåtelse av/på offentlig plats, på det att ny kategori rubricerad ”Mobila
tjänster”, med följande lydelse, tillförs som punkt 4:11:
”Avser tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster av eldrivna enpersonsfordon såsom
sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller
ståplats för föraren.
Uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
Alla lägen 1825 kr/fordon/år
Avgiften utgår per fordon och år
Mervärdesskatt tillkommer enligt lag med 25 procent”
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska beslutas föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera lokal ordningsstadga
för Malmö kommun, på det att ny paragraf, med följande lydelse, tillförs som 5 §: ”Det krävs
tillstånd för att bedriva uthyrning av eldrivna enpersonsfordon, (sparkcyklar, elcyklar och
likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren)”, då med
påföljande justering i numreringen för efterföljande paragrafer, samt att revidera taxa för
upplåtelse av/på offentlig plats, på det att ny kategori rubricerad ”Mobila tjänster”, med
följande lydelse, tillförs som punkt 4:11:
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”Avser tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster av eldrivna enpersonsfordon såsom
sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller
ståplats för föraren.
Uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
Alla lägen 1825 kr/fordon/år
Avgiften utgår per fordon och år
Mervärdesskatt tillkommer enligt lag med 25 procent”
Henrik Malmberg (C) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Fäldts (M)
yrkande, detta med hänvisning till att ett införande av taxa för elscootrar/elsparkcyklar i
praktiken innebär att dessa förbjuds i Malmö stad.
Beslutsgång

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

Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 233a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av
elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig
plats
Förslag revidering av lokal ordningsstadga för Malmö stad
Förslag revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats, tillägg 4:11 mobila
tjänster
Polismyndighetens yttrande i ärende A502.678/2019 Fråga om uppställande av
elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats

Paragrafen är justerad
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§

234

Översyn av parkering på Fridhem, Västervång m.fl.

TN-2020-340
Sammanfattning

Som en del av ett större uppdrag från tekniska nämnden gällande översyn av parkering i
staden, har delområdena Fridhems, Västervångs och Mellanhedens parkeringsmöjligheter
utretts. Delområdena har olika stadsstruktur, parkeringsförutsättningar och
parkeringsbeteende, även till stor del inom områdena. Malmös omvandling av de stora
gaturummen påverkar också förslagen kring reglering av parkering. Tidigare reglerade
grannområdena Rönneholm och Ribersborg föreslås också justeras för att stärka
boendeparkörernas möjligheter att hitta en plats i närområdet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Fridhem, då tidigast i januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Västervång, då tidigast i januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Mellanheden, då tidigast i januari
2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Rönneholm, då tidigast i januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Ribersborg, då tidigast i januari 2021,
att uppdra åt fastighets- och gatudirektören att fatta erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter, samt
att se över lämpligheten i att införa lågtaxa för alla befintliga avgiftsområden.
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Håkan Linné (L) samt med hänvisning till att det är rimligt att man betalar
för den yta man tar i anspråk, att tekniska nämnden ska besluta att införa föreslagna
parkeringsjusteringar i delområde Fridhem, då tidigast i januari 2021, att införa föreslagna
parkeringsjusteringar i delområde Västervång, då tidigast i januari 2021, att införa föreslagna
parkeringsjusteringar i delområde Mellanheden, då tidigast i januari 2021, att införa föreslagna
parkeringsjusteringar i delområde Rönneholm, då tidigast i januari 2021, att införa föreslagna
parkeringsjusteringar i delområde Ribersborg, då tidigast i januari 2021, att uppdra åt
fastighets- och gatudirektören att fatta erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter, samt
att se över lämpligheten i att införa lågtaxa för alla befintliga avgiftsområden.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande, detta med hänvisning till
parkeringssituationen bör lösas på annat sätt än med införandet av parkeringsavgifter.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (L) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 234a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 234b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Parkering Fridhem, Västervång mfl
Bilaga Konsultrapport Friluftsstaden mfl

Paragrafen är justerad

bilaga § 234a

Tekniska nämnden 50
2020-06-12
Reservation

§ 234 Översyn av parkering på Fridhem, Västervång mfl
Vi har i dag att åter ta ställning till ett förslag om att införa parkeringsavgifter dygnet runt i några av
våra bostadsområden. Denna gång har (o)turen kommit till delområdena Fridhem, Västervång,
Mellanheden, Rönneholm samt Ribersborg som i januari 2021 ska få avgiftsbelagd parkering
dygnet runt.
Liksom tidigare försöker styret gömma förslaget om att införa en parkeringsavgift dygnet runt
genom rubriken ”översyn av parkering”. Varför inte kalla det för vad det är?
Genom en för låg p-norm för bostäder och verksamheter i andra delar av Malmö i kombination
med redan införda avgifter i närliggande delar av Malmö söker sig parkörerna till nya områden. I
stället för att ta tag i problemet och lösa p-platsunderskottet där detta finns, väljer styret att i stället
införa p-avgift dygnet runt i allt fler områden.
Några särskilda argument för att införa p-avgifter dygnet runt för de som bor i eller besöker
invånarna i Fridhem, Västervång, Mellanheden, Rönneholm och Ribersborg har inte framförts.
Tvärt om, såvitt vi fått besked om är klagomålen på gatuparkeringen i de berörda områdena väldigt
få och borde på intet sätt motivera dessa drastiska åtgärder.
Än en gång ser vi i handling att (S) och (L) uppenbarligen strävar efter att det ska vara plånboken
som styr om man ska få parkera sin bil och besöka sina vänner. Eller ska förslaget tolkas som
ytterligare en eftergift som (S) måste tillstå för att (Mp) fortsatt ska stödja styrets budget.
För oss moderater är det självklart att yrka avslag på hela ärendet.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)
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bilaga § 234b

Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-340

Översyn av parkering på Fridhem, Västervång m.fl.
Sverigedemokraterna är emot införandet av boendeparkering där de boende inte har
tillfrågats genom enkätundersökning. Först inför det politiska styre boendeparkering
utan att ens fråga de boende om detta önskas och sen kommer en dramatisk
prisökning.
Den styrande minoriteten nu även med stöd av Liberalerna utökar områden med
boendeparkering utan enkätundersökningar och påtvingar på detta sätt
parkeringsavgifter på alla bilägare som vill parkera bilen på gatan.
Vi ifrågasätter därför en ytterligare utökning av avgiftsbelagda parkeringar i Malmö
stad. Det finns inget belägg för, att de boende i berörda områden efterfrågar en
avgiftsbelagd parkering. Vi ser bara de styrandes återvändande vilja att försvåra för
en fungerande biltrafik i staden, samt att dra pengarna ur bilägarnas fickor.
Detta är ett enormt svek av Liberalerna, som tycker att folk som parkerar sina bilar
där och tar bussen till jobbet istället ska parkera vid sina arbetsplatser i
parkeringshus eller på pendlarparkeringen Svågertorp. Det är dock bra att veta inför
nästa valet, att Liberalerna nu fullt ut har underkastat sig en rödgrön trafikpolitik.
Vi yrkade på avslag till förslaget. 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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§

235

Uppdrag budget 2020 – samnyttjande av park för förskola

TN-2020-1530
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav, i budget för Malmö stad 2020, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att "se över nuvarande norm
kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av
lekytor för förskolan".
För att genomföra uppdraget har de ingående förvaltningarna samverkat kring denna
uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen behandlas parallellt i de medverkande
förvaltningarnas nämnder. Den slutliga rapporten beslutas även den av de medverkande
förvaltningarnas nämnder och återrapporteras till kommunfullmäktige, enligt
nuvarande tidplan i februari 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning.
Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutsgång

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

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 235a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Uppdrag budget 2020 - samnyttjande av park för
förskola
Uppdragsbeskrivning uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för förskola

Paragrafen är justerad

bilaga § 235a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-06-12
Uppdrag budget 2020-samnyttjande av park och förskola
Diarienr: TN-2020-1530
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmäna parker.
En grön skolgård kan inte ersättas av en plätt i parken detta är exempel på dålig
effektivisering. Vi tycker att Malmö både behöver gröna skolgårdar och fler
grönytor med större biologisk mångfald. För att använda stadens yta mer
effektivt och hållbart finns det många bättre alternativ. Som att smalna av
infartslederna, flytta parkeringar från gatan till p-hus och bygga tätt och grönt.
Först när alla andra effektiviseringar, förätätningar och samnyttjande är på
plats kan det vara acceptabelt att kolla på hur dom minsta barnens yta också ska
samnyttjas. Där är vi inte än. Därför anser Miljöpartiet att det varken är aktuellt
eller acceptabelt att börja med dom yngsta barnens ytor.
Idag röstade ändå en majoritet i tekniska nämnden för att gå vidare med
utredningsuppdraget att låta förskolebarnen leka i parken istället för på en
riktig skolgård. Då vårt avslagsyrkande inte fick stöd, väljer vi att reservera oss i
ärendet.
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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§

236

Objektsgodkännande projekt 7021 Vindtunnelanläggning Hyllie

TN-2019-1452
Sammanfattning

Ansökan avser objektsgodkännande för utbyggnad av allmän plats och kvartersmark inom
detaljplan för Hyllie 155:91, dp 5612, projekt 7021 Hyllie vindtunnelanläggning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för exploateringsprojekt 7021 Vindtunnelanläggning
Hyllie om 7 150 tkr och driftkostnader om 450 tkr (brutto), samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Objektsgodkännande för projekt 7021
Vindtunnelanläggning Hyllie
Underlag objektsgodkännande för projekt 7021 Vindtunnelanläggning Hyllie
Hyllie 155_91 del av nämndskarta (002)
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§

237

Objektsgodkännande för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park

TN-2020-1774
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för renovering av gräsmattor i Folkets park
till en beräknad bruttoutgift om 1 500 tkr samt driftskostnader om 120 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park om 1 500 tkr och
driftkostnader om 120 tkr, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Objektsgodkännande för projekt 9905 Gräsmattor i
Folkets park
Underlag objektsgodkännande för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park

Paragrafen är justerad
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§

238

Objektsgodkännande för projekt 6050 Temalekplats Nangijala

TN-2020-1724
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för temalekplats Nangijala till en beräknad
bruttoutgift om 10 100 tkr och driftskostnader om 1 280 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 6050 Temalekplats Nangijala om 10 100 tkr och
driftkostnader om 1 280 tkr, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Objektsgodkännande för projekt 6050 Temalekplats
Nangijala
Underlag objektsgodkännande för projekt 6050 Temalekplats Nangijala

Paragrafen är justerad
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§

239

Förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3,
projekt 3004

TN-2019-4257
Sammanfattning

Förlängning av markreservation för Svensk Husproduktion Mark AB på fastigheten
Balpressen 3 fram till och med 2020-12-31.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3 till bolaget Svensk
Husproduktion Mark AB, detta fram till och med 2020-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Förlängning av markreservation för fastigheten
Balpressen 3, projekt 3004
Balpressen 3, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

240

Förlängning av markreservation för fastigheten Höbalen 2,
projekt 3004

TN-2019-4256
Sammanfattning

Förlängning av markreservation för Veidekke Eiendom AB på fastigheten Höbalen 2 fram till
och med 2020-12-31
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation för fastigheten Höbalen 2 till bolaget Veidekke
Eiendom AB, detta fram till och med 2020-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Förlängning av markreservation för fastigheten
Höbalen 2
Höbalen 2, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

241

Exploateringsavtal för fastigheten Smedjan 13 respektive
Smedjan 15, Malmö

TN-2020-1451
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende fastigheterna Smedjan 13 och Smedjan 15 har tagits fram i syfte
att reglera genomförandet av detaljplan Dp 5460. Detaljplanen möjliggör uppförandet av
cirka 300 bostäder, en förskola och centrumfunktioner och aktuellt exploateringsavtal
möjliggör knappt hälften av dem totala bostäderna och centrumfunktionerna. I avtalet
regleras bland annat marköverföring och uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheterna Smedjan 13 och Smedjan 15, Malmö.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Exploateringsavtal för fastigheten Smedjan 13
respektive Smedjan 15
Nämndskarta, Smedjan 13 och Smedjan 15
Exploateringsavtal för Smedjan 13 och Smedjan 15
Bilagor till exploateringsavtal för Smedjan 13 och Smedjan 15

Paragrafen är justerad
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§

242

Exploateringsavtal för fastigheten Smedjan 8, Malmö

TN-2020-1450
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende fastigheten Smedjan 8 har tagits fram i syfte att reglera
genomförandet av detaljplan Dp 5460. Detaljplanen möjliggör uppförandet av cirka 300
bostäder, en förskola och centrumfunktioner och aktuellt exploateringsavtal möjliggör drygt
hälften av dem totala bostäderna och centrumfunktionerna samt förskolan. I
exploateringsavtalet regleras bland annat marköverföring och uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheten Smedjan 8, Malmö.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Exploateringsavtal för Smedjan 8
Exploateringsavtal för Smedjan 8
Nämndskarta, Smedjan 8
Bilagor till exploateringsavtal för Smedjan 8

Paragrafen är justerad
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§

243

Exploateringsavtal avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i
Malmö, Dp 5616

TN-2020-1468
Sammanfattning

En detaljplan, Dp 5616, som innefattar fastigheten Virket 8 har tagits fram. För att
genomföra nybyggnation samt ändrad användning för befintlig bebyggelse som detaljplanen
medger har ett exploateringsavtal upprättats mellan Malmö kommun och fastighetsägaren till
Virket 8. Avtalet reglerar bland annat frågor gällande en överskjutande byggnadsdel över
kommunens fastighet samt att fastighetsägaren ska erlägga gatukostnadsersättning för
åtgärder på allmän plats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Virket 8.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Exploateringsavtal avseende kvarteret Virket,
Innerstaden, i Malmö, dp 5616(1972963)
Exploateringsavtal avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, dp 5616
Moderbolagsborgen för Exploateringsavtal avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i
Malmö, dp 5616
Bilaga 1.1 - Plankarta avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, dp 5616
Bilaga 1.6 - Exploateringsområdet avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö,
dp 5616
Bilaga 2.2 - 3D-utrymmet avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, dp 5616
Bilaga 3.2a - Uppsalagången avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, dp
5616
Bilaga 3.2b - Cykelplatser avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i Malmö, dp 5616
Bilaga 3.3 - Gatukostnadsberäkning avseende kvarteret Virket, Innerstaden, i
Malmö, dp 5616

Paragrafen är justerad
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§

244

Tomträttsupplåtelse för fastigheten Verkö 5, Dp 5203,
projektnummer 7070

TN-2020-256
Sammanfattning

Ärendet omfattar en tomträttsupplåtelse om ca 43 000 m2 för logistik- och lagerverksamhet i
Malmö Industrial Park, Malmö hamnområde, utgörande fastigheten Verkö 5.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till tomträttsupplåtelse avseende fastigheten Verkö 5, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Tomträttsupplåtelse för fastigheten Verkö 5, Dp
5203, projektnummer 7070
Tomtrrättsavtal Verkö 5
Överenskommelse om social hållbarhet Verkö 5
Verkö 5, sidolöpare
Verkö 5, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

245

Försäljning av fastigheten Malmö Rätan 1, Hyllie, projekt 7342

TN-2020-1698
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Malmö Rätan 1, i Hyllie, för uppförande av ett hus som
hybridbyggnad, det vill säga en byggnad vars bostäder/lokaler snabbt ska kunna ställas om
för boende och/eller för någon verksamhet. Byggnaden på cirka 5500 m² BTA kommer
innehålla cirka 70 bostäder/lokaler.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Malmö Rätan 1 i Hyllie, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social
hållbarhet.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande
Andreás Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 245a.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Försäljning av fastigheten Malmö Rätan 1, Hyllie,
projekt 7342
Rätan 1 Köpeavtal
Rätan 1 avtalskarta
Rätan 1 Ök om social hållbarhet
Rätan 1 Bilaga till Ök om social hållbarhet
Rätan 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad

bilaga § 245a
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Vänsterpartiet Malmö

Reservation
Tekniska nämnden 12 juni 2020
ärende TN-2020-1698 Försäljning av fastigheten Malmö Rätan 1

Stoppa utförsäljningarna
Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att
Malmö Stads gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
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.

Malmö 12 juni 2020
Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg
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§

246

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för
tekniska nämnden

TN-2020-1635
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande
för år 2020 och 2021 baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med
2020-05-31.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 5 890 tkr för 2020 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 8 385 tkr för 2021 till
tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Överföring från kommunstyrelsens anslag till
förfogande för tekniska nämnden
Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Paragrafen är justerad

66

§

247

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 5695-20 om
laglighetsprövning enligt kommunallagen – beslut om
ekonomiskt stöd till På Limhamn

TN-2020-1431
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat att anslå 231 628 kronor till den ekonomiska föreningen På
Limhamn ekonomisk förening (§ 163, 2020-04-21).
Laglighetsprövning av beslutet har begärts och kommunen har förelagts att yttra sig till
förvaltningsrätten. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med
yrkande om att överklagandet ska avslås och föreslår tekniska nämnden att lämna yttrande i
enlighet med bilagt förslag.
Beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till Förvaltningsrätten i Malmö avge yttrande, i mål nr 5695-20, i enlighet med
förvaltningens förslag, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad
Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Malmö
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr
5695-20 om laglighetsprövnings enlig kommunallagen - beslut om ekonomiskt stöd
till På Limhamn
Förslag till yttrande TN 200612 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5695-20
om laglighetsprövning enligt kommunallagen - beslut om ekonomiskt stöd till På
Limhamn
Föreläggande i mål nr 5695-20 om laglighetsprövning enligt kommunallagen
§163 TN 200421 Stöd till ekonomiska föreningen På Limhamn med anledning av
covid-19

67

§

248

Nämndinitiativ från Moderaterna rörande möjligheterna för
källsorteringssoptunnor samt löpande hantering av dessa

TN-2019-3571
Sammanfattning

Enligt beslut i tekniska nämnden den 22 november 2019, § 296, fick fastighets- och
gatukontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande
hantering av dessa på Skruvgatan i Malmö, där långtidsparkering av lastbilar också medförde
omfattande nedskräpning.
Den tidigare permanenta 7-dygnsparkeringen på Skruvgatan är numera upphävd på grund av
framkomlighetsproblem för transporter till och från verksamheterna på gatan. Längsmed
sträckan där långtidsparkering tidigare varit tillåten har också buskage tagits bort och staket
mot tågspåren satts upp.
Då parkering inte längre är tillåtet längs med Skruvgatan samt att sträckan numera inte
inbjuder till olaglig parkering finner fastighets- och gatukontoret att platsen inte längre är i
behov av källsorteringssoptunnor samt en löpande hantering av dessa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i enlighet med genomförd utredning ej placera källsorteringssoptunnor på Skruvgatan i
Malmö.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att i enlighet med genomförd utredning ej placera
källsorteringssoptunnor på Skruvgatan i Malmö.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att källsorteringstunnor
ska placeras ut i enlighet med den ursprungliga intentionen i det nämndinitiativ som ligger till
grund för ärendet.
Beslutsgång

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

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Nämndinitiativ från Moderaterna rörande
möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande hantering av dessa
Nämndinitiativ rörande möjligheterna för källsorteringssoptunnor samt löpande
hantering av dessa
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§296 TN 191122 Nämndinitiativ rörande möjligheterna för källsorteringssoptunnor
samt löpande hantering av dessa

Paragrafen är justerad
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§

249

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554

TN-2020-757
Sammanfattning

Copenhagen Pride (CPH2021) har, med stöd av Köpenhamns kommun, Malmö stad (STK2017-390) och Region Skåne ansökt om och vunnit värdskapet för World Pride 2021. Pan
Idraet har gjort en motsvarande ansökan om värdskapet för EuroGames 2021, vilken de
också vann. Dessa organisationer är medlemmar i Interpride och EGLSF (European Gay
Lesbian Sport Federation), som äger respektive arrangemang.
Evenemangen äger rum den 12–22 augusti 2021. Tekniska nämnden har, genom fastighetsoch gatukontoret, fått uppdraget att planera och genomföra delprojekt ”Publika
arrangemang” tillsammans med föreningen Malmö Pride.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagen projektplan och kostnadsredovisning för delprojekt "Publika
arrangemang", som en del i CPH2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att
tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen
projektplan och kostnadsredovisning för delprojekt "Publika arrangemang", som en del i
CPH2021.
Anders Pripp (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Anders Pripps (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 249a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
CPH2021 publika arrangemang
Bilaga 1 Kostnadsredovisning publika arrangemang CPH2021

Paragrafen är justerad
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bilaga § 249a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-757

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
Kostnaderna för World Pride stiger hela tiden. Det klart att kostnaderna för World
Pride för år 2020 och 2021 kommer bli 32,5 miljoner kr varav 21,3 miljoner är helt
ofinansierat.
Sverigedemokraterna menar att det är helt orimligt att kommunen arrangerar dessa
mångmiljonsarrangemang samtidigt som det saknas resurser för välfärden. Att i
denna situation finansiera ett arrangemang som inte ens ger kommunen några
direkta intäkter är oansvarigt.
Det framgår tydligt att styret i Malmö nedprioriterar välfärden. Äldreomsorgen, skolan
och socialt utsatta får stå tillbaka så Socialdemokraterna och Liberalerna kan få en
möjlighet att paradera och festa några dagar.
Vi Sverigedemokrater står upp för välfärden. Vi förstår mycket väl att det som ligger
inom kommunens ansvar ska prioriteras framför festivaler och fester med orimliga
prislappar. Barnen ska få en bra skolgång. Arbetslösa ska få stöd för att börja jobba
och få en inkomst. Äldre ska få en värdig ålderdom. Kommunen ska göra det som
man enligt lagstiftningen är skyldig medborgarna. Kommunen är inte skyldig att
spendera mer än 30 miljoner kr på en fest.
Vi yrkade på avslag till förslaget. 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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§

250

Genomförandeavtal för åtgärder på MalmöExpressen-linje 8

TN-2020-544
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
Paragrafen är justerad
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§

251

Nämndinitiativ från Centerpartiet angående
sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg

TN-2020-1753
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) väckte vid tekniska nämndens sammanträde den 26 maj 2020 initiativ
om sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg. Tekniska nämnden beslutade vid sagda
tillfälle, § 216, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Ärendet bereddes av tekniska nämndens arbetsutskott vid dess sammanträde den 9 juni 2020,
§ 92.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla initiativet,
att därmed uppdra åt förvaltningen att, i samverkan och samförstånd med restaurangerna vid
torget, undersöka om förutsättningar finns för att omvandla Davidhallstorg till sommartorg
under 2021, samt att, om sådana förutsättningar finns, vidta erforderliga åtgärder för test och
utvärdering av Davidhallstorg som sommartorg år 2021.
Beslutsunderlag





Nämndinitiativ från Centerpartiet angående sommartorgsverksamhet på
Davidshallstorg
§216 TN 200526 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående
sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg
§92 TNAU 200609 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående
sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg

Paragrafen är justerad
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§

252

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden tekniska nämnden 2020

TN-2020-57
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag







Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-06-01
Delegationsbeslut 200609 Samarbetsavtal med Trianon AB för lägenhetsenhetens
verksamhet, undertecknat
Fastighets- och gatudirektörens vidaredelegering, 2020-06-09, undertecknad
Vidaredelegering trafikärenden - bilaga, undertecknad
Fastighets- och gatudelegation, protokoll nr 5

Paragrafen är justerad
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§

253

Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
























Arvodeskommittén §4 200506 Arvodesregler för förtroendevalda gällande från
2019-01-01, per beslut i KF 2018-12-20
Arvodeskommittén §4 200506 Tillämpningsföreskrifter för arvodesreglerna
Arvodeskommittén §4 200506 Uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för
arvodesreglerna
KF 200429 §104 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6_8 m.fl i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)
KF 200429 §104 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6_8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
KF 200429 §106 Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343
KF 200429 §106 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Försäljning av fastigheten
Bläckhornet 1
KF 200429 §107 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6
KF 200429 §107 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning (friköp) av
fastigheten Malmö Ribe 6
KF 200429 §108 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö
Spetsen 1
KF 200429 §108 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning (friköp) av
fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1
KF 200429 §109 Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038
KF 200429 §109 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheten
Malmö Abborren 3, projekt 7038
KF 200429 §98 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
KF 200429 §98 Uppföljning budgetuppdrag 2019 - Årsanalys 2019
KF 200429 §98 Årsredovisning 2019
KF 200429 §98 Årsredovisning 2019 Malmö stad
KF 200429 §99 Bilaga 1 - Uppföljning av intern kontroll 2019
KF 200429 §99 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll
2019
KF 200429 §99 Uppföljning av intern kontroll 2019
KS 200506 §163 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från
Finansdepartementet - Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat
(SOU 2019_68)
KS 200506 §163 Remiss från Finansdepartementet - Modernare byggregler förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019_68)
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KS 200506 §163 Yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Modernare
byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019_68)
KS 200506 §166 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Redovisning av genomfört
arbete 2019 samt förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad
KS 200506 §166 Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad, reviderad 200211
KS 200506 §166 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till reviderad
handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad
KSAU 200511 §300 Öresundsbron 20 år
KSAU 200511 §307 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad – förlängd
remisstid

Paragrafen är justerad
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§

254

Fördjupad linjenätsutredning för centrala Malmö,
storstadspaketet

TN-2019-3795
Sammanfattning

Ärendet avser en fördjupad linjenätsutredning för stadsbuss- och regionbusslinjer i centrala
Malmö har tagits fram av fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och
Skånetrafiken. Utredningen visar hur stadsbuss- och regionbussnätet behöver förändras i
centrala Malmö för att dels stödja förverkligandet av stadens utbyggnad i enlighet med
översiktsplanen, dels som en följd av införandet av storstadspaketets kollektivtrafik- och
cykelobjekt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att den fördjupade linjenätsutredningen och dess förslag på linjenätsförändringar i centrala
Malmö ska gälla som planeringsunderlag för fastighets- och gatukontorets fortsatta arbete
med storstadspaketet.
Särskilda yttranden

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 254a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilagt yttrande, § 254b.
Beslutet skickas till

Region Skånes kollektivtrafiknämnd
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Fördjupad linjenätsutredning för centrala Malmö,
Storstadspaketet
Underlagsrapport fördjupad linjenätsutredning centrala Malmö

Paragrafen är justerad
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bilaga § 254a

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2019-3795

Fördjupad linjenätsutredning för centrala Malmö, Storstadspaketet
Vi Sverigedemokrater har sedan tidigare klargjort vår inställning till förverkligandet av
stadens utbyggnad i enlighet med översiktsplanen. Vi har en helt annan vision och en
mer pragmatisk inställning till hur översiktsplanen och t. ex. olika cykelobjekt ska
utvecklas och förverkligas.
I Sverigedemokraternas Malmö prioriteras inte ett trafikslag över något annat. Vi har
sedan länge varit negativt inställda till de busslinjer som nu kallas MEX linjer/bussar.
Det är både dyrt och innebär alltför stora ingrepp på stadens möjligheter till att
utveckla en fungerande trafikmiljö. I ärendet hanteras både stadsbusslinjerna och ett
förslag till dragning av regionbusslinjerna i centrala Malmö
Några av utredningens förslag är bra och vi stödjer dessa även om vi fortsatt yrkar
avslag på alla delbeslut kring MEX linjer.
Sverigedemokraterna ser detta ärende i sin helhet och därför valde vi att inte
reservera oss.

_______________________
Stefan Plath (SD)
_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)
____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 254b

Tekniska nämnden 79
2020-06-12
Särskilt yttrande

§ 254 Fördjupad linjenätsutredning för centrala Malmö,
Storstadspaketet
Med detta särskilda yttrande vill vi kommentera och komplettera den fördjupade
linjenätsutredningen för centrala Malmö, som vi inte anser är så fördjupad som namnet antyder.
För att hushålla med våra skattepengar, oberoende av om de kommer från kommunen, regionen
eller staten, måste utgångspunkten vara minsta möjliga ombyggnader och inte som i utredningen
påpeka att det blir ”stora ombyggnader i gaturummet”.
Utredningen borde haft en bättre framtidsspaning och mindre fokusering på hur det ser ut i dag
för att bli rimligt framtidssäkrad. Vi anser också att man borde tagit med alla befintliga terminaler
(knutpunkter) och även de nya som behöver skapas i staden. Konsekvensen blir annars att man blir
för snäv i möjligheten att planera in framtidens kollektivtrafikflöden och linjesträckningar. Samma
sak gäller att gång-cykelstråk ofta blir en begränsande faktor istället för att använda dessa sträckor
som resurser i framtagningen av framtidens kollektivtrafiks linjedragningar och flöden.
Författarna skriver att man har studerat terminaler och större hållplatser utifrån brister och vilka
infrastrukturåtgärder som behöver åtgärdas. För att få en annan och förhoppningsvis bättre
linjedragning med ibland andra ändstationer och nya naturliga knutpunkter för byte av buss eller
tåg borde man även ha utrett Hyllie och Svågertorp samt framtida noder i t ex Fosie och
Östervärns station.
När det gäller Södervärn så menar vi att den borde byggas om helt och bli en modern
bussterminal, med idéer från t ex Nils Ericson Terminalen i Göteborg. Om detta blir verklighet
kan betydligt fler regionala linjer ha Södervärn som slutdestination med bekväma övergångar till
stadstrafiken.
Vi förordar att även Östervärns station utreds för en bättre användning. Här kunde kanske linjerna
130, 169, 171 och 174 och/eller andra linjer ha sin slutstation med övergång till tåg eller stadstrafik.
Utredningen visar tydligt vilka problem för infrastrukturen som de sista 6 metrarna i bussarnas
längd innebär. 24-metersbussarna är från början tänkta att gå i så kallad BRT-trafik, dvs. snabba
egna vägar utan annan trafik. Detta fungerar inte lika bra inne i en stadskärna och vi anser att tiden
nu är mogen för att ifrågasätta om inte de centrala delarna även fortsättningsvis ska trafikeras av
enkelledade 18-metersbussar.
Oberoende av vilken busstyp man väljer får det inte innebära att vi måste bygga om våra viktiga
transportnoder till trånga stadsgator för att MEX ska få plats. Vi ser också enframtid i från
tillverkarna där de påtalar att framtidens kollektivtrafik kommer vara mer individuell. Små

Tekniska nämnden 80
2020-06-12
Särskilt yttrande

autonoma bussar som bildar "tåg" i högtrafik och agerar individuellt i lågtrafik. De kräver ingen
omfattande ombyggnad av infrastrukturen utan kan samsas med övrig trafik.
Vi ser tomma lokaler i city, en cityhandel som tynar bort mycket beroende på en skapad
otillgänglighet för crosshoping, dvs. när kunder med bil handlar i flera butiker under samma
köptillfälle. Vi hade hoppats att linjenätsutredningen skulle berört frågan om hur mycket utslagning
av nyttotrafik, jobb, välfärd och skatteintäkter som vi är beredda att offra för att bereda plats för
ett antal MEX-linjer.
När det gäller Gustav Adolfs torg så är vårt förslag att flytta all trafik och busstrafik från Stora
Nygatan till Lilla Nygatan. Då kan torget expandera ut med uteserveringar i solläge, samt at det blir
naturlig att torget öppnar sig när gående kommer norrifrån på Södergatan.
För att svälja mer trafik behöver Rådmansgatan ses över. Stadsbyggnadsnämnden beviljade
bygglov till en stor förskola helt utan möjlighet till angöring för lämning och hämtning av barn.
S och L, påhejade av Mp och V tyckte att föräldrarna kunde cykla eller parkera i Triangels
parkeringshus, vilket naturligtvis inte kommer att hända. I stället riskerar vi att fler parkerar fel och
farligt samt att kollektivtrafiken på Rådmansgatan blockeras av föräldrar som lämnar och hämtar
sina barn.
På den hårt trafikerade Pildammsvägen, vid universitetssjukhuset, vill vi inte att några hållplatser
ska anläggas, varken linje 6 eller linje 100.
Vi kan sammanfatta våra synpunkter såhär:
 Använd alla våra terminaler och ta med de nya i utredningen för fastställande av
linjedragning och omfattning
 Tänk nytt, att allt för mycket utgå från nuvarande linjedragningar begränsar
 Tänk framtid. 15-25 år framåt i tiden ser varken behoven eller bussarna ut som i dag.
 Dra nytta av andra städers erfarenheter både när det gäller terminaler och trafikering
 Korta ner och dela upp de längsta MEX-linjerna för minskad förseningsrisk
 För att minska belastningen på infrastrukturen behöver möjligheten att trafikera
centrala Malmö med längst 18-metersbussar , så kallade miniMEX utredas. MiniMEX
föreslås redan på linje 10 och kunde säkert vara lämpliga även på andra linjer.
 Ifrågasätt om vi behöver anlägga cykelstråk utefter alla gator som kollektivtrafik och
andra trafikslag använder. Använd parallella stråk för undvikande av konflikter emellan
trafikslag och ökad trygghet och framkomlighet för alla trafikanter.
 Utred hur staden kan förbättra möjligheterna för crosshoping, dvs. när kunder med bil
handlar i flera butiker, i samförstånd med kollektivtrafiken.
 Den framtida Metron måste få spela en större roll när vi planerar för framtidens trafik i
Malmö. Det kommer inte att finnas plats ovan jord till alla fordon som behövs i
framtiden.

Tekniska nämnden 81
2020-06-12
Särskilt yttrande




Inga busshållplatser på den hårt trafikerade Pildammsvägen vid sjukhuset.
För att hushålla med skattepengarna, oberoende av om de kommer från kommunen,
regionen eller staten behöver vi utgå ifrån minsta möjliga ombyggnader av
infrastrukturen och inte börja med att konstatera att ”det blir stora ombyggnader av
gaturummet”.

Detta är några övergripande synpunkter som vi förutsätter beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.
Vi kommer att studera varje delprojekt noggrant och förbehåller oss rätten att säga nej till projekt
som inte tar rimlig hänsyn till alla trafikslag och som inte hushållar med våra skattepengar.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)
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§

255

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om automatiserad
avspärrning av gator i Västra hamnen

TN-2020-1918
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) väcker vid innevarande sammanträde initiativ om automatiserad
avspärrning av gator i Västra hamnen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå initiativet, detta med hänvisning till vad som tidigare framkommit i ärendet.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet, att
därmed uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att införa automatiserade
avspärrningar av ovan nämnda gator för icke boende i området, att därmed uppdra åt
förvaltningen att inkomma med en kostnadskalkyl för ovan angivna förslag, att tekniska
nämnden därmed, efter genomförd utredning och kostnadskalkyl, ska besluta i enlighet med
initiativets, samt därmed att uppdra åt förvaltningen att i samråd med de boende i området
följa upp effekterna av en avstängning kvälls- och nattetid.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå
initiativet, detta med hänvisning till vad som tidigare framkommit i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra 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, § 255a.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om automatiserad avspärrning av gator i
Västra hamnen
Skriftlig information TN 200612 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om
automatiserad avspärrning av gator i Västra hamnen

Paragrafen är justerad
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bilaga § 255a

Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-1918

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om automatiserad
avspärrning av gator i Västra hamnen
Situationen är ohållbar för de permanent boende i Västra Hamnen. Det hjälper inte
att hoppas på att buskörningar och andra brott mot bestämmelser upphör om inte
polisen finns på plats och ser till att förbjud också efterlevs. Av just den anledningen
har vi valt att förstärka ett tidigare initiativ. I förvaltningens svar hänvisas det till att
området klassats som allmän plats och att det av det skälet inte går att stänga av
med bommar eller andra hinder. På Norra Grängesbergsgatan i stadsdelen Sofielund
gick det dock bra stänga infarten under nattetid på trots av att gatan är allmän plats.
När det fanns illegala streetrace tävlingar i Östra hamnen, gick det också bra att
stänga av området under natten. Sverigedemokraterna ser ingen skillnad på
situationerna. Är det så att polisen behövs för att stänga av området, ja då får Malmö
stad helt enkelt ta hjälp av polisen. Är det så att bommar och bemannade stationer
behövs, så får Malmö stad ta den kostnaden för att de boende skall kunna känna
trygghet. Med lite god vilja hade detta problem inte alls blivit till en ”utmaning” utan
lösning. Pengar borde inte vara hindret för minoritetsstyret, eftersom det bevisligen
betalas ut allmänna medel till allt och alla.
Malmö stad borde verkligen värna om de skattebetalare som orkar stanna kvar och vi
Sverigedemokrater ser frustrationen hos de boende i Västra Hamnen och agerar i
linje med det.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

256

Överklagande av beslut om att införa permanent
parkeringsförbud på veckodagsgatorna i Rosenvång

TN-2020-1505
Sammanfattning

Kommunen som väghållare har ett övergripande ansvar att tillgodose framkomlighet för alla
trafikanter på gatan, däribland samhällsviktiga funktioners behov. I samband med att VA
SYD som ansvarar för avfallshanteringen i Rosenvång inkom med information om att de
skulle ändra sina tider för tömning på veckodagsgatorna påbörjades en utredning av
förvaltningen.
Utredningen resulterade i en lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på södra sidan av
veckodagsgatorna. Bakgrunden till beslutet var att gatornas bredd inte tillgodoser
framkomlighetsbehov i gatan. En överklagan med namnskrifter från boende, om införandet
av regleringen har inkommit till förvaltningen. Med anledning av ärendets natur lyfts frågan
om överklagande från ordinarie delegat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att vidhålla tidigare beslut och avstyrka överklagandet, samt
att överlämna ärendet till Länsstyrelsen Skåne.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilagt yttrande, § 256a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 256b.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Överklagande av beslut att införa permanent
parkeringsförbud på veckodagsgatorna i Rosenvång
Överklagande angående införande av permanent parkeringsförbud dygnet runt på
veckodagsgatorna i Rosenvång
Utredning införande av parkeringsförbud dygnet runt på södra sidan av
fredagsgatan m.fl
Tillfällig LTF veckodagsgatorna lokala föreskrifter parkeringsförbud
Permanent LTF veckodagsgatorna, författning om förbud att parkera bila
Infobrev införande av parkeringsförbud veckodagsgatorna
Detaljplan

Paragrafen är justerad

85

bilaga § 256a

Tekniska nämnden 86
2020-06-12
Särskilt yttrande

§ 256 Överklagande av beslut om att införa permanent
parkeringsförbud på veckodagsgatorna i Rosenvång
Vi delar innebörden i beslutet om att inrätta permanent parkeringsförbud i veckodagsgatorna.
Däremot är vi ytterst kritiska till den korta framförhållningen mellan dag för information till de
berörda fastighetsägarna och den dag beslutet började gälla. Vi förstår i den delen fastighetsägarnas
protester och delar deras kritik mot handläggningen.
Vi förutsätter att förvaltningen vidtar åtgärder så att berörda i fortsättningen får information i
skälig tid innan ikraftträdandet.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)
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bilaga § 256b

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-1505

Överklagande av beslut om att införa permanent
parkeringsförbud på veckodagsgatorna i Rosenvång
Sverigedemokraterna kan ytterligare en gång konstatera, att den liberala rödgröna
fanatiska vilja att reducera parkerings platser i staden, drabbar alla bilägare inom
kommunens gränser och denna gång då de boende på veckodagsgatorna i
Rosenvång.
Med anledning av att VA SYD vill ändra tömningsdag, så startar de styrande en
utredning och går till beslut på mycket tveksamma grunder. Information och dialog
med de boende har som vanligt varit helt obefintlig när de rödgröna nu även med
stöd av Liberalerna kör över Malmöborna.
Vi delar de boendes åsikt, att de gamla riktlinjerna har fungerat bra och att tidigare
parkeringsförbud vid tömningstillfälle har varit helt tillräckligt.
Sverigedemokraternas inställning är alltid att underlätta för skattebetalarna och inte
att försvåra!

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

257

Objektsgodkännande för projekt 8327 Stadsmiljö –
mötesplatser och stråk

TN-2019-3250
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att möjliggöra mindre kvalitetshöjande
åtgärder i stadsmiljön till en beräknad bruttoutgift om 1 500 tkr.
Ärendet lyftes initialt vid tekniska nämndens sammanträde den 26 maj 2020. Vid detta
sammanträde beslutade nämnden, § 199, att återremittera ärendet för vidare komplettering
avseende investeringsprojektets föreslagna åtgärder. Dylik komplettering har nu tillförts
ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8327 Stadsmiljö – mötesplatser och stråk om 1
500 tkr och driftkostnader om 190 tkr (brutto), samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Objektsgodkännande för projekt 8327 Stadsmiljö –
mötesplatser och stråk
Underlag Objektsgodkännande för projekt 8327 Stadsmiljö – mötesplatser och
stråk, rev. per TN beslut § 199, 2020-05-26
§199 TN 200526 Objektsgodkännande för projekt 8327 Stadsmiljö – mötesplatser
och stråk

Paragrafen är justerad
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§

258

Ansökan om finansiering av forskningsprojekt om
badvattenkvalitet vid Malmös badplatser

TN-2020-1915
Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslås ansöka om medel hos kommunstyrelsen för att finansiera Malmö
stads del av kostnaden för ett forskningsprojekt om orsaker till bristande badvattenkvalitet
vid Malmös och Helsingborgs badplatser, samt utveckling av snabbare analysmetoder för
badvattenprover. Deltagande i projektet stöds av handlingsplanen för framtidens kuststad
och bedöms som viktig för kommunens långsiktiga arbete med badvattenkvalitet vid
befintliga och kommande badplatser.
På grund av att förfrågan om deltagande kom in till fastighets- och gatukontoret först i april
innevarande år, samt med hänvisning till ett osäkert ekonomiskt läge orsakat av den pågående
covid-19-pandemin, har fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen inte möjlighet
att finansiera projektet inom befintlig budgetram.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen anhålla om 634 000 kr för finansiering av Malmö stads deltagande i
forskningsprojekt om badvattenkvalitet vid Malmös och Helsingborgs badplatser, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Ansökan om finansiering av studie om
badvattenkvalitet vid Malmös badplatser
Avtal för forskningsprojekt - Urbana bad 2020
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§

259

Drift- och underhållsentreprenader 2021

TN-2019-2889
Sammanfattning

Nuvarande drift- och underhållsavtal löper ut 2021-03-31, en upphandling i enlighet med
ärendet är genomförd med start för nya driftentreprenader 2021-04-01.
Tekniska nämndens arbetsutskott har enligt gällande delegationsordning, punkten 2.2, att
fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom ramen för ett upphandlingsärende inklusive
avbrytande av upphandlingar där det politiska inslaget är stort. Tekniska nämndens
arbetsutskott beslutade dock, vid sin behandling av ärendet den 9 juni 2020, § 78, att
överlämna ärendet till tekniska nämnden för beslut, detta med hänvisning till att ärendet är av
principiell karaktär.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att upphandlingen Drift- och underhållsentreprenader 2021 avbryts med anledning av att rådande
pandemi medfört att Malmö stads ekonomiska förutsättningar förändrats i sådan utsträckning
att uppdragen nu kommer att utföras i egen regi,
att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att träffa överenskommelse med
serviceförvaltningen om utförande av uppdragen i sin helhet, på samma villkor som erbjudits
externa utförare och mot en ersättning som motsvarar den som skulle ha utgått till externa
utförare, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) att
tekniska nämnden ska besluta att upphandlingen Drift- och underhållsentreprenader 2021 avbryts
med anledning av att rådande pandemi medfört att Malmö stads ekonomiska förutsättningar
förändrats i sådan utsträckning att uppdragen nu kommer att utföras i egen regi, att uppdra åt
fastighets- och gatukontoret att träffa överenskommelse med serviceförvaltningen om
utförande av uppdragen i sin helhet, på samma villkor som erbjudits externa utförare och
mot en ersättning som motsvarar den som skulle ha utgått till externa utförare, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med avslag på ordförande Andréas Schönströms (S) respektive Håkan
Linnés (L) framställda yrkande om omedelbar justering, liksom med instämmande av Stefan
Plath (SD) och Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska besluta att, i enlighet med
fastighets- och gatukontorets ursprungliga beslutsförslag, gå vidare med upphandlingen Driftoch underhållsentreprenader 2021.
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Beslutsgång, sakyrkanden

Ordföranden ställer först eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande, i den del som rör
sakfrågan, mot Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande i densamma och finner att tekniska nämnden
beslutat i enlighet med eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande.
Votering begärs.
Tekniska nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som biträder ordförande Andréas Schönströms (S) respektive Håkan Linnés (L) yrkande
i den del som rör sakfrågan, röstar ja.
Den som biträder Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande i den del som rör sakfrågan, röstar nej.
Voteringsresultat

Tekniska nämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att, då i enlighet med
ordförande Andréas Schönströms (S) respektive Håkan Linnés (L) yrkande, upphandlingen
Drift- och underhållsentreprenader 2021 avbryts med anledning av att rådande pandemi medfört
att Malmö stads ekonomiska förutsättningar förändrats i sådan utsträckning att uppdragen nu
kommer att utföras i egen regi, samt att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att träffa
överenskommelse med serviceförvaltningen om utförande av uppdragen i sin helhet, på
samma villkor som erbjudits externa utförare och mot en ersättning som motsvarar den som
skulle ha utgått till externa utförare. Se bilagd voteringslista, § 259a.
Beslutsgång, omedelbar justering

Ordföranden ställer därefter eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande, i den del som avser
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad, mot Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande om
avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutet i enlighet med eget respektive
Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (M) yrkande.
Beslutsunderlag










Ordförandeskrivelse TNAU 200609 Drift- och underhållsentreprenader 2021
G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Drift- och underhållsentreprenader 2021
Tilldelningsbeslut med tillhörande bilagor_200602
Bilaga 1_200602
Bilaga 2_200602
Bilaga 3_200602
§78 TNAU 191216 Drift- och underhållsentreprenader 2021
G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Drift- och underhållsentreprenader 2021
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Bilaga 1. Sammanfattning FFU Drift och underhållsentreprenader 2021
Bilaga 2. Förteckning av FFU Drift och underhållsentreprenader 2021
Bilaga 3. Karta 1 Entrepenadområden
Bilaga 4. Karta 2 Områden med förstärkt renhållning
Bilaga 5. FFU Del 1_06 Förfrågningsunderlag
Bilaga 6. FFU Del 2_07 Övriga handlingar
PM avseende arbetsrättsliga villkor inom drift- och underhållsentreprenader 2021
§78 TNAU 200609 Drift- och underhållsentreprenader 2021

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-06-12

Tekniska nämnden
Voteringslista: §259
Ärende:

Drift- och underhållsentreprenader 2021, TN-2019-2889

Voteringslist(or)
§ 259a
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Lars-Göran Jönsson (M), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Henrik Malmberg (C), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Fehim Yilmaz (S), Ersättare
Mats Billberg Johansson (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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§

260

Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld
för parkeringsändamål

TN-2020-2034
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) väcker vid innevarande sammanträde initiativ om reglering av
tomträttsavgäld för parkeringsändamål.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att överlämna
ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Anders Pripp (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå initiativet.
Beslutsgång

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

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Anders Pripps (SD) yrkande.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål

Paragrafen är justerad
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§

261

Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk utrustning
för Malmö stads förtroendevalda

TN-2020-2041
Sammanfattning

Lars-Göran Jönsson (M) väcker vid innevarande sammanträde initiativ angående teknisk
utrustning för Malmö stads förtroendevalda.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på sådant yttrande som redogör för de
genomgående bristerna i den tekniska utrustning som Malmö stads förtroendevalda
tillhandahålls av ITS, samt att återkomma till nämnden för beslut om att till kommunstyrelsen
avge dylikt yttrande, detta vid nämndens ordinarie sammanträde i augusti 2020.
Yrkanden

Lars-Göran Jönsson (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen
att ta fram förslag på sådant yttrande som redogör för de genomgående bristerna i den
tekniska utrustning som Malmö stads förtroendevalda tillhandahålls av ITS, samt att
återkomma till nämnden för beslut om att till kommunstyrelsen avge dylikt yttrande, detta vid
nämndens ordinarie sammanträde i augusti 2020.
Beslutsgång

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

