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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:45

Plats

Triangeln 1&2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S) §§307-344
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C) §§304-337
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Roland Hejde (S) §§304-306 ersätter Magdalena Beck (S)
Niclas Röhr (M) §§338-344 ersätter Henrik Malmberg (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S) §§307-344
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M) §§304-337
Petter Naef (M) §§304-322
Hedvig Listrup (C) §§304-322
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Malin Melin (personalrepresentant, SACO) §§304-315
Gustav Svanborg Edén (personalrepresentant, Vision)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Asterios Tolikas (planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret) §304

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Lovisa Lindqvist (exploateringsingenjör) §304
Christian Röder (utredningssekreterare) §305
Malin Anderberg (utredare, Miljöförvaltningen) §305
Andreas Nordström (trafikplanerare) §306
Niklas Ruijsenaars (trafikplanerare) §307
Larsola Bromell (landskapsarkitekt) §308
Martin Hedenmo (strateg) §309
Olle Anderberg (exploateringsingenjör) §309
Marcus Johannesson (tekniker) §310
Mats Theander (tekniker) §310
Ulrika Signal (planarkitekt) §311
Dan Neland (strateg) §311
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-06

Protokollet omfattar

§§304-344
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ÄRENDELISTA
§304
§305
§306
§307
§308
§309
§310
§311
§312
§313
§314
§315
§316
§317
§318
§319
§320
§321
§322
§323
§324
§325
§326
§327
§328
§329
§330
§331
§332
§333
§334
§335
§336
§337
§338
§339

Information om Nyhamnen, exploatering av Smörkajen, projekt 7401 – muntlig
Information om ny energistrategi för Malmö stad – muntlig
Information om idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet – muntlig
Information om idéstudie avseende MEX-linje 2 Terminalerna, Storstadspaketet
– muntlig
Information om träd i Malmö – muntlig
Information om uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial
Park – muntlig
Information om enkelriktad trafik på Geijersgatan – muntlig
Information om planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) – muntlig
Delårsrapport januari - augusti 2020 Tekniska nämnden
Delårsrapport januari–augusti 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020
Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter, STK-2020-406
Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram för Malmö stad, 2021–2030
Remiss från Finansdepartementet – Förslag till förordning om stöd för gröna
och trygga samhällen, STK-2020-1085
Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK-2020790
Remiss från Infrastrukturdepartementet – Framtidens järnvägsunderhåll (SOU
2020:18), STK-2020-1029
Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden
Utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område väster om Hallenborgs
gata, Dp 4983
Objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548
Objektsgodkännande för projekt 3379 Hållplats Värnhem
Förlängning av byggnadsskyldighet för fastigheten Rektangeln 10
Försäljning av Domkraften 6 i Lockarp, projekt 6580, Dp 4893
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Bragden 7
Markanvisning för Biljetten 1 i Malmö, kv. Spårvägen, projekt 7060
Markanvisning för Biljetten 1 i Malmö, kv. Spårvägen, projekt 7060
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Stapelbädden 7, projekt 7036
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1, projekt 1058
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i
Malmö, Dp 5523
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål
Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i korsningen
Heleneholmsstigen/Ystadvägen
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående badplats i
Klagshamn
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - Tekniska nämnden 2020
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§340
§341
§342
§343
§344

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020
Information om förändrade villkor för miljöparkeringsförbud – skriftlig
Genomförandeavtal för åtgärder på MalmöExpressen-linje 8
Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats – uteserveringar
Remiss från Miljödepartementet – Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, STK-2020-1053
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§

304

Information om Nyhamnen, exploatering av Smörkajen, projekt
7401 – muntlig

TN-2018-870
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Lovisa Lindqvist, stadsutvecklingsavdelningen
Asterios Tolikas, Stadsbyggnadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

305

Information om ny energistrategi för Malmö stad – muntlig

TN-2020-393
Sammanfattning

(15 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
Christian Röder, stadsutvecklingsavdelningen
Malin Anderberg, Miljöförvaltningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

306

Information om idéstudie avseende MEX-linje 2,
Storstadspaketet – muntlig

TN-2020-2142
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Andreas Nordström, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

307

Information om idéstudie avseende MEX-linje 2 Terminalerna,
Storstadspaketet – muntlig

TN-2020-2144
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Niklas Ruijsenaars, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

308

Information om träd i Malmö – muntlig

TN-2020-2894
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Larsola Bromell, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras för lunch mellan klockan 12.15 och klockan 12.45.
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§

309

Information om uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i
Malmö Industrial Park – muntlig

TN-2020-1038
Sammanfattning

(15 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
Martin Hedenmo, inriktningsavdelningen
Olle Anderberg, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

310

Information om enkelriktad trafik på Geijersgatan – muntlig

TN-2020-2790
Sammanfattning

(10 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Marcus Johannesson, avdelningen för offentlig miljö
Mats Theander, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

311

Information om planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) –
muntlig

TN-2020-1027
Sammanfattning

(30 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Ulrika Signal, Stadsbyggnadskontoret
Dan Neland, fastighetsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

312

Delårsrapport januari - augusti 2020 Tekniska nämnden

TN-2019-3246
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har, för Tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för
perioden januari–augusti 2020 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med Stadskontorets
anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och
ekonomi.
Enhetschef Maria Hultin, kvalitets- och utvecklingsenheten, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsrapport för perioden januari–augusti 2020, samt
att för kännedom överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande § 312a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Delårsrapport jan-aug 2020 tekniska nämnden
Delårsrapport 2020 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret
Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden
Bilaga 2 Uppfoljning av objektsgodkannanden DR 20

bilaga § 312a

Tekniska nämnden 14
2020-09-23
Särskilt yttrande

§ 312 Delårsrapport januari - augusti 2020 Tekniska nämnden
Med detta särskilda yttrande vill vi påpeka att tekniska nämndens verksamhet hade varit till bättre gagn
för Malmöborna om Fastighets- och gatukontoret fått möjlighet att arbeta efter en nämndsbudget
baserat på våra partiers respektive budgetar för 2020, som (S) och (L) dessvärre yrkade avslag på i
Kommunfullmäktige.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)
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§

313

Delårsrapport januari–augusti 2020 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014

TN-2019-4021
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har, för Tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för
förvaltning hamnanläggningar (014) för perioden januari–augusti 2020 och sammanfattat
verksamhetsåret i enligt med Stadskontorets anvisningar. Delårsrapporten omfattar
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Se bilagd delårsrapport.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsrapport för perioden januari–augusti 2020, samt
att för kännedom överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande § 313a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Delårsrapport jan-aug 2020 tekniska nämnden
(hamnanläggningar 014)
Delårsrapport 2020 Tekniska nämnden - hamnanläggningar

bilaga § 313a
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Tekniska nämnden 2020-09-23

Särskilt Yttrande
Ärende 4: Delårsrapport januari–augusti 2020 Tekniska nämnden – hamnanläggningar
014
TN-2019-4021
Hamnverksamheten har byggts ut i Norra hamnen sedan många år och sammantaget finns det stora
skattefinansierade investeringar i hamnen. Dessa investeringar består av utfylld mark, kajer,
containerkranar och andra anläggningar.
Hamnen har upplåtits till CMP (Copenhagen Malmö Port) i nyttjanderättsavtal som bedriver all
hamnverksamhet i Malmö.
I delårsrapporten (sid 4) står det nämnt att hamnens anläggningar inte nyttjas till full kapacitet. Vi i
Centerpartiet och Moderaterna vill därför framhålla vikten av att Fastighets- och Gatukontoret i sin roll
som hamnägare, genom tät dialog och samarbete med CMP, tillser att CMP bedriver erforderligt
försäljningsarbete mot marknaden i syfte att öka utnyttjanden av hamnanläggningarna.
Särskilt viktigt är att fler containerrederier gör anlöp till Malmö i syfte att styra godsflöden och därtill
kommande näringslivsaktivitet till Malmö.

Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C), Niclas Röhr (M), Petter Naef (M)
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§

314

Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret

TN-2019-3283
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör Tekniska nämndens underlag till Kommunstyrelsen inför beredning
av förslag till budget som föreläggs Kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det
som Tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2021 med plan för 2022–
2023. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv – 2021 med plan för 2022–
2026.
Enhetschef Maria Hultin, kvalitets- och utvecklingsenheten, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 för Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret, justera följande:



Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska fjärde meningen i
femte stycket inkludera "samt hållbarhetstänk".
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska inledande mening i andra
stycket avslutas med "[…] bland annat genom att tekniska nämnden kommer att
fortsätta sitt engagemang för att vidareutveckla BID:arna."

samt
att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Håkan Linné (L) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) att
Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 för Tekniska
nämnden – Fastighets- och gatukontoret, justera följande:



Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska fjärde meningen i
femte stycket inkludera "samt hållbarhetstänk".
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska inledande mening i andra
stycket avslutas med "[…] bland annat genom att tekniska nämnden kommer att
fortsätta sitt engagemang för att vidareutveckla BID:arna."

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
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budgetförslag från Moderaterna, vilket kommer att presenteras vid Kommunfullmäktiges
behandling av budget för Malmö stad.
Henrik Malmberg (C) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
budgetförslag från Centerpartiet, vilket kommer att presenteras vid Kommunfullmäktiges
behandling av budget för Malmö stad.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
budgetförslag från Sverigedemokraterna, vilket kommer att presenteras vid
Kommunfullmäktiges behandling av budget för Malmö stad.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till
budgetskrivelse 2021 för Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret, justera följande:













Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
målsättningen för antal nya bostäder som ska byggas under perioden 2020–2022 är 7
500, detta istället för 4 000.
Under samma rubrik ska framgå att grönytefaktorn, såväl som avståndet till närmaste
park respektive grönyta i staden, allra minst behöver upprätthållas när staden växer,
att det därför krävs många fler parker och grönytor i olika storlekar, liksom
att befintliga parker behöver förbättras och utvecklas.
Under samma rubrik ska det framgå att det vid utvecklandet av nya parker och
grönområden måste tas hänsyn till stadens ojämlikhet på så sätt att alla invånare får
tillgång till bra boendemiljö utan att i denna utsättas för buller, luftföroreningar samt
bristfälliga lek- och rekreationsmöjligheter.
Under samma rubrik ska det framgå att trafikala lösningar som byggs ska bidra till
hållbar mobilitet på så sätt att kollektivtrafik, cykling och gång ökar, medan bil- och
lastbilstrafik minskar.
Under rubriken "Samutnyttjande av gemensamma ytor" (s. 8, avsnittet "Livet i
staden", kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
samutnyttjande dock inte kan ske som ersättning för en bibehållen grönytefaktor per
invånare när staden växer, att en ökad befolkning skapar målkonflikter som kräver
politiska prioriteringar, liksom att värden som ren luft och bullerfri miljö måste
komma före bil- och lastbilstrafik.
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kräver en aktiv och jämbördig
dialog med lokala aktörer i bostadsområden.
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (s. 11, avsnittet "En god organisation", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att det i arbetet
med kompetensförsörjning behöver tillföras ett aktivt och integrerat arbete mot
diskriminering respektive för ökad mångfald bland de anställda, att detta både är en
fråga om att erhålla, behålla och utveckla den kompetens som finns, och en fråga om
att bidra till minskad diskriminering och ökad mångfald på arbetsmarknaden i
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stort, samt att mångfald på arbetsmarknaden är en viktig och underskattad del i
arbetet för ökad trygghet och säkerhet, där Malmö stad bör gå före.
Under rubriken "Exploateringsinkomster och vinster" (s. 17, avsnittet "Ekonomiska
samband i tekniska nämndens och stadens ekonomi", kap. "Förändring och
utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att tomträtt bör vara det normala,
liksom att valfrihet i denna fråga inte bör erbjudas fastighetsägare och exploatörer,
detta för att garantera långsiktiga inkomster till staden, liksom rådighet över den mark
som behövs för stadens utveckling.
Under rubriken "Markförvärv" (s. 19, avsnittet "Ekonomiska samband i tekniska
nämndens och stadens ekonomi", kap. "Förändring och utveckling av nämndens
verksamhet") ska framgå att dessa utgiftsposter hade kunnat undvikas om staden haft
större rådighet över sin mark genom bibehållet ägande och upplåtelse med tomträtt.

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M), Henrik
Malmbergs (C) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget och Håkan Linnés (L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Susanna Lundbergs (V)
yrkande 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, § 314a.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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, § 314b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 314c.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 314e.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden –
Fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2021 Investeringsunderlag
Bilaga 2 Budgetskrivelse 2021 Förandring i markinnehav
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bilaga § 314a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2019-3283

Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
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 § 314b

Tekniska nämnden 22
2020-09-23
Reservation
§ 314 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret
För att uppnå målet om en attraktiv stad yrkar vi moderater att budgeten för 2021 ska innehålla bland
andra följande krav:
En levande och trygg stad.
- Arbeta för fler skyskrapor med blandade funktioner för att skapa trygghet hela dygnet.
- Öka framkomligheten till centrum genom att till exempel enkelrikta parallella gator, separera vissa
gator för kollektivtrafik och övrig trafik för ett bättre flöde för alla.
- Inventera alla hårdgjorda ytor på allmän platsmark och återkomma med förslag på hur man ska
kunna integrera gröna värden.
- Bevara och satsa på våra traditioner som t ex midsommar, Lucia och jul för att locka ytterligare
besökande.
- Upprätta en plan på hur alla övergångsställen ska få en förbättrad belysning under åren 2021-2023 och
genomföra minst en tredjedel av arbetet under 2021.
- Inled samarbete med Polis och andra myndigheter för att påverka trafikanter, såväl bilister, gående,
cyklister och inte minst förare av elsparkcyklar att följa gällande regler. Idag är många trafikanter en
trafikfara både för sig själva och för medtrafikanter.
- Inför fri korttidsparkering med p-skiva på lördagar i centrum och på handelsgator för att försöka öka
besökstalen.
- Tillse att alla GC-tunnlar har fått ny och bättre belysning senast 2021-12-31.
Markpolitik
- Sluta rabattera tomträtter i attraktiva områden utan använd den möjligheten endast för de byggherrar
som är först framme när nya områden ska exploateras.
- Samarbeta med SBN så att mark i förtätningsområden upplåtes/försäljes endast om och när planerna
medger en högre exploateringsgrad och därmed en bättre avkastning för staden.
- Sluta kräva sociala klausuler i exploateringsavtal för att dölja (S) misslyckade arbetsmarknadspolitik.
- Verka för en p-norm i alla planer som möjliggör för den som bara ibland behöver sin bil att kunna i
närheten av sin bostad och ta bussen till jobbet.
Trafik och infrastruktur
- Arbeta fram förslag på möjliga platser för infartsparkeringar i stadens ytterområden.
- Inled ett arbete med att byta ut traditionella farthinder på våra mest trafikerade gator mot sådana som
bara aktiveras när någon bryter mot gällande hastighetsgränser, till gagn inte minst för kollektivtrafik
och utryckningsfordon.
- Omedelbart stoppa planerna på fortsatta avsmalningarna och framkomlighetshinder på in- och
utfartslederna som t ex Pildammsvägen, Ystadvägen och Lorensborgsgatan.
- Se över hastighetsbegränsningarna i avsikt att införa tydligare differentierade hastighetsgränser
beroende på om det är en skolangöring, lokalgata, stadsgata eller in-och utfartsled.

Tekniska nämnden 23
2020-09-23
Reservation
- Använd p-avgifterna endast för att reglera trafiken och därvid omedelbart ta bort avgiften för
parkering på natten i bostadsområden.
- Utred förutsättningarna för att tillsammans med p-husägarna inrätta ett modernt p-ledsystem.
- Optimera hanteringen av olika tillstånd för byggplatser och grävarbeten som generellt inkräktar på
framkomligheten.
- Inför krav om 2-skift i upphandlingar av arbeten som drabbar tredje man, för att förkorta tiden under
vilken en gata, en cykelbana eller en angöring till en affär är avstängd.
- Underlätta för och uppmuntra privata aktörer till att driva övervakade cykelparkeringar.
- Omedelbart avbryta flumprojekt som t ex ”Friisgatan som sommargata”.
Övrigt
- Använda inflytandet i VA-syds ägarnämnd Malmö för att förmå VA-syd att snarast påbörja ett arbete
med att bygga bort så kallade kombinerade ledningar.
- Medverka till laddningsstationer för elbilar och lösa de juridiska problemen, som andra städer i
Sverige lyckats med.
- Initiera en översyn av trafik- och mobilitetsplanen för att uppnå samverkan och sluta ställa grupper
mot varandra.
Många av ovanstående krav har vi ställt flera gånger tidigare, ofta tillsammans med vår tidigare
samarbetspart Liberalerna. Inte minst därför är vi förvånade över att den budgetskrivelse som (L)

tillsammans med (S) i dag yrkar bifall till inte bejakar flertalet av ovanstående krav. Tvärt om
fortsätter styret att ställa grupp mot grupp och missar därmed att göra Malmö till en attraktiv stad
för alla, dessvärre inte ens för många!
Vi moderater yrkar avslag på Håkan Linnés (L) och Andréas Schönströms (S) budgetskrivelse till
förmån för bland andra ovan nämnda punkter, tillsammans med våra yrkanden i kommande
budgetförslag från Moderaterna inför Kommunfullmäktiges behandling av budget för Malmö stad.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Karin Olsson (M)

bilaga § 314c
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för tilläggsyrkanden
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 5. Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden
Vänsterpartiet har tidigare påpekat med att i nämndernas internbudgetar se vad en speciell
verksamhet har för budget i faktiska siffror. Det gör att de oftast allmänt hållna
målsättningarna urholkar möjligheterna till reell påverkan. Den ekonomiska styrningen är
viktig i en demokrati, att de politiska nämnderna kan fatta beslut om hur resurser fördelas
mellan olika verksamheter.
För Tekniska nämndens budgetskrivelse 2021 framförde Vänsterpartiet följande yrkanden
inför och under sammanträdet:
Yrkande, ändring avsnittet Stadsbyggnad:
● Behovet av nya bostäder är betydligt högre än de 4000 bostäder mellan 2020-2022
som budgetskrivelsen innehåller. Rimligare beräkningar visar på ett behov om 2500
nya bostäder per år, inte minst för att kunna hantera den strukturella hemlösheten i
Malmö. Ändra målsättningen till minst 7500 nya bostäder 2020-2022.
Yrkande, tillägg till avsnittet Stadsbyggnad:
● Grönytefaktorn samt avståndet till närmaste park respektive grönyta i staden
behöver minst upprätthållas när staden växer. Det krävs därför många flera parker
och grönytor i olika storlekar och befintliga parker behöver förbättras och utvecklas
● Vid utvecklandet av nya parker och grönområden måste hänsyn tas till stadens
ojämlikhet på så sätt att alla invånare får tillgång till bra boendemiljö utan utsatthet
för buller, luftföroreningar och bristfälliga lek- och rekreationsmöjligheter
● Trafikala lösningar som byggs ska bidra till hållbar mobilitet på så sätt att
kollektivtrafik, cykling och gång ökar och bil- och lastbilstrafik minskar
Yrkande, tillägg till avsnittet Samutnyttjande av gemensamma ytor
● Samutnyttjande kan dock inte ske som ersättning för minst bibehållen grönytefaktor
per invånare när staden växer. Ökad befolkning skapar målkonflikter som kräver
politiska prioriteringar. Värden som ren luft och bullerfri miljö måste komma före biloch lastbilstrafik.
Yrkande, tillägg till avsnittet Trygghet och Säkerhet
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●

Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande kräver en aktiv och jämbördig
dialog med lokala aktörer i bostadsområden.

Yrkande, tillägg till avsnittet Kompetensförsörjning
● I arbetet med kompetensförsörjning behöver ett aktivt arbete mot diskriminering och
för ökad mångfald bland de anställda integreras. Detta är både en fråga om att
erhålla, behålla och utveckla den kompetens som finns, och om att bidra till minskad
diskriminering och ökad mångfald på arbetsmarknaden i stort. Som en del i arbetet
för ökad trygghet och säkerhet är mångfald på arbetsmarknaden en viktig och
underskattad del, där Malmö stad bör gå före.
Yrkande, tillägg till avsnittet Exploateringsinkomster
● För att garantera långsiktiga inkomster till staden samt rådighet över den mark som
behövs för stadens utveckling bör tomträtt vara det normala och valfrihet i denna
fråga inte erbjudas till fastighetsägare och exploatörer.
Yrkande, tillägg till avsnittet Markförvärv
● Dessa utgiftsposter hade kunnat undvikas om staden haft större rådighet över sin
mark genom bibehållet ägande och upplåtelse med tomträtt.

Malmö 2020-10-05

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 314d
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Diarienr: TN-2020-3283
Många viktiga investeringar är planerade i budgetskrivelsen. Det Miljöpartiet
saknar är den djupare insikten att denna och kommande budgetar måste vara
krisbudgetar, klimatkrisbudgetar.
Tiden är kort för att både hinna anpassa staden för att kunna hantera
konsekvenserna av en upphettad planet och för att göra vad vi kan för att
minska utsläppen så att vi inte hamnar i en omöjlig situation framöver.
Stor del av stadens utsläpp kommer från nämndens kärnverksamheter,
transporter och infrastruktur. Här kan mer göras snabbare, ofta bara genom att
följa våra strategier och konsekvent prioritera utifrån dessa.
Några exempel:
Nämnden saknar ett handlingsprogram för TROMPEN. Stora investeringar görs
i Storstadspaketet men det är oklart om prioriteringarna som görs kommer att
vara de rätta för att klara både klimatanpassningen och minskningen av våra
utsläpp. Vi känner t ex oro för prioriteringen av bilparkeringar på
Davidshallsgatan och cykling ihop med bil- och busstrafik istället för cykelbana i
bägge riktningarna. Det finns gott om lyckade exempel på cykelinfrastruktur i
Holland och Danmark men det är oklart i vilken omfattning
Storstadsinvesteringar använder denna kunskap.
Miljöpartiet tjatar ofta och gärna om träden. Det är utifrån insikten om deras
betydelse för både klimatanpassningen och skapandet av goda miljöer. Det är
ingen tvekan om att kunskapen finns i förvaltningen, men vi ser också många
exempel på nya och befintliga miljöer som behöver betydligt mer grönska.
Att vi har Sveriges bördigaste åkermark och att denna resurs är oerhört viktig i
framtiden är välkänt. Strategin att hålla exploateringen innanför yttre ringvägen
är enkel, men samtidigt bebyggs åkermarker utanför ringvägen fortsatt med
både småhus och verksamhetsområden. Med tanke på att Sveriges
självförsörjningsgrad av livsmedel är låg, att klimatförändringar påverkar den

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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globala matförsörjningen negativt och att åkermark oftast inte kan återskapas så
är det något som blir fel när prioriteringarna görs.
Med krisinsikten och den kunskap som redan finns i förvaltningen så hade
budgetskrivelsen varit tydligare med hur vi ska uppnå ett resilient Malmö. Vi är
övertygade om att vi förmår mer.

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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§

315

Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar
014

TN-2019-4061
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör Tekniska nämndens underlag till Kommunstyrelsen inför beredning
av förslag till budget som föreläggs Kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det
som Tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2021 med plan för 2022–
2023. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv – 2021 med plan för 2022–
2026.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetskrivelse 2021 för Tekniska nämnden – Hamnanläggningar
014, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2021 Investeringsunderlag
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§

316

Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020

TN-2020-623
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla
verksamheternas kvalitet. En god intern kontroll ger förutsättningar för en effektiv
användning av skattepengarna och en bättre service till medborgarna. Tekniska nämnden
beslutar varje år om en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys som förvaltningen
gjort för året. Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden som ska granskas
eller åtgärdas. Resultatet rapporteras till Tekniska nämnden.
I föreliggande deluppföljning av internkontrollplanen redovisas en direktåtgärd för risk för
felaktiga konteringar. Vidare redovisas två granskningar: risk för bristande dokument- och
ärendehantering rörande EU-projekt samt den kommungemensamma granskningen
avseende risk för röjande av sekretess. Enligt internkontrollplanen för 2020 skulle granskning
av risk för bristande följsamhet mot regelverket om byggherrens arbetsmiljöansvar redovisas i
september. Denna tidigarelades dock och redovisades till Tekniska nämnden vid dess
sammanträde den 26 maj. I övrigt följer redovisningen av nämnda direktåtgärder och
granskningar tidplanen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020
Deluppfoljning 2 av internkontrollplan 2020
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§

317

Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter, STK2020-406

TN-2020-1246
Sammanfattning

Niclas Röhr (M) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag om att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka parkeringsvakternas
befogenheter och ge dessa möjlighet att bötfälla vid nedskräpning och klotter.
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till Tekniska nämnden för yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad, samt
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse uppmana Kommunstyrelsen att,
i sin tur, tillskriva berört departement inom Regeringskansliet med uppmaning om att
tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga lagändringar.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, att, med hänvisning
till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad,
samt att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse uppmana
Kommunstyrelsen att, i sin tur, tillskriva berört departement inom Regeringskansliet
med uppmaning om att tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga
lagändringar.
Beslutsgång

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för pvakter, STK -2020-406
Yttrande TN 200923 Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter,
STK-2020-406
Följebrev till motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter, STK-2020406
Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter, STK-2020-406
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§

318

Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram för Malmö
stad, 2021–2030

TN-2020-693
Sammanfattning

I Kommunfullmäktiges budgetskrivelse för 2020 fick Miljönämnden i uppdrag att ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030. Programmet ska antas av Miljönämnden i december 2020,
och därefter av Kommunfullmäktige. Under mars månad 2020 genomfördes två dialogmöten
med representanter för stadens förvaltningar, och under perioden april–maj sändes
programmet till stadens övriga förvaltning på remiss.
Miljönämnden har nu sänt Miljöprogram för Malmö 2021–2030 till Tekniska nämnden för
yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande, då som avslutande stycke
under rubriken "Generella synpunkter" (s. 2): ”För att säkerställa att arbetet med att uppnå
målen i miljöprogrammet sker kontinuerligt och ger resultat anser nämnden att
miljöprogrammet behöver förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på
resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma basår.
Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärde ett givet år
till att mätas mer regelbundet, detta för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på
framtiden.",
att i förvaltningens förslag till yttrande (s. 4) tillföra följande, på det att den första föreslagna
övergripande indikatorn för delmålet Malmö har ett hållbart mobilitetssystem istället ska lyda:
"Andelen resor för hållbara trafikslag, såsom gång, cykel och kollektivtrafik, ska öka.", samt
att till Miljönämnden avge sagda yttrande, då inklusive nämnda tillägg.
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och ordförande Andréas
Schönström (S), att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande, då som avslutande
stycke under rubriken "Generella synpunkter" (s. 2): ”För att säkerställa att arbetet med att
uppnå målen i miljöprogrammet sker kontinuerligt och ger resultat anser nämnden att
miljöprogrammet behöver förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på
resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma basår.
Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärde ett givet år
till att mätas mer regelbundet, detta för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på
framtiden.", samt att till Miljönämnden avge sagda yttrande, då inklusive nämnda tillägg.
Ordförande Andréas Schönström yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande (s. 4) tillföra följande, på det att den första föreslagna övergripande
indikatorn för delmålet Malmö har ett hållbart mobilitetssystem istället ska lyda: "Andelen resor för
hållbara trafikslag, såsom gång, cykel och kollektivtrafik, ska öka."
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Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) respektive Stefan Plath
(SD), att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S)
tilläggsyrkande.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till
yttrande tillföra följande, då där det bedöms lämpligt:







Till mål 1.4 ska tillföras att återvunnen energi ska utgöra ett sista komplement och
inte bli ett alternativ för utökad användning i energiproduktionen.
Till mål 2.1 ska tillföras sådant integrerat, specifikt mål, alternativt indikator, som i
klara ord och siffror ska innebära en minskning av bilismens påverkan på miljö, buller
och luftkvalitet, detta i likhet med vad mål 1.1 anger angående växthusgaserna.
Till mål 2.1 ska även tillföras att staden framgent ska planeras helt utan bil- och
lastbilstrafik.
Till mål 2.2 ska tillföras att grönytefaktorn samt avståndet till närmaste park
respektive grönyta i staden allra minst behöver upprätthållas när staden växer, att det
därför krävs många fler parker och grönytor i olika storlekar, såväl som att befintliga
parker behöver förbättras och utvecklas.
Till mål 2.2 ska även tillföras att det vid utvecklandet av nya parker och grönområden
måste tas hänsyn till stadens ojämlikhet, på så sätt att alla invånare får tillgång till bra
boendemiljö med goda lek- och rekreationsmöjligheter och utan utsatthet för buller
och luftföroreningar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter eget tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer till sist proposition på Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande och finner
att Tekniska nämnden beslutat att avslå detsamma.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som
avser bifall till ordförande Andréas Schönströms (S) tilläggsyrkande, då till förmån för eget
yrkande om avslag på detsamma. Se bilagd reservation, § 318a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser bifall till ordförande Andréas
Schönströms (S) tilläggsyrkande, då till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik Malmbergs
(C) yrkande om avslag på detsamma.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, då till förmån för eget
tilläggsyrkande. Se bilagd reservation, § 318b.
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Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 318c
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram
för Malmö 2021-2030
Förslag till yttrande TN 200923 Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram
för Malmö 2021-2030
MN 200617 §110 Remissutgåva - Miljöprogram 2021-2030

bilaga § 318a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-693

Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram för Malmö stad, 2021–2030
Sverigedemokraterna välkomnar att det nu tas fram ett miljöprogram som ska
fastställas i kommunfullmäktige. Programmet i sig är dock väldigt abstrakt och
indikationerna är otydliga. Vi saknar även en ekonomisk konsekvensanalys. Malmö
är en stad med många problem och just miljöområdet är i nuläget inte det mest
akuta, samt att förtätningen av Malmö också påverkar miljön negativt.
För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger resultat
behöver miljöprogrammet förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på
framdrift av resultat.
Vi yrkade därför på bifall till förvaltningens liggande förslag och på avslag till den
styrande minoritetens ändringar.
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 § 318b
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Vänsterpartiet
Reservation till förmån för tilläggsyrkanden
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 9. Miljöprogram för Malmö stad, 2021–2030
Vänsterpartiet bifaller förvaltningens förslag och ser fram emot ett nytt och samlat
miljöprogram för staden.
Vi har dock viss kritik mot vissa alltför vaga formuleringar i programmet:
●

Vi hyser farhågor angående mål 1.4 (återvunnen energi) även om vi ser positivt på
användningen av återvunnen energi. Klimatpolitiska rådet understryker i sin
senaste utvärdering av regeringens klimatpolitik att återvunnen energi riskerar
att begränsa möjligheten att uppnå nollutsläpp. Då ”behöver kvarvarande fossila
bränslen fasas ut… även fossilbaserat avfall, som till stor del består av plast, i
kraftvärme- och värmeverk. Förbränning av avfall svarar i dag för nära hälften av
utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion.”
Yrkande, tillägg till mål 1.4: Återvunnen energi ska utgöra ett sista
komplement och inte bli ett alternativ för utökad användning i
energiproduktionen.

●

Vad gäller mobilitet finner vi att styrande politiker totalt glömt elefanten i rummet,
då Miljöprogrammet 2020, med spännvidd fram till 2030, inte på något vis
refererar till bilismen i sin helhet. Utsläppen från transporter av personer och gods
står totalt i landet för ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Mer än
90 procent av dessa kommer från vägtrafiken där personbilarna är den enskilt
största utsläppskällan. I förslaget till Översiktsplan, som nu är ute på remiss,
föreslås det bl.a. att biltrafiken måste minska och onödiga resor förhindras. Det
moderna Malmö planerades för bilarna, det postmoderna Malmö måste planeras
för människor utan bilar.
◦ Yrkande: Vi anser att ett sådant specifikt mål, alternativt en indikator, måste
integreras i mål 2.1. Målet skall i klara ord och siffror innebära en minskning av
bilismens påverkan på miljö, buller och luftkvalitet, i likhet med vad mål 1.1
uttrycker angående växthusgaserna.
◦ Vi vill att områden i staden ska planeras helt utan bil- och lastbilstrafik

●

Stadens blåa och gröna värdena har redan halkat efter i det nuvarande
Miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och
förtätas. Malmö ligger dessutom redan i bottenskiktet på kommunrankingen vad
gäller parkytor per invånare.
Nya bostäder med rimliga hyror får inte byggas på bekostnad av intilliggande
gårdar eller grönområden. De ska heller inte bara resultera i gröna stråk vid breda
trafikleder eller överblivna ytor mellan bebyggelse. Bullernivåer, luftföroreningar
och tillgång till attraktiva grönområden måste tas hänsyn till i hela staden, inte
bara i Nyhamnen eller Västra Hamnen och även konsekvenserna av förtätningar
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Vänsterpartiet
på närliggande områden måste analyseras. Som MF påpekar ska god livskvalitet
också gälla för Sorgenfri och Sofielund. För att uppnå klimatmålen, ersätta
hårdytor och öka grönytorna krävs en rejäl omställning i Malmö med trafiksystem
som inte har bilen som fokus och som inkluderar alla stadens invånare på jämlika
villkor.
◦ Yrkande, tillägg till mål 2.2: Grönytefaktorn samt avståndet till närmaste park
respektive grönyta i staden behöver minst upprätthållas när staden växer. Det
krävs därför många flera parker och grönytor i olika storlekar och befintliga
parker behöver förbättras och utvecklas
◦ Vid utvecklandet av nya parker och grönområden måste hänsyn tas till
stadens ojämlikhet på så sätt att alla invånare får tillgång till bra boendemiljö
utan utsatthet för buller, luftföroreningar och bristfälliga lek- och
rekreationsmöjligheter

Malmö 2020-10-05
För Vänsterpartiet
Susanna Lundberg
Med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 318c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Remiss från Miljönämnden angående Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Diarienr: TN-2020-693
Miljöpartiet i Malmö har varit pådrivande i framtagandet av det nya
Miljöprogrammet samt att externa aktörer ska involveras i framtagandet av
dokumentet genom hearings. Att Miljöprogrammet som planeras gälla till 2030,
är tillräckligt ambitiöst är av yttersta vikt. Vi vet att dom närmaste åren är mest
kritiska för att nå en omställning och möta den pågående klimatkrisen och hålla
den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det innebär att vi måste göra allt i
vår makt för att ge oss själva och framtida generationer en chans till normalt liv.
Miljöpartiet har därmed följande synpunkter på remissförslaget till
Miljöprogrammet:

● Komplettera programmet med klimatåtaganden och strategi för staden
som geografi
För att vi ska lyckas göra skillnad på riktigt kan vi inte enbart fokusera på
Malmö stad som organisation. Vi måste även ha en gemensam plan för med
andra aktörer verksamma inom kommunens gränser, alla ska bidra på de sätt
de kan. Kommunen har som en av dom största aktörerna i staden stort ansvar
att samordna och föra samman civilsamhälle, akademi, näringsliv med flera.
Koldioxidbudget kan med fördel användas som verktyg/strategi i en sådan
samverkan.

● Specificerade målvärden
Vi anser att de tre övergripande målsättningarna i planen är bra, vi vill även se
en fjärde målsättning som berör punkten ovan (“stad som geografi”).
Dock är flera av de nuvarande föreslagna indikatorerna och målvärdena för
otydliga och för svaga. Det är i flera fall oklart vad det är som ska mätas, och
målvärdena “öka/minska” ger ingen tydlighet i hur stor förändring som önskas
och i relation till vad. En schematisk bild över hur andra handlingsplaner

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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dockar och styrdokument dockar in i Miljöprogrammet, samt nämndens och
bolagens ansvar hade underlättat och förtydligat tyngden av Miljöprogrammet.
Detta är också viktigt för att undvika bristande engagemang och låga ambitioner
i implementeringen som vi kunde se i den nuvarande planen.
Utan skarpare och tydligare indikatorer och målvärden riskerar
miljöprogrammet att försvåra stadens långsiktiga arbete med miljöfrågor istället
för att leda det.

●

Andelen grönyta per capita ska öka

Malmö lever knappast upp till sitt rykte som parkernas stad. Faktum är den att
Malmö har minst grönyta per capita av alla storstäder i Sverige. Därför vill vi se
tydligt delmål/indikator för hur denna trend ska vända. Förslagsvis genom mer
skyddad natur (naturreservat), omvandla hårdgjorda ytor till grönytor
(exempelvis stenlagda torg), omvandla parkeringsytor, planera in mer grönt vid
förtätningar och planera träd i snabbare takt.

● Ta tydlig ställning för minskat bilresande
För att vi på riktigt ska kunna stoppa den globala uppvärmningen behöver vi
ändra våra resvanor. Det räcker inte att vi bara gör mer av det som är positivt
för klimatet, dvs. går, cyklar och åker kollektivt, vårt bilresande behöver även
minska. Vi behöver genom strukturförändringar och med bättre alternativ
hjälpa människorna ut bilberoendet och de facto minska antal resor med bil.

● Pollineringsplan och pollineringsinfrastruktur
Miljöpartiet anser att Miljöprogrammet behöver kompletteras med en
pollineringsplan och en pollineringsinfrastruktur där man identifierar länkar
som saknas för sammanhängande gröna stråk. Pollineringsinfrastrukturen
behöver också kopplas samman till Översiktsplanen och väga tungt när olika
vägval ska göras i stadsplaneringen. Massdöd av bin och andra pollinatörer
hotar ekosystemet och vår överlevnad och behöver därmed tas på allvar i våra
styrande dokument.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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● Energieffektivisering
Programmet behöver en indikator om energieffektivisering som ska kopplas till
Energistrategin.

● Minskad klimatpåverkan från mat
Det är positivt att programmet innehåller indikatorer gällande matsvinn.
Programmet behöver också innehålla ambitioner gällande minskade utsläpp
från mat, större andel vegetariskt samt ekologiskt.
Vi ser fram emot att ta del av ett reviderat förslag som beaktar våra synpunkter
inför vidare behandling av ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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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§

319

Remiss från Finansdepartementet – Förslag till förordning om
stöd för gröna och trygga samhällen, STK-2020-1085

TN-2020-2383
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Finansdepartementets promemoria Förslag till förordning om stöd
för gröna och trygga samhällen (Fi2020/03071/SPN) till Tekniska nämnden för yttrande.
Förslaget avser kommande statsbidrag som efterträder det tidigare stödet ”Grönare städer”.
Fastighets och gatukontoret är av uppfattningen att stödet bör kunna löpa under längre tid
och då medge åtgärder som syftar till att koppla olika områden med skilda socioekonomiska
förutsättningar. Omfattningen av stödberättigade åtgärder bör också kunna breddas för att
bättre motsvara det angivna syftet.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Remiss från Finansdepartementet – Förslag till
förordning om stöd för gröna och trygga samhällen, STK-2020-1085
Yttrande TN 200923 Remiss från Finansdepartementet – Förslag till förordning om
stöd för gröna och trygga samhällen, STK-2020-1085
Följebrev till remiss från Finansdepartementet - Förslag till förordning om stöd för
gröna och trygga samhällen, STK-2020-1085
Missiv till remiss från Finansdepartementet - Förslag till förordning om stöd för
gröna och trygga samhällen, Fi2020/03071/SPN
Promemoria Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen,
Fi2020/03071/SPN
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§

320

Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel, STK-2020-790

TN-2020-2271
Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till en ny mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, ett förslag till en klimatväxlingsmodell och ett förslag avseende
förmånscykel. Förslagen syftar till att stötta Malmö stads klimatväxling, liksom till miljö- och
hälsofrämjande åtgärder för stadens anställda.
Förslagen har utarbetats av Kommunstyrelsen, då i samarbete med Servicenämnden och med
stöd av Miljönämnden. Tekniska nämnden har att ta ställning till samtliga förslag.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag
till yttrande genomföra följande ändringar:




På lämpligt ställe i yttrandet ska framgå att Tekniska nämnden är av uppfattningen att
klimatväxlingsmodellen bör medföra att en avgift om 100 procent läggs till på
resekostnad som belastar berört kostnadsstället, detta istället för den avgift om 50
procent som är fallet i Stadskontorets förslag.
På lämpligt ställe i yttrandet ska framgå att Tekniska nämnden är av uppfattningen att
det åt Malmö stads bolag bör uppdras att anamma modell motsvarande
klimatväxlingsmodell för stadens nämnder, om än anpassade efter bolagens
respektive verksamheter.

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) respektive Stefan Plath
(SD), att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande vari framgår
att Tekniska nämnden anser att förslag till ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
respektive förslag till klimatväxlingsmodell, bör avslås, medan förslag avseende
förmånscykel bör bifallas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget respektive Håkan Linnés (L)
yrkande.
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Votering begärs.
Ordföranden meddelar att eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande utgör huvudförslag.
Tekniska godkänner följande voteringsproposition:
Ordföranden ställer först Stefana Hotis (MP) yrkande mot Håkan Fäldts (M)
m.fl. yrkande för att utse motförslag till eget respektive Håkan Linnés (L) huvudförslag.
Ordförandens respektive Håkan Linnés (L) yrkande ställs därefter mot det yrkande som av
Tekniska nämnden utses till motförslag.
Den som biträder ordförandens respektive Håkan Linnés (L) yrkande röstar ja.
Den som biträder det yrkande som av Tekniska nämnden utses till motförslag röstar nej.
Ordföranden ställer Stefana Hotis (MP) yrkande mot Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande och
finner att Tekniska nämnden beslutat att utse Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande till motförslag.
Ordföranden ställer eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M) m.fl.
yrkande.
Voteringsresultat

Tekniska nämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla ordförandens
respektive Håkan Linnés (L) yrkande. Se bilagd voteringslista, § 320a.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser bifall till att utse
Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande som motförslag. Se bilagd reservation, § 320b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg
(C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 320c.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 320d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G--Tjänsteskrivelse TN 200923 Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Förslag till yttrande TN 200923 Remiss angående förslag till mötes- och och
resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag
avseende förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Följebrev till remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK2020-790
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Protokollsutdrag KSAU §421 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-23

Tekniska nämnden
Voteringslista: §320

Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK-2020-790, TN-2020-2271
Ärende:

Voteringslist(or)
§ 320a
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Yvonne Olsson (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), 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
Resultat

X
X

Nej

Avstår

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

6

0
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bilaga § 320b
46

Reservation
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Remiss angående förslag till mötes-och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag på klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Diarienr: TN-2020-2271
Miljöpartiet har drivit fram en översyn av resepolicyn samt ett införande av
klimatväxlingsmodell. Vi anser att policyn och riktlinjerna till stor del är bra och
har ett tydligare klimatperspektiv jämfört med den nuvarande policyn. Vi anser
dock att policyn kan bli ännu skarpare.Under förslaget till klimatväxlingsmodell
yrkade vi på att påslaget på avgiften för klimatskadliga resor med till exempel
flyg skulle uppgå till 100% istället för det föreslagna 50%. Detta för att skapa ett
ännu starkare incitament för Malmö stads medarbetare att välja tåg framför
flyg.
Vi yrkade också på att Malmö stads bolag bör uppdras att anamma modell
motsvarandeklimatväxlingsmodell för stadens nämnder, om än anpassade efter
bolagens respektive verksamheter. Tyvärr valde en majoritet av nämndens
ledamöter att avslå våra yrkanden och inte inkorporera dem i huvudförslaget. Vi
har därför valt att reservera oss i den delen.
Vi valde dock att ställa oss bakom styrets ursprungliga förslag då vi anser att det
var bättre än Moderaternas förlsag. Med detta sagt så anser vi att det
fortfarande finns utrymme för dom styrande partierna att annama Miljöpartiets
förslag i vidare behandling av ärendet i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. I tidigare underlag kunde vi utläsa att Malmö stad
anställda och förtroendevalda flyger motsvarande 37 jordvarv bara på sträckor
motsvarande Malmö -Stockholm. Detta vittnar om en organisationskultur med
bristande klimatperspektiv. För att vi på allvar ska kunna dra ner
koldioxidutsläppen och minska den globala uppvärmningen behövs en offensiv
klimatpolitik. Om det nuvarande styret menar allvar med sitt nya klimatmål
behöver de våga ha en politik som stödjer detta hela vägen.

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
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bilaga §320c

Tekniska nämnden 47
2020-09-23
Reservation
§ 320 Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel.
Den av stadskontoret föreslagna mötes- och resepolicyn ger dessvärre mycket i övrigt att önska.
Konsekvensen, om förslaget genomförs, blir att personalens och politikernas möjlighet att delta på
konferenser, studiebesök och andra arrangemang kraftigt beskärs. I förslaget väljer stadskontoret
att inte ta hänsyn till de anställdas familjesituation när man för t ex. resor till Stockholm
skriver ”tåg ska alltid väljas” oaktat resenärens möjlighet att vara frånvarande från hemorten den
eller de extra nätter som en tågresa kan innebära.
Fysiska möten är oftast utvecklande och kontaktskapande. Vi moderater och centerpartister vill
betona vikten av att lära av andras goda idéer och av deras misstag. För att kunna göra detta måste
både anställda och politiker få möjlighet att resa och vid dessa resor välja det transportsätt som
innebär att resan blir möjlig att göra samtidigt som livspusslet fungerar. Det innebär självklart att
resor med tåg många gånger kan vara att föredra, men får inte anges som ett skallkrav.
Med detta sagt vill vi betona vikten av att bara resa om och när det behövs. Bra utformade resor är
av godo medan onödiga resor inte blir bättre av att de företas med tåg. En onödig resa ska aldrig
ske, oberoende av färdsätt.
En del i förslagt som vi däremot är positiva till är förslaget om förmånscykel, som vi gärna ser
införs när detta är möjligt. Däremot ser vi ingen fördel med att skapa en klimatväxlingsmodell.
Vi anser att nämnderna ska bedriva verksamhet för de kommunbidrag som nämnden beviljas av
Kommunfullmäktige, inte att delar av detta kommunbidrag ska fonderas eller omfördelas till andra
nämnder baserat på tjänstemännens möjligheter att resa på det ena eller andra sättet.
Sammanfattningsvis anser vi att stora delar av förslaget måste arbetas om. Vi yrkar därför att
Tekniska nämnden avger yttrande till Kommunstyrelsen vari framgår att förslaget till ny mötesoch resepolicy respektive förslag till klimatväxlingsmodell ska avslås, medan förslaget om
förmånscykel bör bifallas
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 320d
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-2271

Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel, STK-2020-790
Sverigedemokraterna anser att en onödig resa alltid är en onödig resa oavsett
färdmedel. Människor måste dock kunna träffas på kurser, konferenser och
studiebesök och därför är det viktigare att behovet av resan prövas och inte
färdmedlet. Olika människor har olika behov och att då tvinga alla att använda tåg via
den kategoriska tesen ”tåg ska alltid väljas” är helt enkelt fel. Fysiska möten skapar
kontakt mellan människor och därför motsätter vi oss kravet om att digitala möten
alltid ska vara första val.
Sverigedemokraterna önskar att en riskanalys görs, som belyser hur alla förslagen i
remissen påverkar arbetstagaren ur ett hälsoperspektiv. Vi anser att förmånscyklar är
ett bra förslag, dock behövs även här en individuell prövning vilken typ av cykel som
ska erbjudas eftersom alla människor är olika och har olika behov.
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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§

321

Remiss från Infrastrukturdepartementet – Framtidens
järnvägsunderhåll (SOU 2020:18), STK-2020-1029

TN-2020-2275
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Infrastrukturdepartementets betänkande Framtidens
järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) till Tekniska nämnden för yttrande. Betänkandet utgör
slutrapport i den utredning som tillsattes av regeringen den 21 mars 2018, vilken syftade till
att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av
basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras.
Förslagen i betänkandet ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen genom en mer
robust och tillgänglig järnväg. Betänkandet listar vilka kriterier som ska ligga till grund för
överföring av basunderhåll till Trafikverkets egen regi, liksom hur detta ska genomföras och
utvärderas. Enligt betänkandet kommer inget av förslagen innebära en direkt påverkan på
kostnader eller intäkter för regioner och kommuner. Förslagen bedöms inte heller ha någon
påverkan på den kommunala självstyrelsen.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Remiss från Infrastrukturdepartementet Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18)
Yttrande TN 200923 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Framtidens
järnvägsunderhåll (SOU 2020:18), STK-2020-1029
Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18)
Följebrev till remiss från Infrastrukturdepartementet - Framtidens
järnvägsunderhåll (SOU 2020:18), STK-2020-1029
Missiv till remiss från Infrastrukturdepartementet - Framtidens järnvägsunderhåll
(SOU 2020:18), I2020/01030/TP
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§

322

Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden

TN-2019-3986
Sammanfattning

I Kommunfullmäktiges budget 2019 fick Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
trygghetsstrategi. Den föreslagna strategin, som breddats till att också omfatta
säkerhetsaspekter i den offentliga miljön, baseras på ett utmaningsdrivet strategiskt
perspektiv. I strategin pekas fyra strategiska utmaningar ut: renhållning, trafikotrygghet,
trygghet i planeringsskedet och trygghetsåtgärder i befintlig stad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden, samt
att uppdra åt förvaltningen att, utifrån den föreslagna strategin, ta fram en handlingsplan för
godkännande i Tekniska nämnden.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna
förslag till Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden, samt att uppdra åt
förvaltningen att, utifrån den föreslagna strategin, ta fram en handlingsplan för godkännande i
Tekniska nämnden.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till
Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden, där det bedöms lämpligt, tillföra att det ska
införas bilfria zoner närmast förskolor och skolor som en av strategins åtgärder.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till
Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden tillföra följande:




(Till inledande text, sidan 4) "Diskrimineringsgrunderna måste beaktas i arbetet med
att ta fram åtgärder, och ett aktivt antidiskrimineringsarbete som inkluderar olika
gruppers och kategoriers upplevelse av åtgärdernas genomförande är en förutsättning
för framgångsrikt trygghetsarbete. Alla malmöbors känsla av att bli betraktade som en
del av lösningen mer än en del av problemet är avgörande för att trygghets- och
säkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt."
(Till avsnittet "Planarbetet", sidan 5) "Trygghets- och säkerhetsarbetet ska inkludera
en aktiv och jämbördig dialog med lokala aktörer för att skapa gemensamt ägarskap
kring processer och problembeskrivningar."

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande mot eget respektive Håkan
Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget respektive Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordföranden ställer till sist Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot eget respektive Håkan
Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget respektive Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser avslag på eget
tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detsamma.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
eget tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detsamma. Se bilagd reservation, § 322a.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 322b.
Beslutsunderlag
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bilaga § 322a

Vänsterpartiet

Reservation till förmån för yrkanden
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 14. Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden
Yrkanden
Tillägg till den inledande texten, sidan 4:
● Diskrimineringsgrunderna måste beaktas i arbetet med att ta fram åtgärder, och ett
aktivt antidiskrimineringsarbete som inkluderar olika gruppers och kategoriers
upplevelse av åtgärdernas genomförande är en förutsättning för framgångsrikt
trygghetsarbete. Alla Malmöbors känsla av att bli betraktade som en del av lösningen
mer än en del av problemet är avgörande för att trygghets- och säkerhetsarbetet ska
bli framgångsrikt.
Tillägg till avsnittet Planarbetet, sidan 5
● Trygghets- och säkerhetsarbetet ska inkludera en aktiv och jämbördig dialog med
lokala aktörer för att skapa gemensamt ägarskap kring processer och
problembeskrivningar,

Malmö 2020-10-05
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 322b

Tekniska nämnden 53
2020-09-23
Särskilt yttrande

§ 322 Trygghets- och säkerhetsstrategi för Tekniska nämnden
Vi beklagar att den framlagda trygghets- och säkerhetsstrategin för Tekniska nämnden är så otydlig som
den är. Vi hade förutsatt att den skulle vara just vad rubriken säger, en strategi som pekar ut vilken
målsättning vi har och vilken taktik vi vill och kan använda för att uppnå målen.
Tyvärr är dokumentet mer av en problembeskrivning, vilket i och för sig kan vara nog så viktigt, men
för att kunna ta fram en handlingsplan för att uppnå de strategiska målen behöver vi mycket tydligare
veta vilka dessa strategiska mål är.
När förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till handlingsplan hoppas vi att genom denna
kunna dra de slutsatser om innehållet i strategin, som nu inte framgår av dokumentet.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)
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§

323

Utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område väster om
Hallenborgs gata, Dp 4983

TN-2020-2547
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område väster om
Hallenborgs gata. Projektet omfattar utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplan 4983.
Projektområdet utgörs av Läparken med en mindre lekplats om 3 800 m, två mindre
trädplanterade lokalgator (Lägatan och Lovartsgatan) om 355 meter, samt Lilla Varvsgatan,
180 meter med trädplantering och gång- och cykelbana.
Den totala investeringsutgiften inom projektet beräknas till cirka 43 800 tkr brutto.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område
väster om Hallenborgs gata, Dp 4983, med en beräknad bruttoutgift om 9,8 mnkr, och
därmed en total investeringsutgift om 43 800 tkr och totala driftkostnader om 3 420 tkr
(brutto).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Område väster om Hallenborgs gata, Dp 4983
Underlag utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område väster om
Hallenborgs gata, Dp 4983
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§

324

Objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548

TN-2020-2545
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark inom
detaljplan 5548. Projektområdet utgörs av stadsdelspark om 63 000 m2, ett
fördröjningsmagasin för dagvatten beläget i parken samt en lokalgata med gång- och
cykelbana om 165 m.
Den totala investeringsutgiften inom projektet beräknas till cirka 28 mnkr brutto.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen ansöka om objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1,
Dp 5548, med en investeringsutgift om 28 mnkr och driftkostnader om 2,3 mnkr (brutto).
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att hos Kommunstyrelsen ansöka om objektsgodkännande
för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548, med en investeringsutgift om 28 mnkr och
driftkostnader om 2,3 mnkr (brutto).
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Susanna Lundberg (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Henrik Malmbergs (C) respektive Susanna Lundbergs
(V) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
eget yrkande.
Reservationer

Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 324a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 324b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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bilaga § 324a
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Tekniska nämnden 2020-09-23

Reservation
Objektsgodkännande Gottorp

Då objektsgodkännande innebär att jordbruksmark tas i anspråk, yrkar vi på att projektet inte genomförs.

Då vårt yrkande inte vann gehör anför vi härmed reservation.

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av

Hedvig Listrup (C)
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bilaga § 324b

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 16. Objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548
Det finns en konflikt mellan Malmös utbyggnad och bevarande av jordbruksmark. I den
gällande Översiktsplanen liksom i den kommande är en av utgångspunkterna att staden ska
förtätas innanför Yttre Ringvägen, detta krav uppfylls i detta ärende.
Vänsterpartiet har i andra nämnder anmärkt på att en miljökonsekvensbeskrivning bör
upprättas i detaljplanen, utan att få gehör. V i Tekniska nämnden menar att en sådan är av
största vikt i det här ärendet och borde ha tillfogats ärendet.
Även om det i detta fall finns ett byte med i förhandlingen, så anser vi att jordbruksmark och
andra grönytor bör bevaras som sådana. Grönstråket ifråga hade kunnat anläggas med
andra förhandlingsvillkor
Vänsterpartiet anser att all utbyggnad ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt,
vilket innebär att all exploatering på högt klassad jordburksmark ska ske med försiktighet
och när inga andra alternativ är tillgängliga. Framförallt är det viktigt att byggnation inte sker
innan man har genomfört omfattande utredningar och analyser av efterfrågan av föreslagen
byggnation. Vänsterpartiet anser inte att vi har fått tillräckliga svar på varför all mark ska
planbestämmas redan idag och det är även oklart på vilket underlag som planen utgår från.
Vi ställde oss därför bakom Miljöpartiets yrkande på återremiss för att ge
Fastighetskontoret i uppdrag att återkomma med ett underlag som styrker att föreslagen
volym och utbyggnadstakt av verksamhetsområden är rimlig inom angiven
genomförandetid.
Då vi inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån till Miljöpartiets förslag.

Malmö 2020-10-05
Susanna Lundberg
med instämmande av

58

Mats Billberg Johansson
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§

325

Objektsgodkännande för projekt 3379 Hållplats Värnhem

TN-2020-2195
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för projekt 3379 Hållplats Värnhem som
innebär en förlängning av befintligt hållplatsläge C, detta till en bruttoutgift om 2,5 mnkr.
Projektet är en del av storstadspaketet – kategori infrastruktur.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 3379 Hållplats Värnhem om 2,5 mnkr och
driftkostnader om 200 tkr (brutto).
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg
(C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 325a.
Beslutsunderlag
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bilaga § 325a

Tekniska nämnden 60
2020-09-23
Särskilt yttrande

§ 325 Objektsgodkännande för projekt 3379 Hållplats Värnhem
Vi anser att Värnhemstorget behöver återfå sin roll som kollektivtrafiknav, med ett antal linjer som har
sina hållplatser på själva torget och att passagerarna kan erbjudas bekväma bytesmöjligheter mellan
linjerna, även vid sämre väderlek.
Vi samtycker till att det nu aktuella hållplatsläget förlängs, men vill påpeka att vi förutsätter att arbetet
utförs så att eventuella förgäveskostnader blir så låga som möjligt, om hållplatsen behöver flyttas när
väl planen för torgets framtida utseende och användning kommer fram.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)
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§

326

Förlängning av byggnadsskyldighet för fastigheten Rektangeln
10

TN-2020-1974
Sammanfattning

Ärendet omfattar en förlängning av byggnadsskyldighet för uppförande av kontors- och
lagerverksamhet vid Spillepengens trafikplats, Malmö hamnområde, på fastigheten
Rektangeln 10.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagen förlängning av byggnadsskyldigheten för Rektangeln 10 till den 31
december 2021, samt
att tilläggsköpeskilling om 8 800 kr ska tas ut varje månad från 2020-09-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.
Beslutsunderlag
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Rektangeln 10
Rektangeln 10, nämndskarta
Rektangeln 10, avtalskarta
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§

327

Försäljning av Domkraften 6 i Lockarp, projekt 6580, Dp 4893

TN-2020-788
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Domkraften 6 i Malmö för uppförande av
kontorslokaler.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av Domkraften 6, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av
Domkraften 6, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i
projektet.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 327a.
Beslutsunderlag
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Köpeavtal Domkraften 6
Domkraften 6, bilagor
Domkraften 6, nämndskarta
Domkraften 6, avtalskarta
Domkraften 6 Ök om social hållbarhet
Handlingsplan social hållbarhet Domkraften 6
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bilaga § 327a

Vänsterpartiet Malmö

Reservation
Tekniska nämnden 23 september 2020
Ärende nr. 19 Försäljning av Domkraften 6 i Lockarp, projekt 6580, Dp
4893

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 23 september 2020
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

328

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Bragden 7

TN-2020-2340
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Bragden 7 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Lillbragden, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 9 898 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Bragden 7.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Bragden 7.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 328a.
Beslutsunderlag
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Bragden 7 nämndskarta

bilaga § 328a
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Vänsterpartiet Malmö

Reservation
Tekniska nämnden 23 september 2020
Ärende nr. 20 Försäljning av fastigheten Malmö Bragden 7

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 23 september 2020
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

329

Markanvisning för Biljetten 1 i Malmö, kv. Spårvägen, projekt
7060

TN-2019-1230
Sammanfattning

Markanvisningsavtal avseende byggrätt för radhus på del av fastigheten Biljetten 1, kv.
Spårvägen, projektnummer 7060.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för del av fastigheten Biljetten 1.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Markanvisningsavtal för del av Biljetten 1,
projektnummer 7060
Markanvisningsavtal för del av Biljetten 1, projektnummer 7060
Biljetten 1 del av, avtalskarta omr 1, 3 och 5
Biljetten 1, del av, nämndskarta omr 1, 3 och 5

67

§

330

Markanvisning för Biljetten 1 i Malmö, kv. Spårvägen, projekt
7060

TN-2020-1633
Sammanfattning

Markanvisningsavtal avseende byggrätt för radhus på del av fastigheten Biljetten 1, kv.
Spårvägen, projektnummer 7060.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för del av fastigheten Biljetten 1.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Markanvisningsavtal för del av Biljetten 1,
projektnummer 7060
Markanvisningsavtal för del av Biljetten 1, projektnummer 7060
Biljetten 1, del av, nämndskarta omr 2 och 4
Biljetten 1 del av, avtalskarta omr 2 och 4
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§

331

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Stapelbädden 7,
projekt 7036

TN-2020-2138
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Stapelbädden 7, i Västra Hamnen, för
uppförande av 105 studentlägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Stapelbädden 7, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten
Malmö Stapelbädden 7, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i
projektet.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att Tekniska nämnden
ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering
avseende sådan förhandling med MKB Fastighets AB som resulterar i att nämnda part
förbinder sig till att säkerställa att kommunal subventionering tillfaller slutlig hyresgäst, då
som en reduktion av hyran för densamma.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan
Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C) återremitteringsyrkande, detta till förmån för att
ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Håkan Fäldts (M) respektive Henrik Malmbergs (C)
återremitteringsyrkande mot eget yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska
nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) respektive Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 331a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö
Stapelbädden 7, projekt 7036
Bilaga 1 till överenskommelse om social hållbarhet Stapelbädden 7
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Överenskommelse om social hållbarhet Stapelbädden 7
Överenskommelse till tomträttsavtal avseende Stapelbädden 7
Tomträttsavtal gällande Stapelbädden 7
Bilaga 13.1 till tomträttsavtal Stapelbädden 7
Bilaga 12.1 till tomträttsavtal Stapelbädden 7
Bilaga 9.3 till tomträttsavtal Stapelbädden 7
Bilaga 7.1b till tomträttsavtal Stapelbädden 7
Bilaga 7.1a till tomträttsavtal Stapelbädden 7
Stapelbädden 7, nämndskarta

bilaga § 331a

Tekniska nämnden 70
2020-09-23
Reservation
§ 331 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Stapelbädden 7,
projekt 7036
Vi är, som vi har påtalat vid otaliga tillfällen, tveksamma till den kommunala subventionering en av
nya tomträtter för hyresrätter, utan hänsyn till om det finns behov av denna i varje enskilt fall.
Om och när kommunal subventionering av tomträtten ska ske med skattemedel är det rimligt att vi
säkerställer att denna kommer hyresgästen till del som en hyresreduktion och att det framgår att
denna är möjlig tack vare att tomträttsavgälden subventionerats.
För att uppnå detta yrkar vi att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen för komplettering avseende en uppgörelse med MKB Fastighets AB som resulterar i
att MKB Fastighets AB säkerställer att rabatten på tomträttsavgälden till fullo tillfaller hyresgästen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande om återremiss anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

71

§

332

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1,
projekt 1058

TN-2020-2055
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Farboret 1 i Sege Park, Kirseberg upplåts med tomträtt för uppförande
av parkeringshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna
förslag till upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1, samt att godkänna
förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), att Tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD)
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) yrkande. Se bilagd reservation, § 332a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 332b.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 2020-09-23 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö
Farboret 1, Sege Park
Farboret 1, nämndskarta
Tomträttsavtal, Farboret 1
Farboret 1, Weum Gas servitutskarta
Farboret 1, Tele2 nyttjanderättskarta
Farboret 1, SEF ITS servitutskarta
Farboret 1, EON Elnät servitutskarta
Ök om social hållbarhet, Farboret 1
Soc. handlingsplan, P-Malmö

bilaga § 332a

Tekniska nämnden 72
2020-09-23
Reservation
§ 332 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1,
projekt 1058
Vi moderater har under hela exploateringstiden av det tidigare Östra sjukhusområdet framhållit att
parkeringsfrågan måste lösas inom området så att gångavstånd från de blivande bostäderna till phuset blir rimlig.
Tyvärr har (S) hela tiden motsatt sig detta och anser att det är tillfyllest med en större
parkeringsanläggning närmast Simrisbanvägen, vilket innebär att de som bor längst in i
parkområdet behöver gå mellan 700-800 meter från bostaden till parkeringshuset, vilket begränsar
möjligheten för många att efterfråga ett boende i detta natursköna område, vilket naturligtvis är
helt orimligt.
Den liberala politik som (L) lovade att få genomslag för genom att ingå i styret tillsammans med
(S) lyser ännu en gång med sin frånvaro när man nu yrkar bifall till att upplåta fastigheten Malmö
Farboret 1 med tomträtt för parkeringshus.
Då dagens beslut innebär att parkeringsplatsbristen i bostadsnära läge för en stor del av Sege Park
permanentas yrkar vi avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

bilaga § 332b
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-2055

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Farboret 1, projekt 1058
Sverigedemokraterna reserverade sig sedan tidigare mot projektet Sege Park och
därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
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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§

333

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Sallerup i Malmö, Dp 5523

TN-2016-2966
Sammanfattning

Från Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts bifogad granskningshandling för
detaljplan 5523 för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. Planen har tidigare varit utsänd på
samråd mellan den 4 februari 2019 och den 8 mars 2019. Tekniska nämndens synpunkter i
samrådet finns sammanställt i till ärendet bilagd samrådsredogörelse.
Tekniska nämnden har tidigare, genom dåvarande Fastighetskontoret, ansökt om detaljplan
för att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde med hög grad av
funktionsblandning i anslutning till Yttre Ringvägen i Hemgården. Verksamhetsområdet skall
kunna samexistera med framväxande blandad stadsbebyggelse i dess närhet.
Då planen ger upphov till stora infrastrukturåtgärder både i och utanför aktuellt planområde
vill förvaltningen lyfta planen till Tekniska nämnden även i granskningsskedet för att
informera om de investeringar som är förenade med planen.
Beslut

Tekniska nämndens beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 333a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 333b.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 333c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21
m.fl. (Hemgården) i Sallerup (Dp 5523)
Förslag till yttrande TN 200923 Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21
m.fl. (Hemgården) i Sallerup (Dp 5523)
Dp 5523 Granskningshandling Planbeskrivning
Dp 5523 Granskningshandling Plankarta
Dp 5523 Granskningshandling Samrådsredogörelse
Dp 5523 Underrättelse om granskning
Reservation (MP) 2019-01-24 Sallerup 180.21 med flera (Hemgården) i Sallerup i
Malmö, Dp 5523
Reservation (V) 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup 180:21 med flera (Hemgården) i
Sallerup i Malmö, Dp 5523
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SBN 200326 §88a reservation (C)
SBN 200326 §88b reservation (MP)
SBN 200326 §88c reservation (V)
SBN 200326 §88d särskilt yttrande (SD)
Särskilt yttrande (M) och (C) Detaljplan 5523 (Sallerup 180:21)

bilaga § 333a

Tekniska nämnden 2020-09-23

Särskilt Yttrande
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i Malmö, Dp 5523
Då verksamhetsområdet planeras på jordbruksmark, vill vi särskilt framhålla vikten av att ytan planeras så
effektivt som möjligt så att de samhällsmässiga vinsterna maximeras.

Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C)
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bilaga § 333b

77

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i
Malmö, Dp 5523
Diarienr: TN-2016-5523
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och att bebygga den ska vara en sista
utväg för att tillgodose viktiga samhällsintressen. Därför ska det tydligt gå att
visa att ny bebyggelse på jordbruksmark är ett viktigt samhällsintresse och att
alla andra alternativ är uttömda. Regional samordning är också ett viktigt
verktyg när det gäller att lokalisera rätt verksamhet på rätt plats. I de fall
jordbruksmark måste tas i anspråk för ny bebyggelse ska det göras på ett
genomtänkt vis där ingen mark går till spillo.
Det nu framtagna förslaget för det nya verksamhetsområdet på Hemgården är
väl genomarbetat och visar på stor innovation och progressivitet med bl.a.
blandade verksamheter, nya parkeringslösningar och ett effektivt nyttjande av
marken. Det är dock problematiskt att planen möjliggör för större
kontorsetableringar då det på obestämd tid saknas högkvalitativ kollektivtrafik
och närservice i området. Det finns flera stationsnära lägen i Malmö som är
långt från färdigbyggda som lämpar sig bättre för kontorsverksamhet. Samtidigt
är det positivt att det finns intentioner om att på sikt göra området till en mer
blandad stadsdel som är tydligt sammanbyggd med resten av Malmö. Valet att
påbörja utbyggnaden av området i dess yttersta utkant är emellertid inte
optimalt.
Det pågår detaljplanearbete med flera stora verksamhetsområden i Malmö
(däribland Hemgården, Hemgården etapp 2, Allyhill och utbyggnad av Fosieby).
Fastighets- och gatukontoret har i stadsbyggnadsnämnden uppgett att det inte
finns något underlag för om utbyggnadstakten och omfattningen av nya
verksamhetsområden är realistisk. Det framgick att utbyggnadstakten och
omfattningen bygger på en bedömning som Fastighets- och gatukontoret har
gjort. Miljöpartiet ifrågasätter att så stora beslut fattas utan något underlag. Vi
ser att detta medför:
● En risk att staden måste betala för och anlägga infrastruktur för
verksamhetsområden som aldrig uppförs (då staden är förbunden att
anordna allmän platsmark i antagna detaljplaner)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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● Att stora områden mark binds upp för användning under lång tid som
hade behövt användas till något annat (i de fall detaljplanerna får lång
genomförandetid)
● Att stora mängder högvärdig jordbruksmark förstörs helt i onödan och på
lösa grunder
● Att kommunala personalresurser knyts upp på arbete som är onödigt och
till skada för staden
Miljöpartiet reserverade sig mot samrådsversionen av Hemgården med hänsyn
till att vi ansåg att ianspråktagandet av jordbruksmarken inte på ett fullvärdigt
vis motiverats. Fastighets-och gatukontoret har under nämndssammanträdet
haft en muntlig dragning med förtydligande kring detaljplanen. Vi valde att inte
reservera oss i tekniska nämnden så vi inte har invändningar mot denna
specifika detaljplan, däremot är vi fortsatt skeptiska till hur helheten i
verksamhetsområdet har hanterats, samt att legitima frågor som våra kollegor i
stadsbyggnadsnämnden har ställt inte har besvarats på ett tillfredställande sätt.

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

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

bilaga § 333c
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 25. Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m fl (Hemgården) i
Sallerup i Malmö Dp 5523

Det ﬁnns en konﬂikt mellan Malmös utbyggnad och bevarandet av jordbruksmark.
En av utgångspunkterna i gällande Översiktsplan är att staden förtätas innanför Yttre
Ringvägen, ett krav som uppfylls i detta ärende. Vi anser dock att Malmös utbyggnad,
oavsett var den görs, ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt, vilket innebär att
exploatering på högt klassad jordbruksmark bör utredas genom att en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och alternativ är utredda. Exploaterad jordbruksmark
går inte att återskapa.

Malmö 2020-10-05
För Vänsterpartiet
Susanna Lundberg
Med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

334

Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld
för parkeringsändamål

TN-2020-2034
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 12 juni, § 260, väckt initiativ
om reglering av tomträttsavgäld för parkeringsändamål. Tekniska nämnden beslutade vid
tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 8 september, § 106, berett
ärendet.
Beslut

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

Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet,
att därmed uppdra åt förvaltningen att utreda hur tomträtter som används för
parkeringsändamål kan användas mer yteffektivt, samt att Tekniska nämnden ska besluta, på
principiell grund, att tomträttsavgälder för parkeringsändamål ska fastställas till belopp som
motsvarar marknadsmässig kostnad för parkering på gatumark.
Håkan Fäldt (M) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar 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, § 334a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, § 334b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av
tomträttsavgäld för parkeringsändamål
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål
§106 TNAU 200908 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av
tomträttsavgäld för parkeringsändamål
§260 TN 200612 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld
för parkeringsändamål

bilaga § 334a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Nämndsinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål
Diarienr: TN-2020-2034
Malmös parkeringsstrategi är tydlig med att den som parkerar ska stå för
parkeringskostnaden. På kvartersmark är det tyvärr oftast inte så idag. Ett
tydligt exempel där Malmö stad direkt kan påverka vem som betalar är de
tomträttsavtal där mark som används till parkering kallas komplement och får
ett symboliskt pris medan marken för bostäderna prissätts utifrån
marknadsvärdet och får ett helt annat pris.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att Tekniska nämnden ska fortsätta att
subventionera bilparkering i strid med nämndens mål och strategier.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 334b
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för bifall
Tekniska nämnden ärende nr 26.
Nämnsdinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträtt för parkeringsändamål
Malmöbornas mark bör i första hand användas för hållbara ändamål. Biltrafik och bilparkering
hör inte till dessa. Grönytor, hållbara transporter, bostäder, lek och fritid är de
markanvändningsområden som behöver prioriteras. Att upplåta mark för parkering till ett pris
som är under marknadsvärdet är ohållbart såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Ska mark
över huvud taget upplåtas för sådana ändamål ska det vara så dyrt att alternativa, hållbara
transporter framstår som mer attraktiva.

Malmö 2020-10-05

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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§

335

Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra
Hamnen

TN-2020-2529
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 299, väckt
initiativ angående orosmoment i Västra Hamnen. Tekniska nämnden beslutade vid tillfället
ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 8 september, § 107, berett
ärendet.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i
ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), att Tekniska nämnden ska
besluta att bifalla initiativet i dess helhet, att därmed uppdra åt förvaltningen att förbereda
nödvändig infrastruktur så att polisen kan installera trygghetskameror på Barometergatan,
Kompassgatan och Scaniaplatsen, samt därmed att uppdra åt förvaltningen att dekorera
trottoarer och cykelbanor med större blomsterarrangemang i tyngre cementkrukor, detta för
att förhindra att trottoarer och cykelbanor används för biltrafik eller för otillåten parkering –
bland annat på Kompassgatan – såväl som för att ge stadsdelen ett vackert och inbjudande
intryck.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå initiativet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att eget yrkande utgör huvudförslag.
Tekniska godkänner följande voteringsproposition:
Ordföranden ställer först Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande
mot Stefana Hotis (MP) yrkande för att utse motförslag till eget huvudförslag.
Ordförandens yrkande ställs därefter mot det yrkande som av Tekniska nämnden utses
till motförslag.
Den som biträder ordförandens yrkande röstar ja.
Den som biträder det yrkande som av Tekniska nämnden utses till motförslag röstar nej.
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Ordföranden ställer Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande mot Stefana
Hotis (MP) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat att utse Håkan Fäldts (M)
respektive Stefan Plaths (SD) yrkande till motförslag.
Ordföranden ställer eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths
(SD) yrkande.
Voteringsresultat

Voteringen resulterar i lika antal röster för endera förslag, detta med 6 ja-röster, 6 nej-röster
och en som avstår från att rösta. Med ordförandens utslagsröst fastställs därför att Tekniska
nämnden beslutat att bifalla ordförandens eget yrkande. Se bilagd voteringslista, § 335a.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 335b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämndinitiativ från Moderaterna angående
orosmoment i Västra Hamnen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen
§107 TNAU 200908 Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i
Västra Hamnen, inklusive muntlig reservation från M
§299 TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra
Hamnen

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-23

Tekniska nämnden
Voteringslista: §335
Ärende:

Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen, TN-2020-

2529
Voteringslist(or)
§ 335a
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Yvonne Olsson (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), 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
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

1
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bilaga § 335b
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Nämndsinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen
Diarienr: TN-2020-2529
Tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret har under en längre period både
fört dialog med dom boende i Västra Hamnen samt infört en hel del åtgärder. Området
Bo01 har på dom boendes initiativ omvandlats till bilfritt kvarter, extra
parkeringsvakter har anlitats för miljontalskronor förra sommaren, blomkrukor,
farthinder och cykelställ placerats och på vissa ställen permanentats.
Miljöpartiet vill att en trygg trafiksituation ska vara en självklarhet i hela Malmö. Det är
bland annat därför vi förespråkar superkvarter, det vill säga bilfria bostadsområden,
miljözoner, cykelgator, sommargågator mm. Som politiker så har vi ett ansvar att
betrakta hela stadens behov. Med tanke på att viss problematik fortfarande kvarstår
trots dom omfattande fysiska åtgärderna och insatserna som tekniska nämnden har
gjort i området, kan vi konstatera att situationen inte enbart kan lösas med ändringar i
det fysiska rummet utan att det snarare krävs en dialog kring samutnyttjande av
offentlig mark.
Att då istället som Moderaterna föreslå lägga ytterligare resurser på infrastruktur för
övervakningskameror, något som polisen inte ens har efterfrågat eller bedömt som
nödvändigt är skatteslöseri. Att dessutom föreslå att inskränka gång- och cykeltrafik är
helt orimlig och skapar bara nya problem. Med anledning av detta yrkade vi på att
nämndsinitiativet ska avslås.

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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§

336

Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av
olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen

TN-2020-2531
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 300, väckt
initiativ angående åtgärder för att minska olyckorna i korsningen
Heleneholmsstigen/Ystadvägen. Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att
överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 8 september, § 108, berett
ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla initiativet i dess helhet, samt
att därmed uppdra åt förvaltningen att snarast ta fram underlag för lämplig ljusreglering av
cykelöverfarten, då motsvarande ljusreglering i korsningen
Heleneholmsstigen/Eriksfältsgatan, liksom att till Tekniska nämndens trafikutskott
återkomma med förslag till beslut i ärendet.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) biträder arbetsutskottets beslutförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Stefan Plath (SD), att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet i
dess helhet, samt att därmed uppdra åt förvaltningen att snarast ta fram underlag för lämplig
ljusreglering av cykelöverfarten, då motsvarande ljusreglering i korsningen
Heleneholmsstigen/Eriksfältsgatan, liksom att till Tekniska nämndens trafikutskott
återkomma med förslag till beslut i ärendet.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå initiativet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 336a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämndinitiativ från Moderaterna angående
minskning av olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i korsningen
Heleneholmsstigen/Ystadvägen
§108 TNAU 200908 Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av
olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen
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§300 TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av
olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen

bilaga § 336a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Nämndsinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i
korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen
Diarienr: TN-2020-2531
Sällan har Tekniska nämnden tagit beslut att genomföra åtgärder utifrån sämre
beslutsunderlag än i detta ärende. Förvaltningens sakkunniga har inte fått bidra
med någon information om platsen, olyckorna eller vilka alternativ som finns
för eventuella åtgärder. Det enda underlag nämnden fick inför beslut var
Moderaternas beskrivning av en artikel i Sydsvenskan från i somras och deras
egna påståenden om cyklisternas tillkortakommanden. I artikel pekades
korsningen ut som Malmös farligaste cykelkorsning de senaste 10 åren. Men där
nämndes också att Malmös första cykelöverfart vid Kungsgatan/Exercisgatan
gjort denna korsning säkrare.
I nämndens beslutsunderlag nämndes det varken att olycksstatistiken var över
10 år, att korsningen skyltades om från cykelpassage till cykelöverfart 2017 eller
om detta påverkat olyckorna. Det fanns inga uppgifter om hur svåra olyckorna
varit eller när de inträffat. Det saknades helt uppgifter om biltrafiken på platsen,
den enda “information” som gavs var påståendena att cyklister ofta har hög
hastighet och att de ofta saknar belysning och att många befarar att en svårare
olycka kan inträffa.
Miljöpartiet yrkade på att förvaltningen skulle få uppdraget att undersöka
olycksrisken på platsen och vid behov ta fram lämpliga åtgärder. Eftersom
nämnden valde att istället gå på Moderaternas linje att prioritera bilisternas
framkomlighet utan att fördjupa sig i olycksrisken eller hur man eventuellt kan
minska den så reserverade sig Miljöpartiet mot beslutet till förmån för att låta
de sakkunniga ta fram bästa lösningen utifrån nämndens mål och strategier.
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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§

337

Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor

TN-2020-2565
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 301, väckt
initiativ angående pop-up-cykelbanor. Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att
överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 8 september, § 109, berett
ärendet.
Beslut

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

Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet, samt därmed att uppdra åt förvaltningen att
utarbeta ett koncept för hur tillfälliga cykelbanor på ett billigt och trafiksäkert sätt kan byggas
i Malmö.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i
ärendet, avslå initiativet.
Beslutsgång

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

Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Henrik Malmbergs (C) respektive Håkan
Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 337a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämninitiativ från Centerpartiet angående pop-upcykelbanor
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
§301 TN 200825 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
§109 TNAU 200908 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up
cykelbanor, inklusive muntlig reservation från M

bilaga § 337a
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Tekniska nämnden 2020-09-23

Reservation
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
I syfte att underlätta och befrämja cyklingen i Malmö har vi föreslagit framtagande av ett koncept för
tillfälliga cykelbanor, så kallade pop-up-cykelbanor. Konceptet hade kunnat leda till att fler cykelbanor
etablerats i Malmö – på kortare tid och till väsentligt lägre kostnad.

Då nämndinitiativet inte vann nämndens gillande anför vi härmed reservation.

Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Hedvig Listrup (C), Niclas Röhr (M)
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§

338

Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna
angående badplats i Klagshamn

TN-2020-2598
Sammanfattning

Andréas Schönström (S) och Håkan Linné (L) har vid Tekniska nämndens sammanträde den
25 augusti, § 303, väckt initiativ angående badplats i Klagshamn. Tekniska nämnden beslutade
vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 8 september, § 110, berett
ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla initiativet i dess helhet, samt
att därmed uppdra åt förvaltningen att, i dialog med klagshamnsbor, ta fram förslag på ny
badplats med hopptorn, vid det tidigare kalkbrottet, och redovisa sådant förslag för beslut i
Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och
Liberalerna angående badplats i Klagshamn
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående badplats i
Klagshamn
§303 TN 200825 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående
badplats i Klagshamn
§110 TNAU 200908 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna
angående badplats i Klagshamn
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§

339

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden Tekniska nämnden 2020

TN-2020-57
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag











Protokoll Trafikdelegation 2020-08-20
Delegationsbeslut p 5.2 200701 Detaljplan för Lien 3 i Solbacken i Malmö, Dp
5702
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2020-06-10 – 2020-08-25
Protokoll Trafikdelegation 2020-08-26
Protokoll Trafikdelegationen 2020-09-09
Sammanställning - delegationsbeslut Fastighets- och gatukontoret, augusti 2020
Protokoll TNPr 200909
Protokoll TNAU 200908
Protokoll TRU 200908
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§

340

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag






















KF 200903 §176 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Sammanträden på distans förlängning
KF 200903 §176 Sammanträde på distans - förlängning av medgivande,
protokollsutdrag
KN §67 200902 G-Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Upprätta veteranminnesplats
KN §67 200902 Medborgarförslag Upprätta veteranminnesplats
KS 200819 §264 Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden om medel för granulatutfasning
KS 200819 §268 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 9161 Bellevuestråket
KS 200819 §269 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7403 Carlsgatan
KS 200819 §281 Återrapportering om projektorganisation WorldPride och
EuroGames 2021
KS 200819 §284 G-Tjänsteskrivelse Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk
brottslighet mot välfärden
KS 200819 §284 Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot
välfärden
KS 200819 §284 Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot
välfärden - Handlingsplan
KSAU 200817 §478 Ansökan om medel för genomförande av Toughest 2020
KSAU 200824 §499 Ansökan om medel till Malmö Dance Week 2021
KF 200903 §175 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av
covid-19 – efterskänkning av avgifterna för uteserveringar perioden mars–maj,
STK-2020-716
KF 200903 §175 Åtgärder med anledning av covid-19 – efterskänkning av
avgifterna för uteserveringar perioden mars–maj, STK-2020-716
KF 200903 §177 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Återrapportering om
projektorganisation WorldPride och EuroGames 2021
KF 200903 §177 Återrapportering om projektorganisation WorldPride och
EuroGames 2021
KF 200903 §178 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Upphörande med kommunal
förteckning över samt finansiering av begravningsförrättare
KF 200903 §178 Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering
av begravningsförrättare, officiant
KF 200903 §180 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Försäljning (friköp) av
fastigheten Malmö Korsör 1
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KF 200903 §180 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Korsör 1
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§

341

Information om förändrade villkor för miljöparkeringsförbud –
skriftlig

TN-2019-4234
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
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§

342

Genomförandeavtal för åtgärder på MalmöExpressen-linje 8

TN-2020-544
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 21 april 2020 att, under förutsättning att
Region Skåne fattar ett likalydande beslut, godkänna förslag till genomförandeavtal. I samma
beslut ingick en justering i genomförandeavtalets § 4, gällande att nivå A ska omfatta sträckan
mellan Suellsbron/Neptunigatan och Stora Varvsgatan – inte sträckan mellan Skeppsbron
och Stora Varvsgatan. Då Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne dessförinnan beslutat att
godkänna förslaget till genomförandeavtal utan denna justering har avtalet inte kunnat skrivas
på av parterna.
I föreliggande ärende föreslås en revidering av genomförandeavtalets § 4 för att tydliggöra
indelningen av linjesträckningens olika delar i nivåer för framkomlighet. Med denna
revidering undviks eventuella feltolkningar av denna indelning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, under förutsättning att Region Skåne fattar ett likalydande beslut, godkänna föreliggande
förslag till reviderat genomförandeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att, under förutsättning att Region Skåne fattar ett
likalydande beslut, godkänna föreliggande förslag till reviderat genomförandeavtal.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 342a.
Beslutet skickas till

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Genomförandeavtal för åtgärder på
MalmöExpressen-linje 8, revidering
Genomförandeavtal för åtgärder, MalmöExpressen-linje 8, revidering sept 20

bilaga § 342a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-544

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

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

343

Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats –
uteserveringar

TN-2020-2735
Sammanfattning

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens (FHM)
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen, begränsar kapaciteten på många restauranger. Anpassningen gäller från fall
till fall men kan innebära en kapacitetsbegränsning uppemot 50%.
Fastighets- och gatukontorets taxa för offentlig plats, som gäller för upplåtelser av
uteserveringar, beräknas utifrån kvadratmeter som tas i anspråk och inte kapacitet. Eftersom
FHM:s rekommendationer innebär en begränsning av kapacitet och de upplåtna
kvadratmeterna bara kan användas i begränsad omfattning är förslaget att reducera avgiften
med 50% under lågsäsong 2020–2021, 1 november–28 februari.
Ekonomiska konsekvenser
Lågsäsong 2019 (november–februari) genererade 1 300 tkr i intäkter. Föreliggande
förslag skulle innebära en halvering av intäkterna. Dock har flera verksamheter indikerat att
de är intresserade av fler kvadratmeter än normalt vilket i så fall skulle innebära en mindre
minskning. Fastighets- och gatukontoret bedömer detta från fall till fall.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att reducera avgiften för kategorin 1:6 uteserveringar i
taxa för markupplåtelse med 50% under taxans lågsäsong, november 2020–februari 2021,
samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Remiss från Miljödepartementet – Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper, STK-20201053

TN-2020-2409
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke) till Tekniska nämnden för
yttrande. I promemorian föreslås att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Istället
ska kommunerna tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla
in utsorterat returpapper.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande, då där det bedöms lämpligt:




"Förslaget är att producenten inte längre ska ta ansvar för att den lägger ut produkter
på marknaden. Det innebär att man frångår principen om att förorenaren ska betala –
den så kallade polluter pays principle. Detta är en viktig princip som stadfästs med tydlig
adressat för krav kopplade till en viss miljöpåverkan och ansvar som ålägger
förorenaren ett operativt och finansiellt ansvar för de föroreningar som orsakas av de
produkter som producenten tillhandahåller på marknaden. Att gå ifrån den
principen står i kontrast till regeringens ambitioner om att driva samhället mot en
cirkulär ekonomi."
"Det behövs en samlad lösning för insamlingen av returpapper, matavfall och
förpackningar, istället för de delbeslut och förslag som har kommit för de olika
fraktionerna. Dellösningar fördyrar omställningen. För kommunerna är det
oklart vilka krav som kommer att gälla för utsortering av matavfall och vem som
kommer att samla in förpackningar och därmed kan insamlingssystemen inte
samordnas med insamlingen av returpapper. Vi anser att regeringen måste fatta
nya ikraftträdandebeslut så att införandetiderna synkroniseras för returpapper,
förpackningar och system för insamling av matavfall, på det att de aktörer som
ska sköta insamlingen kan samordna uppbyggnaden."

att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, då med nämnda
tillägg, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då med
instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att förklara
paragrafen vara omedelbart justerad.
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Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i
förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande, då där det bedöms lämpligt:




"Förslaget är att producenten inte längre ska ta ansvar för att den lägger ut produkter
på marknaden. Det innebär att man frångår principen om att förorenaren ska betala –
den så kallade polluter pays principle. Detta är en viktig princip som stadfästs med tydlig
adressat för krav kopplade till en viss miljöpåverkan och ansvar som ålägger
förorenaren ett operativt och finansiellt ansvar för de föroreningar som orsakas av de
produkter som producenten tillhandahåller på marknaden. Att gå ifrån den
principen står i kontrast till regeringens ambitioner om att driva samhället mot en
cirkulär ekonomi."
"Det behövs en samlad lösning för insamlingen av returpapper, matavfall och
förpackningar, istället för de delbeslut och förslag som har kommit för de olika
fraktionerna. Dellösningar fördyrar omställningen. För kommunerna är det
oklart vilka krav som kommer att gälla för utsortering av matavfall och vem som
kommer att samla in förpackningar och därmed kan insamlingssystemen inte
samordnas med insamlingen av returpapper. Vi anser att regeringen måste fatta
nya ikraftträdandebeslut så att införandetiderna synkroniseras för returpapper,
förpackningar och system för insamling av matavfall, på det att de aktörer som
ska sköta insamlingen kan samordna uppbyggnaden."

Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Stefan Plaths (SD) respektive Håkan Fäldts (M)
yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter eget tilläggsyrkande mot Stefan Plath (SD) respektive Håkan
Fäldts (M) 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 muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande i den del som avser avslag på av ordförande Andréas
Schönström (S) framlagt tilläggsyrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) reserverar
sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande i den del som avser
avslag på av ordförande Andréas Schönström (S) framlagt tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Förslag till yttrande TN 200923 Remiss om Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper
VA SYD:s yttrande över remiss från Miljödepartementet - Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper, STK-2020-1053
Promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av
returpapper, M2020/01079/Ke
Följebrev till remiss från Miljödepartementet - Kommunalt ansvar för insamling
och materialåtervinning av returpapper, STK-2020-1053
Missiv till remiss från Miljödepartementet - Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, M2020/01079/Ke

