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§

345

Adjungering av mötesdeltagare

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att adjungera Karin Wikström, Linda Göransson, Maria Levin, Andrea Hjärne och LarsFredrik Alingfeldt, samtliga föredragande tjänstepersoner från VA SYD, vid dagens
sammanträde.
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§

346

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030

TN-2020-3014
Sammanfattning

Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan (här kallad kretsloppsplan) och lokala
föreskrifter för avfallshanteringen. Kretsloppsplanen och föreskrifterna är gemensamma för
Burlövs kommun och Malmö stad. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje
kommun anta en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Den ska bestå
av en avfallsplan samt föreskrifter för renhållning i kommunen. Renhållningsordningens syfte
är att ange inriktning för kommunernas avfallsverksamhet.
Arbetet med en renhållningsordning för Burlöv och Malmö har genomförts av en
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från VA SYD och i samarbete med befintlig
avfallsplans projektgrupp, med representanter från förvaltningar i Burlövs kommun och
Malmö stad. Arbetet har delvis skett tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner. I
framtagandet av samrådsförslaget har bland annat samråd hållits med politiker,
tjänstepersoner, medborgare, intresseorganisationer samt barn och unga. Genom
gemensamma workshops, frågor på sociala medier och dialog med kommunernas
förvaltningar har synpunkter inkommit och påverkat innehållet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för sin del godkänna förslag till renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030,
att överlämna densamma till Kommunfullmäktige för slutligt antagande, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 346a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag









Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002 Förslag till ny
renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030
Lokala föreskrifter för avfallshanteringen i Malmö stad 2021–2030,
antagandehandling
Kretsloppsplan för Malmö stad 2021–2030, antagandehandling
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, samrådsredogörelse
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, yttranden under
samråd
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bilaga § 346a
8

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-10-20
Ärende: TN-2020-3014

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030
Sverigedemokraterna anser att målet med de satsningar som görs måste vara, att de
vägs upp av besparingar och ökad digitalisering.
Förtätningen av Malmö gör det dyrare att samla in avfall eftersom den tvingar fram
mindre sopbilar, vilket kräver fler omlastningar och medför en klart försämrad logistik.
Mindre sopbilar innebär också fler körningar och därmed en större miljöpåverkan i
form av ökade utsläpp.
Vi tycker dessutom, att det hade varit bra med en större samordning av övriga Sysav
kommuner, samt att det även är önskvärt med ett fortsatt samarbete om en
gemensam kretsloppsplan.
Miljöpartiets höjning av förbränningsskatten är dock en av de främsta faktorer för att
taxorna ökar, vilket återigen bevisar det ”gröna” partiets ointresse av en miljövanlig
avfallshantering.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

347

Budget för avfallsverksamheten 2021

TN-2020-2935
Sammanfattning

Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2021. Ärendet har
beretts av Tekniska nämndens avfallsdelegation.
Intäkterna för 2021 förväntas minska med 4,8 mnkr i jämförelse med budget 2020, vilket
framför allt beror på att antalet kärlabonnemang och fettavskiljartömningar hos
verksamhetskunderna minskar till följd av covid-19. Dessutom minskar intäkterna från
försäljning av förpackningar och returpapper från fyrfackskärlen på grund av sjunkande
marknadspriser. Kostnaderna för 2020 förväntas öka med 10,2 mnkr, vilket främst beror på
höjd förbränningsskatt och högre insamlingskostnad i ny slamentreprenad. Vidare ökar
mängden avfall till återvinningscentralerna. Sammantaget innebär de budgeterade
förändringarna för 2021 att avfallsverksamheten gör ett underskott på 19,7 mnkr.
Ackumulerat resultat från tidigare år beräknas vid utgången av 2020 vara -7,1 mnkr. Därmed
föreslås att det budgeterade underskottet för 2021 hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket
beslutas i separat taxeärende.
Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2021 innebär 2,4 mnkr för att
fortsätta anlägga gemensam avfallshantering med full sortering genom underjordsbehållare på
kv. Spårvägen, samt förbättra matavfallstankarna på kv. Fullriggaren.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2021,
att godkänna förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2021,
att förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

VA SYD

Beslutsunderlag





Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation Budget för
avfallsverksamheten 2021

10

§

348

Taxa för avfallsverksamheten 2021

TN-2020-2935
Sammanfattning

Tekniska nämnden har att besluta om förslag till taxa för avfallsverksamheten för 2021, vilket
därefter ska överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande. Ärendet har för beslut i
Tekniska nämnden beretts av Tekniska nämndens avfallsdelegation.
Avfallsdelegationen föreslår att 2021 års budgeterade underskott hanteras genom en höjning
av taxan. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2020 ha ett ackumulerat underskott
om 7,1 mnkr från tidigare år. Förslaget innebär en budget i balans för 2021, samt att tidigare
års underskott kvarstår och hanteras längre fram. Totalt föreslås att taxan höjs med 8,2 % i
genomsnitt eller motsvarande 19,7 mnkr på årsbasis.
Beslut

Tekniska nämnden besluta
att för sin del godkänna förslag till taxa för hushållsavfall för 2021,
att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt antagande, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation Taxa för avfallsverksamheten
2021
Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2021
Taxa för avfallsverksamheten 2020 (befintlig)
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§

349

Information om objektsgodkännande för projekt 6038
Tillgänglig stadsnatur 2021–2023 – muntlig

TN-2020-2156
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Pernilla Linde, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

350

Information om nytt bostadsförsörjningsprogram för Malmö
stad – muntlig

TN-2020-2705
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Tyke Tykesson, Stadsbyggnadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

351

Information om drift- och underhållsentreprenader 2021
(återkoppling) – muntlig

TN-2019-2889
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
Anna Kanschat, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

352

Information om vinstdelning vid exploatering på befintliga
tomträtter – muntlig

TN-2020-2900
Sammanfattning

(30 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Barbro Yngveson, fastighetsavdelningen
Linnea Lindqvist, fastighetsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

353

Information om uppdrag budget 2020 – samnyttjande av park
för förskola – muntlig

TN-2020-1530
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Emma Norrhede, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

354

Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut, STK-2020-370

TN-2020-1245
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Måns Bergers (MP) motion om
hållbarhetsanalys inför alla beslut.
Fastighets- och gatukontoret anser att förslaget riskerar att kräva orimliga resurser att
genomföra, och att effekten i de flesta beslut riskerar att utebli. Fastighets- och gatukontoret
anser vidare att ett alternativt utredningsuppdrag till Kommunstyrelsen kan ge ett mer
effektivt arbetssätt för att åstadkomma det motionären önskar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att föreslå Kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen, då utan tillhörande yttrande.
Lucas Karlsson (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande.
Lucas Karlsson (MP) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys
inför alla beslut, STK-2020-370
Förslag till yttrande TN 201020 Tjänsteskrivelse TN 201020 Motion av Måns
Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut, STK-2020-370
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut, STK-2020-370
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§

355

Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491

TN-2019-3737
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om en 24-timmars
städgaranti för att bidra till en mer attraktiv stad. Rahm och Roslund vill att Servicenämnden
och Tekniska nämnden får i uppdrag att implementera en garanti för att all nedskräpning och
klotter ska vara åtgärdat inom 24 timmar. Fastighets- och gatukontoret använder för
renhållningen i staden en funktionsbeskrivning som är anpassad efter stadens behov och ser
inte att en 24-timmars städgaranti kommer att vara applicerbar eller leda till en renare och
mer attraktiv stad. Yttrande över motionen avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den
24 mars 2020, § 94.
Efter att Tekniska nämnden vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 beslutade att avbryta
upphandlingen, då till förmån för att låta Serviceförvaltningen utföra den renhållning som
utförts av externa aktörer, begärde Stadskontoret en komplettering avseende hur detta skulle
påverka Tekniska nämndens yttrande över motionen.
Fastighets- och gatukontoret är av uppfattningen att den avbrutna upphandling inte påverkar
renhållningsnivåerna, detta då samma villkor som uppställts i den avbrutna upphandlingen
gäller när Serviceförvaltningen från och med den 1 april 2021 tar över ansvaret för
renhållningen. Med hänvisning till detta föreslås att Tekniska nämnden står fast vid vad som
framförts i tidigare yttrande i ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till det yttrande som avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24
mars 2020, § 94, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD) och Henrik Malmberg
(C), att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår
att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till
ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed, då också med instämmande från Håkan Linné (L) att Tekniska nämnden ska besluta
att, med hänvisning till det yttrande som avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24
mars 2020, § 94, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande.
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, § 355a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Begäran om komplettering avseende motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Yttrande TN 200324 Motion från Tony Rahm (M) och Johan Roslund (M) om att
införa en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491, rev. per TN beslut § 94, 202003-24
§94 TN 200324 Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491
Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24-timmars
städgaranti, STK-2019-1491

bilaga § 355a

Tekniska nämnden 20
2020-10-20

Reservation
§ 355 Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24-timmars städgaranti, STK-2019-1491

Sedan yttrandet över motionen avgavs vid Tekniska nämndens sammanträde den 24 mars 2020 har
(S) och (L) beslutat att avbryta upphandlingen och därvid inte längre anlita de entreprenörer som
var ett villkor för att vi i mars skulle ställa oss bakom förslaget att anse motionen besvarad.
(S) och (L) har i Tekniska nämnden lovat att Servicenämnden från den 1 april 2021 ska utföra sitt
uppdrag helt i enlighet med de villkor som ställdes i den avbrutna upphandlingen. Med hänvisning
till detta yrkar ordföranden nu att Tekniska nämnden ska stå fast vid att motionen kan anses
besvarad.
Detta gör oss ytterst förvånade. Tydligen tvivlar (S) och (L) på vad man själva sa i samband med att
upphandlingen avbröts och vad man sagt därefter. Tydligen förväntar sig inte (S) och (L) att den
interna organisationen ska klara av att leva upp till uppställda krav, som enligt yttrandet i mars
var ”att i princip närma sig en 24-timmars städgaranti”, eftersom man inte vågar bifalla motionen.
Vi befarar att (S) och (L) får rätt i sitt tvivel, den interna organisationen kommer inte att klara av
sitt uppdrag fullt ut och därför vore det rimligt att bifalla motionen så att Kommunfullmäktige på
ett tydligt sätt kan understryka att Malmöborna har rätt till en ren och trygg stad och att påtalade
brister i renhållningen åtgärdas inom 24 timmar.
Vi yrkar därför att Tekniska nämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)
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§

356

Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för
Tekniska nämnden

TN-2020-1634
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden begära överföring från
Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2020 och 2021, detta baserat på
driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2020-09-30.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4 041 tkr för 2020 till
Tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt
att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 14 094 tkr för 2021 till
Tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till
förfogande för Tekniska nämnden
Beräknade driftkonsekvenser per kategori
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§

357

Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö

TN-2020-2618
Sammanfattning

Naturvårdsplanen är ett viktigt underlag för översiktsplanen gällande stadens användning av
mark och vatten. Den nuvarande naturvårdsplanen antogs av Kommunfullmäktige år 2012.
Det finns behov av en aktualisering av nuvarande plan. De mål som är formulerade behöver
anpassas och strategier och områdesbeskrivningar måste omarbetas. Planen är
nämndövergripande och Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen har sedan tidigare
fått uppdrag från sina nämnder. Uppdraget behöver därför också komma från Tekniska
nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och
Miljöförvaltningen, aktualisera Malmö stads naturvårdsplan.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 357a.
Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 357b.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN201020 Aktualisering av Naturvårdsplan

bilaga § 357a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-10-20
Ärende: TN-2020-2618

Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö
Sverigedemokraterna anser att det absolut finns ett akut behov av att aktualisera
naturvårdsplanen. Vissa av Malmös ytterområden framstår idag som om det aldrig
har existerat någon plan. Gräset längs infartsvägarna står högt som på savannen
och ogräsen lyser med alla sina olika färger.
Den styrande minoriteten kallar detta för ”naturområden” och lär ha arbetat under
devisen att en välansad omgivning också skapar en lugnare miljö. Hur går detta ihop
med den kopiösa nedgradering av skötseln i Malmös villaområden när det kommer
till klippning av gräs och buskar samt underhåll av asfalterade gång- och cykelbanor?
De öppna grönområdena behövs för att säkerställa avvattningsytor inför eventuella
framtida skyfall likt det som inträffade 2014, samt för att de boende skall kunna ha
trivsamma rekreationsområden. Trivsamma blir områdena dock endast när de sköts!

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 357b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-10-20
Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö
Diarienr: TN-2020-2618
Det är hög tid för aktualiseringen av naturvårdsplanen. I underlaget kan vi ta
del av det trista konstaterandet att 16% av områdena har en sämre
naturvärdeklass jämfört med år 2012, att fyra av de utpekade områdena helt
exploaterats och 17 har exploaterats delvis. Att detta främst beror på utebliven
eller dålig skötsel samt exploatering som inte har tagit hänsyn till miljön och
den biologiska mångfalden är under all kritik. Malmö har minst grönyta per
capita jämfört med de andra svenska storstäderna. Dessutom har vi en tydlig
förtätningspolitik som är bra för att bevara åkermarken, men det ställer krav på
oss att både skydda befintlig natur genom att exempelvis inrätta fler
naturreservat, att vörda och sköta den natur vi har samt tillföra ny grönska
genom att genom snabbare trädplantering, omvandling av hårdgjorda ytor till
grönytor, fler parker och gröna kvarter.
Det är viktigt att detta arbete lyfts till politiken i både tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden samt en ökad samverkan kring
naturvårdsplanen sker mellan nämnderna och förvaltningarna. Miljöpartiet
kommer att bevaka frågan och processen noggrant.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) 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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§

358

Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk

TN-2019-3247
Sammanfattning

Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget för 2019 i uppdrag att utreda möjliga
supercykelstråk. I budget går att läsa att Malmö ska fortsätta vara en av världens bästa
cykelstäder. I de städer där utvecklingen kommit ännu längre, som i till exempel Köpenhamn,
Utrecht och Amsterdam, finns snabba cykelstråk på båda sidor av vägen längs de viktigaste
trafiklederna. Sådana supercykelstråk mellan stadens ytterområden och centrala delar skapar
attraktiva pendlingsmöjligheter för alla malmöbor.
Begreppet supercykelstråk förekommer i något olika form i Europa och världen, och
definitionen skiljer sig något åt beroende på kontext. Gemensamma nämnare är att de
utformas framförallt som pendlingsstråk mellan områden med hög boende- och
arbetsplatstäthet, ska vara utformade av hög standard och möjliggöra snabb cykling, undvika
nödvändiga stopp och cykeltrafiken ska ges prioritet i korsningar, ha en gen och rak
sträckning, ha bra anslutningar till viktiga målpunkter och lokalt nät, och stråken ska ges
högsta prioritet för drift och underhåll.
I föreliggande rapport har förslag till kriterier för supercykelstråk tagits fram, baserat på
litteraturstudie och omvärldsbevakning samt en bedömning av genomförbarhet i staden.
Därtill har totalt 6 möjliga stråk/korridorer pekats ut som intressanta för konceptet
supercykelstråk, då de erbjuder gena och potentiellt attraktiva pendlingskorridorer med cykel,
och som sammanbinder täta bostads- och arbetsplatsområden och kollektivtrafiknoderna.
Vid utpekandet av stråk beaktas dagens cykelvägnät, kommande utbyggnader av
cykelvägnätet, kollektivtrafiknoderna, samt dagens och planerade bostads- och
arbetsplatsområden. Exakt vilken sträckning som supercykelstråket har inom respektive stråk
har inte fastställts inom ramen för detta arbete.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till slutrapport göra följande justeringar:




Stycket avseende sträckan centrala Malmö–Bunkeflostrand/Klagshamn ska lyftas från
avsnittet 3.1 Regionala stråk till avsnittet 3.2 Stråk inom Malmö.
Stycket avseende sträckan Tygelsjö–Malmö, under avsnitt 3.1 Regionala stråk, ska
istället rubriceras Höllviken–Malmö.
Stycket avseende sträckan Oxie–Malmö, under avsnitt 3.1 Regionala stråk, ska istället
rubriceras Svedala–Malmö.

att, med dessa ändringar, för egen del godkänna föreliggande förslag till slutrapport,
att överlämna densamma till Kommunfullmäktige som redovisning av genomfört
budgetuppdrag, samt
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att uppdra åt förvaltningen att inom ramen för arbetet med förslag till nämndbudget för
Tekniska nämndens verksamhet 2021 även beakta de regionala supercykelstråken.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i
förvaltningens förslag till slutrapport göra följande justeringar:




Stycket avseende sträckan centrala Malmö–Bunkeflostrand/Klagshamn ska lyftas från
avsnittet 3.1 Regionala stråk till avsnittet 3.2 Stråk inom Malmö.
Stycket avseende sträckan Tygelsjö–Malmö, under avsnitt 3.1 Regionala stråk, ska
istället rubriceras Höllviken–Malmö.
Stycket avseende sträckan Oxie–Malmö, under avsnitt 3.1 Regionala stråk, ska istället
rubriceras Svedala–Malmö.

att, med dessa ändringar, för egen del godkänna föreliggande förslag till slutrapport, att
överlämna densamma till Kommunfullmäktige som redovisning av genomfört
budgetuppdrag, samt att uppdra åt förvaltningen att inom ramen för arbetet med förslag till
nämndbudget för Tekniska nämndens verksamhet 2021 även beakta de regionala
supercykelstråken.
Mats Billberg Johansson (V) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att
Tekniska nämnden ska besluta att för sin del godkänna föreliggande slutrapport över
genomfört uppdrag, samt att överlämna densamma till Kommunfullmäktige som redovisning
av genomfört budgetuppdrag.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering avseende var, mer
exakt, supercykelstråken skulle kunna upprättas, hur mycket pendling med bil som kan
förväntas ersättas av pendling med cykel längsmed de tilltänkta supercykelstråken, samt hur
denna övergång från ett trafikslag till ett annat förutsätts kunna komma till stånd.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Henrik
Malmbergs (C) respektive Håkan Fäldts (M) återremitteringsyrkande, detta med hänvisning
till att de efterfrågade uppgifterna inte ingår i Kommunfullmäktiges ursprungliga
budgetuppdrag till Tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först Henrik Malmbergs (C) respektive Håkan Fäldts (C)
återremitteringsyrkande mot eget yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska
nämnden beslutat att ärendet ska behandlas vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Mats Billberg Johanssons (V) yrkande och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
358a.
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Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 358b.
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 358c.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras för lunch mellan klockan 11.45 och 12.30.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Redovisning uppdrag budget 2019 - Supercykelstråk
i Malmö
Supercykelstråk i Malmö_Slutrapport_201006

bilaga § 358a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-10-20
Redovisning av uppdrag budget 2019 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjliga supercykelstråk
Diarienr: TN-2019-3247
Utredningen tar avstamp i de storstäder som lyckats bäst med att skapa en
cykelvänlig stad. Det är rätt ambitionsnivå.
Det är tankeväckande att många av de omprioriteringar som gjordes i
Malmösgaturum på 60-talets än idag präglar både stadsrummet och
diskussionerna i tekniska nämnden.
Miljöpartiet ser fram emot att de skissade stråken blir verklighet och att cykelns
potential utnyttjas fullt ut. Det är inte rimligt att det fortfarande finns så många
stadsgator där cykling är osäkert, osmidigt och direkt obehagligt. Med
storstadspaketet har vi investeringsutrymmet att rätta till tidigare misstag, vi
har planerna och strateginerna på plats. Det gäller bara att följa dem!
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 358c
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Tekniska nämnden 2020-10-20

Särskilt Yttrande
Ärende 10: Supercykelstråk
TN-2019-3247
Vi är positiva till att supercykelstråk anläggs i Malmö. Vi tror dock att man bör vara varsam med att ge ett
enskilt trafikslag förkörsrätt i trafiken. Vi är övertygade om att en trevlig stadsmiljö för såväl boende som
trafikanter bygger samförstånd, samarbete och respekt för varandra.
Vi tror även att supercykelstråken framförallt har potential att få fler arbetspendlare att välja att cykla
istället för att köra bil. Vi tycker därför att rapportens kapitel om regionala supercykelstråk bör
kompletteras och utökas med en detaljerad utredning om de regionala supercykelstråken. Kapitlet bör
innehålla en analys om var supercykelstråk har förutsättningar att ersätta pendling till och från Malmö med
privatbil.
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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§

359

Redovisning av uppdrag budget 2020 – Sportfisket i Malmö

TN-2020-1433
Sammanfattning

En utredning har genomförts med syfte att ta reda på grundförutsättningarna för sportfiske
inom Malmö stads markinnehav. I uppdraget ingick att genomföra en inventering av var och
hur det fångas fisk, gällande lagstiftning och regler för de olika vattendragen och eventuella
problem som finns inom fiskeutövningen i Malmö idag. Under sommaren 2020 genomfördes
intervjuer och en webbenkät. Resultatet sammanfattas i punkterna:






Ett ökat intresse för fiske noteras.
Information om var och hur man får fiska samt reglering av fisket är otydligt för de
som fiskar.
Vid fiskeplatser saknas faciliteter för bättre tillgänglighet, bekvämlighet och renlighet.
Fler fiskeplatser efterfrågas.
Tätare samarbete mellan föreningar och staden efterfrågas.

Resultatet av utredningen redovisas nu som ett underlag att arbeta vidare med i Fastighetsoch gatukontorets uppdrag kring att ta fram riktlinjer och förslag på åtgärder för sportfisket i
Malmö. Förslag på åtgärder kommer att redovisas i samband med Tekniska
nämndens budgetarbete för verksamheten 2021/22.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga genomförd utredning till handlingarna, samt
att uppdra åt förvaltningen att utifrån resultatet från utredningen ta fram riktlinjer och förslag
på åtgärder för sportfiske i Malmö.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Redovisning av uppdrag budget 2020 – Sportfisket i
Malmö
Utredning – Sportfiske i Malmö - Undersökning av fiskets förutsättningar i Malmös
vatten 2020
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§

360

Utredning angående grillplatser på Bulltofta rekreationsområde

TN-2020-1168
Sammanfattning

Enligt beslut i Tekniska nämnden den 21 april 2020, § 159, fick Fastighets- och gatukontoret i
uppdrag att utreda möjligheten till fler fasta grillplatser på Bulltofta rekreationsområde.
Utredningen har slutförts och uppdraget genomförs inom befintlig budget.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Utredning angående grillplatser på Bulltofta
rekreationsområde
§159 TN 200421 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående att göra
Bulltofta rekreationsområde anpassat för barnfamiljer
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§

361

Idéstudie avseende MEX-linje 8, Storstadspaketet

TN-2020-1193
Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande
Malmö. För linje 8 Lindängen–Hermodsdal–Västra hamnen gäller överenskommelsen att
konceptet för MalmöExpressen införs och att stråket trafikeras av 24 meter långa
elektrifierade bussar med hög kapacitet och hög framkomlighet. För linje 8 gäller också att
cykelbanor ska anläggas längs stora delar av stråket.
Idéstudien för MalmöExpressen-linje 8 tar ett samlat grepp för hela stråket inklusive
cykelbanorna. Syftet med idéstudien är att kartlägga förutsättningar, ta fram statistik och data,
identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det fortsatta arbetet, presentera
övergripande förslag på ny utformning samt identifiera behov av fördjupade utredningar.
Idéstudien kommer att vara underlag i den kommande planeringen av MalmöExpressen-linje
8.
En del åtgärder har redan genomförts utmed stråket bl.a. i Västra Hamnen och längs
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen där provisoriska åtgärder byggts för att hantera
trafikstarten under 2022. Även Davidshallsgatans kommande ombyggnation är en del av
MalmöExpressen-linje 8.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 8, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag
för förvaltningens fortsatta arbete, samt
att uppdra åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens
fortsatta arbete, även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa
dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som
kollektivtrafikobjekt.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att Tekniska nämnden
ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 8, för Storstadspaketet, som
planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete, samt att uppdra åt förvaltningen att,
som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens fortsatta arbete beakta respektive
utreda följande:




En samordning med kommande planer för Södervärn och de andra terminalerna så
att dessa blir naturliga, väderskyddade, och trygga vid övergång mellan regional och
lokal kollektivtrafik, innan detaljerna för linje 8 tas fram för beslut.
Hur angöring kan ske på ett bra sätt för alla trafikslag till butiker och restauranger
längs hela stråket, med beaktande av den stadsmiljö som skapas.
Ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet påverkas av ombyggnaderna av
gaturummet, i de fall nyttotrafik och privatbilism prioriteras bort vid ombyggnader.
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Belysa, genom en aktuell omvärldsanalys vilken teknikutvecklingen som sker inom
kollektivtrafiken och hur detta kan påverka Malmös MEX-linjer och deras
linjedragningar.
Att en särskild utredning görs för cykelflöden längs hela stråket så att alternativa
dragningar för cykel utreds där cykelbana längsmed stråket inte får plats.
Redovisa den verkliga trafikutvecklingen för linje 5 som AFRY använder som
riktmärke, genom att sätta trafikökningen i relation till linjens förlängda sträcka till
Västra hamnen, dvs. besvara frågan om hur stor den verkliga resandetalsökningen
blev när man även beaktar de cirka 20 000 som bor och arbetar i Västra hamnen och
som numera kan använda den förlängda linje 5?
Med ovanstående som grund utreda konsekvenserna av att trafikera linje 8 med så
kallade mini-MEX för att begränsa ombyggnadsbehoven i gaturummet.
Belysa konsekvenserna av att senarelägga denna MEX-linjen för att hinna få med och
beakta ett ”post-covid-19-tänk” om hur resvanorna kommer att förändras och vilka
ändringar av tänkta linjedragningar som därmed kan behöva göras.

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
Tekniska nämnden ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 8, för
Storstadspaketet, som planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete, samt att uppdra
åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens fortsatta
arbete, även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa
dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som
kollektivtrafikobjekt.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M) och
Henrik Malmbergs (C) yrkande 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 Stefan Plaths (SD)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
eget och Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 361a.
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, § 361b.
Särskilda yttranden

Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 361c.
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Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
361d.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 20201020 Planeringsförutsättningar för MEX-linje 8,
Storstadspaketet
Idéstudie MEX linje 8 20200929
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bilaga § 361a

Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-1193

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

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 361b

Tekniska nämnden 37
2020-10-20
Reservation
§ 361 Idéstudie avseende MEX-linje 8, Storstadspaketet
Enligt tjänsteskrivelsen är syftet med idéstudien att kartlägga förutsättningar, ta fram statistik och
data, identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det fortsatta arbetet, presentera
övergripande förslag på ny utformning samt identifiera behov av fördjupade utredningar.
För att vinna tid i den fortsatta hanteringen och minska risken för att vi, när ärendet kommer
tillbaka för beslut, ska behöva yrka på ytterligare utredningar och bedömningar ville vi redan nu
presentera de ytterligare förutsättningar som vi önskar få beaktade som planeringsförutsättningar i
det fortsatta arbetet.
Förutom vårt bifallna yrkande om att även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att
analys av alternativa dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på
samma sträcka som kollektivtrafikobjekt yrkar vi att planeringsförutsättningarna kompletteras med:
- En samordning med kommande planer för Södervärn och de andra terminalerna så att dessa blir
naturliga, väderskyddade, och trygga vid övergång mellan regional och lokal kollektivtrafik, innan
detaljerna för linje 8 tas fram för beslut.
- Hur angöring kan ske på ett bra sätt för alla trafikslag till butiker och restauranger längs hela
stråket, med beaktande av den stadsmiljö som skapas.
- Ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet påverkas av ombyggnaderna av gaturummet, i
de fall nyttotrafik och privatbilism prioriteras bort vid ombyggnader.
- Belysa, genom en aktuell omvärldsanalys vilken teknikutvecklingen som sker inom
kollektivtrafiken och hur detta kan påverka Malmös MEX-linjer och deras linjedragningar.
- Redovisa den verkliga trafikutvecklingen för linje 5 som AFRY använder som riktmärke, genom
att sätta trafikökningen i relation till linjens förlängda sträcka från Centralen till Västra hamnen,
dvs. besvara frågan om hur stor den verkliga resandetalsökningen blev när man även beaktar de
cirka 20 000 personer som bor och arbetar i Västra hamnen och som numera kan använda den
förlängda linje 5.
- Med ovanstående resandeunderlag som grund utreda konsekvenserna av att trafikera linje 8 med
så kallade mini-MEX för att begränsa ombyggnadsbehoven i gaturummet.
- Belysa konsekvenserna av att senarelägga starten av denna MEX-linjen för att hinna få med och
beakta ett ”post-covid-19-tänk” om hur resvanorna kommer att förändras och vilka ändringar av
tänkta linjedragningar som därmed kan behöva göras.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)

bilaga § 361c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-10-20
Idéstudie avseende MEX-linje 8, Storstadspaketet
Diarienr: TN-2020-1193
Idéstudien ser lovande ut. Vi vill dock påpeka att utformningen av
Davidshallsgatan innebär att cyklister som cyklar söderut kommer att behöva
samsams med bussar och bilar samtidigt som de behöver ha koll på
kantstensparkerade bilar. Det påpekas i idéstudien att det här “krävs mycket
stor beaktan av cyklisters trafiksäkerhet”. Den bästa lösningen är att
omprioritera utrymmet som planeras användas till kantstensparkering. Det
skulle både frigöra utrymme för trafik och ta bort risken för att cyklister blir
“dörrade” ut framför bussar och bilar. En sämre lösning är att sänka hastigheten
på gatan till 30 km/h. Att behålla dagens utformning är inte rimligt.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 361d
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V ns erpar ie
Sä ki

a de

Tekniska nämnden 20 oktober
Ärende nr 1 Idéstudie avseende MEX linje

Moderatern tillsammans med Centerpartiet presenterade på sittande möte via mail kl
åtta yrkanden i detta ärende
Övervägande delen av kraven avser hur alla trafikslag ska hanteras inte minst att
biltrafiken måste ges bättre förutsättningar än det som framkommer av Idéstudien
Vänsterpartiet ser inte dessa som argument för en återremiss av hela ärendet
I den votering som begärdes kring yttrandena valde Vänsterpartiet att säga nej till
samtliga yrkanden förutom pkt och
en omvärldsanalys av teknikutvecklingen inom
kollektivtrafiken respektive att tillsätta en särskild utredning kring cykelflöden längs hela
stråket

Malmö
För Vänsterpartiet
Ma

Billbe g Johan

Med instämmande av
S

anna L ndbe g

on
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§

362

Idéstudie avseende MEX-linje 10, Storstadspaketet

TN-2020-1194
Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande
Malmö. Ett av stråken som ska byggas om och elektrifieras är linje 10 mellan Malmö C och
Svågertorp. Detta är en del av befintlig linje 8. För linje 10 gäller överenskommelsen att
MalmöExpress-konceptet ska införas och stråket ska trafikeras av ”Mini-Mex”, det vill
säga 18 meters elektrifierade bussar med hög kapacitet och framkomlighet och med en design
som överensstämmer med övriga MEX-linjer. Utformningen ska inte omöjliggöra en
trafikering av längre fordon på sikt. För linje 10 gäller även att cykelbanor ska anläggas på
stora delar av stråket.
Ett första steg för införande av MalmöExpressen på linje 10 och cykelbanorna längs stråket
utgör denna idéstudie. Syftet med idéstudien är att kartlägga förutsättningar, ta fram statistik
och data samt identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det fortsatta
arbetet, en idé till ny utformning på övergripande nivå samt behov av fördjupade utredningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 10, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag
för förvaltningens fortsatta arbete, samt
att uppdra åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens
fortsatta arbete, även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa
dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som
kollektivtrafikobjekt.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att Tekniska nämnden
ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 10, för Storstadspaketet, som
planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete, samt att uppdra åt förvaltningen att,
som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens fortsatta arbete beakta respektive
utreda följande:





En samordning med kommande planer för Malmö C och andra berörda terminaler så
att dessa blir naturliga, väderskyddade, och trygga vid övergång mellan regional och
lokal kollektivtrafik, innan detaljerna för linje 10 tas fram för beslut.
Hur angöring kan ske på ett bra sätt för alla trafikslag till butiker och restauranger
längs hela stråket, med beaktande av den stadsmiljö som skapas.
Ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet påverkas av ombyggnaderna av
gaturummet, i de fall nyttotrafik och privatbilism prioriteras bort vid ombyggnader.
Belysa, genom en aktuell omvärldsanalys vilken teknikutvecklingen som sker inom
kollektivtrafiken och hur detta kan påverka Malmös MEX-linjer och deras
linjedragningar.
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Att en särskild utredning görs för cykelflöden längs hela stråket så att alternativa
dragningar för cykel utreds där cykelbana längsmed stråket inte får plats.
Redovisa den verkliga trafikutvecklingen för linje 5 som AFRY använder som
riktmärke, genom att sätta trafikökningen i relation till linjens förlängda sträcka till
Västra hamnen, dvs. besvara frågan om hur stor den verkliga resandetalsökningen
blev när man även beaktar de cirka 20 000 som bor och arbetar i Västra hamnen och
som numera kan använda den förlängda linje 5?
Belysa konsekvenserna av att senarelägga denna MEX-linjen för att hinna få med och
beakta ett ”post-covid-19-tänk” om hur resvanorna kommer att förändras och vilka
ändringar av tänkta linjedragningar som därmed kan behöva göras.

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
Tekniska nämnden ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 10, för
Storstadspaketet, som planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete, samt att uppdra
åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens fortsatta
arbete, även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa
dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som
kollektivtrafikobjekt.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M) och
Henrik Malmbergs (C) yrkande 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 Stefan Plaths (SD)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
eget och Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 362a.
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, § 362b.
Särskilda yttranden

Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 362c.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
362d.
Beslutsunderlag
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Storstadspaketet
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Idéstudie MEX linje 10 20200929

bilaga § 362s
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-1194

Idéstudie avseende MEX-linje 10, Storstadspaketet
Sverigedemokraterna har sedan tidigare varit tydliga med vårt motstånd till
spårvagnar i Malmö. Malmöexpressen var och är det första steget i de tilltänkta
spårvagnslinjerna. Socialdemokraterna och numera även Liberalerna tycks fortsätta
med planeringar och förslagen kopplat till spårvagnar, vilket vi beklagar.
Vi Sverigedemokrater kommer därför framgent yrka avslag på utökandet av nya
Malmöexpress linjer i Malmö.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 362b

Tekniska nämnden 44
2020-10-20

Reservation
§ 362 Idéstudie avseende MEX-linje 10, Storstadspaketet
Enligt tjänsteskrivelsen är syftet med idéstudien att kartlägga förutsättningar, ta fram statistik och
data, identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det fortsatta arbetet, presentera
övergripande förslag på ny utformning samt identifiera behov av fördjupade utredningar.
För att vinna tid i den fortsatta hanteringen och minska risken för att vi, när ärendet kommer
tillbaka för beslut, ska behöva yrka på ytterligare utredningar och bedömningar ville vi redan nu
presentera de ytterligare förutsättningar som vi önskar få beaktade som planeringsförutsättningar i
det fortsatta arbetet.
Förutom vårt bifallna yrkande om att även beakta cykelflöden längsmed hela stråket, på det att
analys av alternativa dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på
samma sträcka som kollektivtrafikobjekt yrkar vi att planeringsförutsättningarna kompletteras med:
- En samordning med kommande planer för Södervärn och de andra terminalerna så att dessa blir
naturliga, väderskyddade, och trygga vid övergång mellan regional och lokal kollektivtrafik, innan
detaljerna för linje 10 tas fram för beslut.
- Hur angöring kan ske på ett bra sätt för alla trafikslag till butiker och restauranger längs hela
stråket, med beaktande av den stadsmiljö som skapas.
- Ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet påverkas av ombyggnaderna av gaturummet, i
de fall nyttotrafik och privatbilism prioriteras bort vid ombyggnader.
- Belysa, genom en aktuell omvärldsanalys vilken teknikutvecklingen som sker inom
kollektivtrafiken och hur detta kan påverka Malmös MEX-linjer och deras linjedragningar.
- Redovisa den verkliga trafikutvecklingen för linje 5 som AFRY använder som riktmärke, genom
att sätta trafikökningen i relation till linjens förlängda sträcka från Centralen till Västra hamnen,
dvs. besvara frågan om hur stor den verkliga resandetalsökningen blev när man även beaktar de
cirka 20 000 personer som bor och arbetar i Västra hamnen och som numera kan använda den
förlängda linje 5.
- Belysa konsekvenserna av att senarelägga starten av denna MEX-linjen för att hinna få med och
beakta ett ”post-covid-19-tänk” om hur resvanorna kommer att förändras och vilka ändringar av
tänkta linjedragningar som därmed kan behöva göras.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)

bilaga § 362c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-10-20
Idéstudie avseende MEX-linje 10, Storstadspaketet
Diarienr: TN-2020-1194
Idéstudien ser lovande ut. Vi vill gärna se cykelbana på bägge sidorna när
utrymmet finns i gatan. Det är en framtidssäkrare lösning. Ett exempel är
Mariedalsvägen mellan Tessinsväg och Regementsgatan där de som ska till och
från Slottsstaden tvingas korsa fyra filer för att ta sig till cykelbanan på östra
sidan av Mariedalsvägen. Det är inte rimligt att prioritera kantstensparkering på
västra sidan när man på ett naturligare sätt kan koppla till cykelbanorna på
både Tessinsväg och Regementsgatan med en dubbelsidig cykelbana.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 362d
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Tekniska nämnden 20 oktober
Ärende nr 1 Idéstudie avseende MEX linje 10

Moderatern tillsammans med Centerpartiet presenterade på sittande möte via mail kl
sju yrkanden i detta ärende
Övervägande delen av kraven avser hur alla trafikslag ska hanteras inte minst att
biltrafiken måste ges bättre förutsättningar än det som framkommer av Idéstudien
Vänsterpartiet ser inte dessa som argument för en återremiss av hela ärendet
I den votering som begärdes kring yttrandena valde Vänsterpartiet att säga nej till
samtliga yrkanden förutom pkt
att tillsätta en särskild utredning kring cykelflöden
längs hela stråket

Malmö
För Vänsterpartiet
Ma

Billbe g Johan

Med instämmande av
S

anna L ndbe g

on
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363

Utökat objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny
ridanläggning i Husie

TN-2018-951
Sammanfattning

Tekniska nämnden förvaltar stadens ridskoleanläggningar och upplåter dessa till
Fritidsnämnden. I ”Ridutredning 2012” beslutades det att Malmö stad skulle ta ett större
ansvar för ridanläggningarna som upplåts till ryttarföreningarna. I samband med detta
utreddes placeringar för att kunna uppföra nya anläggningar till de två föreningar som var
inhyrda i bristfälliga lokaler. Detta ledde till att en ny anläggning uppfördes på
Klagshamnsudden, liksom till en beställning från Fritidsnämnden avseende en ny
ridanläggning i östra Malmö. Detaljplan för ändamålet finns, Dp 4135.
Investeringsprojektet beräknades initialt till 59 mnkr och ingick i Tekniska nämndens
investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018, § 175, att bevilja
objektsgodkännande för investeringen. Den nya ridskolan omfattar nybyggnad av ett stall för
48 hästar sammanbyggt med förenings-och administrationslokaler, ridhus med cafeteria,
verkstad och förrådsytor. I projektet ingår också hagar för hästarnas utevistelse och
parkeringsplatser. Byggnadsytorna omfattar cirka 5500 m² BTA.
Vid genomförd slutprojektering av entreprenör har det slutliga projektnettot visat sig blir
högre än vad som tidigare prognosticerats – ny prognos för projektets totala utgifter är 69
mnkr. Föreliggande fördyring om 10 mnkr beror i huvudsak på att volymen av schaktmassor
blivit större än beräknat. Även prisläget har stigit sedan framtagandet av den ursprungliga
kalkylen. Samtidigt har internräntan under denna period minskat från 4 % till 3 %, vilket
tillsammans med hyresavtalets indexuppräkning bidrar till att fördyringen av projektet ändå
beräknas rymma inom den avtalade hyresnivån.
Till följd av fördyringen beslutade Tekniska nämnden den 26 maj 2020, § 195, att hos
Kommunfullmäktige ansöka om ett utökat objektsgodkännande för investeringsprojektet.
Behov av komplettering i ärendet har dock påvisats, då avseende punkten 3.7 i bilagt
objektsgodkännandeunderlag. Komplettering har genomförts, varför Tekniska nämnden nu
föreslås besluta att ånyo överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av den
utökade investeringsutgiften.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med upphävande av tidigare beslut § 195, 2020-05-26, hos Kommunfullmäktige ånyo
ansöka om utökat objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny ridanläggning i
Husie, med en investeringsutgift om 69 mnkr.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse TN 201020 Utökat objektsgodkännade för projekt 0163
Byggnation av ny ridanläggning i Husie
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Underlag utökat objektsgodkännande för projekt 0163 byggnation av ridanläggning
i Husie, rev. version
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364

Objektsgodkännande för projekt Kritbruksbolaget, Husie, Dp
5118

TN-2019-1471
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark inom och
i anslutning till Dp 5118. Projektområdet utgörs av lokalgata med gångbana 170 m samt
gång- och cykelanslutning till ny skola. Den totala investeringsutgiften inom projektet
beräknas till cirka 4,2 mnkr brutto.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8118 Kritbruksbolaget om 4,2 mnkr och
driftkostnader om 0,35 mnkr (brutto).
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna investeringsutgift för projekt 8118
Kritbruksbolaget om 4,2 mnkr och driftkostnader om 0,35 mnkr (brutto).
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) respektive Stefan Plath
(SD), i första hand, att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen för komplettering i det avseendet att iordningsställande av säker angöring för
bil och lådcykel vid skola/förskola på Kvarnbyvägen bör ske istället för
föreslagen avsmalning av samma väg, samt, i andra hand, i det
fall nämnda återremitteringsyrkande inte kan bifallas, att Tekniska nämnden ska besluta att
avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkanden.
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) och Henrik
Malmbergs (C) yrkanden.
Beslutsunderlag
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§

365

Objektsgodkännande för projekt 9011 Nytt konstverk på
Poppeludden

TN-2020-2611
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att ta fram ett nytt konstverk till
Poppeludden genom en tävling till en projektkalkyl på 1 510 tkr. Malmö Förskönings- och
Planteringsförening har beviljat ekonomiskt bidrag om 1 500 tkr för ett konstverk på
Poppeludden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9011 Nytt konstverk på Poppeludden om 1 510
tkr och driftskostnader om 75 tkr (brutto).
Beslutsunderlag
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Underlag objektsgodkännande för projekt 9011 Nytt konstverk på Poppeludden
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§

366

Objektsgodkännande för projekt Aktiva mötesplatser 2021–2022

TN-2020-2719
Sammanfattning

De senaste fem åren har arbetet med aktiva mötesplatser gett resultat: De aktiva
mötesplatserna är fler och spridningen av platserna är jämnare över staden. Men visionen att
alla malmöbor ska ha tillgång till ett basutbud av aktiva mötesplatser inom 500 meter från sin
bostad är inte uppnådd. Syftet med det här projektet är att fortsätta arbetet med att utveckla
platser och strukturer för fysisk aktivitet i det offentliga rummet. För att möta den ojämlikhet
som finns i fysisk aktivitet, och följaktligen också i hälsa, är syftet med projektet att arbeta
strategiskt för att resurserna läggs där de behövs som mest och att se till att ytorna är så
inkluderande som möjligt. Att samla åtgärder för aktiva mötesplatser i ett tvåårigt projekt
möjliggör det strategiska arbetet.
Exempel på åtgärder inom projektet är en hinderbana i östra Malmö, upprustning och
utveckling av en aktivitetsyta i Södra Sofielund samt utveckling av en bollplan i Hermodsdal.
Varje år kommer de planerade leveranserna samt utförda åtgärder att rapporteras till Tekniska
nämnden.
Totalt uppgår den föreslagna investeringskostnaden till 4,4 mnkr fördelade över två år.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt Aktiva mötesplatser 2021–2022 om 4,4 mnkr och
driftskostnad om 547 tkr (brutto).
Beslutsunderlag
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Underlag Objektsgodkännande för projekt Aktiva mötesplatser 2021–2022
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§

367

Objektsgodkännande för projekt 6121 Reinvesteringar
kanalslänter 2021–2023

TN-2020-1949
Sammanfattning

Syfte med projektet är att återupprätta ursprunglig status och funktion för Malmö stads
kanalslänter. Reinvesteringen kommer att pågå under kommande år utifrån
statusundersökningen som slutfördes oktober 2019. Objektsgodkännandet avser åtgärder
under 2021–2023 och föregicks av ett ettårigt objektsgodkännande för året 2020 om 3 500
000 kronor.
Investeringen omfattar reparation och återställande av kanalslänter kring Slottsparken och
Kungsparken samt slänt i Västra hamnen.
Kostnaden för detta är totalt 30 000 tkr under åren 2021 till 2023. Den ökade
driftskonsekvensen beräknas uppgå till 550 tkr. Behovet av reparationer är betydande varvid
nytt äskande förväntas läggas inför år 2024.
Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos Kommunstyrelsen om objektsgodkännande för projekt 6121 Reinvesteringar
kanalslänter 2021–2023 med en investeringsutgift om 30 000 tkr och driftkostnader om 550
tkr (brutto), samt
att uppdra åt förvaltningen att, inom ramen för projektet, utreda möjligheten att i högre
grad tillgängliggöra kanalerna genom att tillföra mötesplatser, sittplatser och dylikt utmed
dessa.
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och ordförande Andréas
Schönström (S), att Tekniska nämnden ska besluta att hos Kommunstyrelsen ansöka om
objektsgodkännande för projekt 6121 Reinvesteringar kanalslänter 2021–2023 med en
investeringsutgift om 30 000 tkr och driftkostnader om 550 tkr (brutto), samt att uppdra åt
förvaltningen att, inom ramen för projektet, utreda möjligheten att i högre grad tillgängliggöra
kanalerna genom att tillföra mötesplatser, sittplatser och dylikt utmed dessa.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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§

368

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5615

TN-2020-2500
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett nytt tätt område med blandad
stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bl.a.
handel, vårdcentral och bibliotek. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett nytt stort
park- och naturområde och därigenom utveckla naturvärden och ekosystemtjänster. För att
uppnå variation i området avses flerbostadshus och olika typer av småhus blandas och
utformningen variera. För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas
parkeringen i ett mobilitetshus.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 25 december 2017–5 februari 2018. Det
nu aktuella ärendet rör granskningshandlingarna. Upplysningsvis delades detaljplan 5548 upp
i två olika detaljplaner efter samrådet. Den sydvästra delen av planområdet fick behålla
namnet 5548. Denna detaljplan (som utgör resterande del av området) fick istället nummer
5615 och är den andra etappen i en större utveckling av östra Bunkeflostrand.
Fastighets- och gatukontoret har i granskningen synpunkter gällande bland annat
illustrationsplanen och plankartans utformning avseende trafik och parkering.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande:
"Tekniska nämndens samlade bedömning är dock, trots detta, att förskolans planerade läge är
olyckligt och att förskolan därför bör placeras närmare detaljplaneområdets norra sida, om än
fortsatt i anslutning till Kastanjeparken, vilket skulle innebära en minskad mängd bilburen
trafik inne i bostadsområdet, samt därtill att korsande väg genom allén – liksom medföljande
behov av biotopsskyddsdispens för fällning av träd – kan undvikas, detta till förmån för
alternativ anslutningsväg."
samt att, då med nämnda tillägg, avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Lucas Karlsson (MP), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra följande:
"Tekniska nämndens samlade bedömning är dock, trots detta, att förskolans planerade läge är
olyckligt och att förskolan därför bör placeras närmare detaljplaneområdets norra sida, om än
fortsatt i anslutning till Kastanjeparken, vilket skulle innebära en minskad mängd bilburen
trafik inne i bostadsområdet, samt därtill att korsande väg genom allén – liksom medföljande
behov av biotopsskyddsdispens för fällning av träd – kan undvikas, detta till förmån för
alternativ anslutningsväg." samt att, då med nämnda tillägg, avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden.
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Mats Billberg Johansson (V) yrkar, med instämmande av Lucas Karlsson (MP), att Tekniska
nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att de planerade
fickparkerna inte ska hårdgöras för bilparkering, utan att dessa ska användas för sitt
ursprungliga syfte – rekreation och dylikt.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Mats
Billberg Johanssons (V) och Lucas Karlssons (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget och Lucas Karlssons (MP) yrkande och finner
att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Mats Billberg Johanssons (V) och Lucas Karlssons (MP)
tilläggsyrkande mot eget yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag
på eget tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detta. Se bilagd reservation, § 368a.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagd reservation, § 368b.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse TN 2020-10-20 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand
21:3 m.fl. (Gottorps allé etapp 2) Dp 5615
Förslag till yttrande TN 2020-10-20 Detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) Dp 5615
Illustrationskarta granskning, Dp 5615
Planbeskrivning granskning, Dp 5615
Plankarta granskning, Dp 5615
Samrådsredogörelse, Dp 5615
SBN 170324 §110 Särskilt yttrande V, Dp 5548
SBN 200617 §190a Skriftlig reservation V, Dp 5615
SBN 200617 §190b Särskilt yttrande M och C, Dp 5615
SBN 200617 §190c Särskilt yttrande SD, Dp 5615
Underrättelse om granskning, Dp 5615
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bilaga § 368a

Vänsterpartiet

Nya parker får inte bli parkeringar
Reservation till förmån för tilläggsyrkanden
Tekniska nämnden 0 oktober
Ärende nr 0 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 1
allé etapp i Bunkeflostrand i Malmö

m fl Gottorps

I detaljplanen nns f ra så kallade ckparker mindre parker avsedda att skapa
mötesplatser i boendemiljön I underlaget till Tekniska nämnden hårdgörs del av en av dessa
parker och upplåts parkeringsplats
Vi ställer oss m cket positiva till att ckparker ingår i planeringen av n a bostadsområden
Dessa ska självklart användas för det de är avsedda för lek och umgänge Inte för
bilparkering
Yrkande
Fickparker ska vara det de heter och är avsedda för inte som parkeringsplatser
Då vårt rkande inte ck gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag

Malmö

Mats Billberg Johansson
med instämmande av
Susanna Lundberg

bilaga § 368b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-10-20
Ärende: TN-2020-2500

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5615
Sverigedemokraterna anser att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig
del av många människors liv och kan därför inte ställa upp på den styrande
minoritetens ständiga försämringar för stadens bilister.
Vi är kritiska till förslaget att parkeringen samlas i ett mobilitetshus för att minimera
trafiken och få ett bättre markutnyttjande. Denna lösning har visat sig att vara mindre
attraktiv i andra delar av staden och vi är därför tveksamma till att just detta skulle
göra området mer attraktivt. Vi befarar att det istället kan bli tvärtom och göra
området mindre attraktivt. Färre parkeringar har skapat precis den effekt i andra delar
av staden, som nu är mindre attraktiva. Bunkeflostrand är också en av de delar i
staden som har sämst förutsättningar för kollektivt resande och där bilen fortsatt är
ett naturligt inslag i stadsbilden.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång på gång försämra för stadens bilister skapas en
mer och mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och
från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden,
inte färre.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

369

Markreservation avseende del av fastigheten Rosengård 4:72

TN-2020-2958
Sammanfattning

Ärendet avser markreservation för del av fastigheten Rosengård 4:72.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Bosniakiska Islamiska Föreningen, till och med 2021-06-30, erhåller en
markreservation för del av fastigheten Rosengård 4:72, detta för att utreda möjligheten att
uppföra en församlingslokal, kontor med mera.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna att Bosniakiska Islamiska Föreningen, till och
med 2021-06-30, erhåller en markreservation för del av fastigheten Rosengård 4:72, detta för
att utreda möjligheten att uppföra en församlingslokal, kontor med mera.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 369a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Markreservation avseende del av fastigheten
Rosengård 4:72
Kv. Synoden, nämndskarta
Skrivelse angeånde köp av mark i kv. Synoden

bilaga § 369a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-2958

Markreservation avseende del av fastigheten Rosengård 4:72
Sverigedemokraterna är tveksamma till markreservationen för den Bosniakiska
Islamiska Föreningen med syfte att uppföra en byggnad för bön. Den berörda
marken ligger intill en kristen och en judisk kyrkogård, samt en ortodox kyrka och vi
ser helt enkelt en risk med att samla olika religiösa byggnader så nära varandra i
samma område.
Vi vill inte ytterligare försvåra situationen för de kristna och judar i en redan mycket
hårt segregerat stad. Den styrande minoriteten har skapat och skapar fortsatt
parallella samhällen.
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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§

370

Försäljning av fastigheten Malmö Diagnosen 1, projekt 1058

TN-2020-2049
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Diagnosen 1 i Sege Park, Kirseberg säljs för uppförande av
flerbostadshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att undersöka möjligheten
att istället för föreslaget köpeavtal upprätta tomträttsavtal för den berörda fastigheten.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Mats Billberg Johansson
(V), att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ärendet.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till förvaltningen med uppdraget att undersöka möjligheten att istället för föreslaget
köpeavtal upprätta tomträttsavtal för den berörda fastigheten.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget återremitteringsyrkande och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Votering begärs.
Tekniska godkänner följande voteringsproposition:
Den som biträder ordförandens yrkande om att ärendet ska återremitteras röstar ja.
Den som biträder att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde röstar nej.
Voteringsresultat

Tekniska nämnden har med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutat i enlighet med ordförande
Andréas Schönströms (S) yrkande. Se bilagd voteringslista, § 370a.
Särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
370b.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Försäljning av fastigheten Malmö Diagnosen 1, Sege
Park
Köpeavtal Diagnosen 1
Överenskommelse om social hållbarhet med MKB avseende fastigheten Diagnosen
1

62








Social handlingsplan - bilaga 1 till överenskommelse om social hållbarhet med MKB
avseende Diagnosen 1
Bilaga 1.5 till köpeavtalet - MKB:s intresseanmälan 2016 för markanvisning i Sege
Park
Bilaga 16.1 till köpeavtalet - Tele2, nyttjanderättskarta
Bilaga 17.2 till köpeavtalet - Weum Gas, servitutskarta
Bilaga 18.2 till köpeavtalet - SEF ITS, servitutskarta
Diagnosen 1, nämndskarta

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-10-20

Tekniska nämnden
Voteringslista: §370
Ärende:

Försäljning av fastigheten Malmö Diagnosen 1, projekt 1058, TN-2020-2049

Voteringslist(or)
§ 370a
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
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
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP), Ersättare
Mats Billberg Johansson (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

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

6

0
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bilaga § 370b
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V ns erpar ie
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Tekniska nämnden 20 oktober
Ärende nr 22. Försäljning av fastigheten Malmö Diagnosen 1

Tekniska nämndens ordförande föreslog återremiss av ärendet, eftersom det fanns en
majoritet för avslag
Vänsterpartiet valde att bifalla återremiss, i vilken det enligt ordföranden ingår att
uppmana MKB att istället ansöka om tomträtt för den aktuella marken

Malmö 2020 10 20
För Vänsterpartiet
Ma

Billbe g Johan

Med instämmande av
S

anna L ndbe g

on
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§

371

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ledbussen 1

TN-2020-2114
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Ledbussen 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Kizazi Fastigheter AB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 16 724 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Ledbussen 1.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Ledbussen 1.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande
Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 371a.
Beslutsunderlag
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Ledbussen 1
Köpeavtal Ledbussen 1
Ledbussen 1 nämndskarta
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bilaga § 371a
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Tekniska nämnden 20 oktober 2020
Ärende nr 23 Försäljning friköp av fastigheten Malmö Ledbussen 1

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 20 oktober 2020
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§

372

Reglering av tomträttsavgälder för industrier med löptid från
2022

TN-2020-2846
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod
för i bifogad förteckning angivna tomträtter för industriändamål, ska fastställas till i
förteckningen angivna belopp.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättade tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheterna Automatsvarvaren 3,
Bjälken 2, Brandnävan 1, Bronsspannen 1, Bronsyxan 19, Båtyxan 5, Emilstorp 15,
Flintkärnan 9, Haken 13, Haken 14, Järnyxan 8, Järnyxan 9, Krukskärvan 9, Käglinge 5:219,
Käglinge 5:220, Långdansen 9, Plansvarven 1, Rödkallen 1, Sadelbommen 5, Sandböljan 1,
Segeholm 9, Solskiftet 1, Stenyxan 10, Stenyxan 19, och Stenyxan 22, samtliga i Malmö.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Reglering av tomträttsavgälder för industrier med
löptid från och med 2022
Lista industrier TN 201020
Nämndskartor industrifastigheter 201020
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§

373

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna avseende placering av
elsparkcyklar på lämplig plats

TN-2020-3056
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) väcker vid sammanträdet initiativ avseende att elsparkcyklar ska placeras på
lämplig plats. Plath (SD) föreslår i initiativet att Tekniska nämnden ska besluta att i yttranden
till Polismyndigheten angående upplåtelse av offentlig plats till aktörer som tillhandahåller
friflytande mobilitetstjänster av eldrivna enpersonsfordon, alltid tillföra att upplåtelse villkoras
med minst ett av följande krav:



Att fordonen som verksamheten avser är utrustade med teknisk utrustning som
omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för aktuell
fordonstyp.
Att fordonen måste återlämnas på en viss plats efter uthyrningen.

Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att överlämna
ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsgång

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



Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna avseende placering av elsparkcyklar på
lämplig plats
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§

374

Remiss från Kommunstyrelsen angående revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020963

TN-2020-2551
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har givit Tekniska nämnden möjlighet att yttra sig över innehållet i
Stadskontorets förslag till inriktningsdokument för jämlikhet, jämställdhet och
rättighetsbaserat arbete i Malmö stad, liksom över dokumentets förutsättningar att utgöra
grund för styrning och genomförande av det stadsövergripande arbetet. Tekniska nämnden är
också ombedd att lyfta övriga synpunkter av relevans för ärendet i sitt remissvar.
Fastighets- och gatukontoret är försiktigt positiv till förslaget men vill dels påtala en del
oklarheter i det föreslagna inriktningsdokumentet, dels betona den arbetsinsats som krävs av
såväl nämnd som förvaltning för att åstadkomma det som efterfrågas däri.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande ersätta tredje stycket med följande lydelse:
"Tekniska nämnden höjer dock ett visst varningens finger för att det stora fokuset på
nämndernas ansvar att sätta upp målsättningar kan resultera i en minskad möjlighet att skapa
samsyn mellan nämnderna i frågor som berör mer än en nämnd, men som samtidigt kan ha
stor vikt för malmöbons tillgång till stadens möjligheter och utbud. Att nämnderna sätter upp
egna målsättningar kan förvisso medföra vissa fördelar, såtillvida att dessa, liksom de till
målsättningarna tillhörande åtgärderna, kan förväntas vara bättre förankrade nära den
förvaltning som är satt att implementera dem. Samtidigt föreligger en uppenbar risk för att
implementeringen av enskilda nämnders respektive målsättningar och tillhörande åtgärder
kan försvåras i de fall ansvarsområden delas mellan nämnder som var för sig antagit
målsättningar som inte nödvändigtvis är med varandra överensstämmande."
samt att med denna ändring avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Lucas Karlsson (MP), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande ersätta tredje stycket
med följande lydelse: "Tekniska nämnden höjer dock ett visst varningens finger för att det
stora fokuset på nämndernas ansvar att sätta upp målsättningar kan resultera i en minskad
möjlighet att skapa samsyn mellan nämnderna i frågor som berör mer än en nämnd, men som
samtidigt kan ha stor vikt för malmöbons tillgång till stadens möjligheter och utbud. Att
nämnderna sätter upp egna målsättningar kan förvisso medföra vissa fördelar, såtillvida att
dessa, liksom de till målsättningarna tillhörande åtgärderna, kan förväntas vara bättre
förankrade nära den förvaltning som är satt att implementera dem. Samtidigt föreligger en
uppenbar risk för att implementeringen av enskilda nämnders respektive målsättningar och
tillhörande åtgärder kan försvåras i de fall ansvarsområden delas mellan nämnder som var för
sig antagit målsättningar som inte nödvändigtvis är med varandra överensstämmande." samt
att med denna ändring avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
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Beslutsgång

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Remiss från Kommunstyrelsen angående revidering
av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963
Förslag till yttrande TN 201020 Remiss från Kommunstyrelsen angående revidering
av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963
Följebrev Remiss från Kommunstyrelsen angående revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963
Missiv till remiss angående revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
KSAU 200810 §449 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
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§

375

Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Modell
för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK-20201226

TN-2020-2799
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till Tekniska nämnden översänt remiss från Finansdepartementet
angående Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror.
Boverket föreslår att normhyror för statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder
för studerande bör räknas om så att 50 procent av förändrade produktionskostnader får
genomslag på högsta tillåtna normhyra.
Fastighets- och gatukontoret ser ingen anledning att invändning emot slutsatsen i rapporten
att en årlig omräkning av normhyror bör göras och anser att den av Boverket föreslagna
modellen uppfyller syftet.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Remiss från Finasdepartementet - Boverkets rapport
Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK-2020-1226
Förslag till yttrande TN 201020 Remiss från Finasdepartementet - Boverkets
rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK-2020-1226
Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK2020-1226
Följebrev till remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Modell för årlig
omräkning av högsta tillåtna normhyror STK-2020-1226
Missiv och sändlista till remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport
Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, Fi2020/02916/BB
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§

376

Information om förändrade villkor för miljöparkeringsförbud –
skriftlig

TN-2019-4234
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 26 februari 2020 att bifalla nämndinitiativ
från Moderaterna angående villkor för miljöparkeringsförbud, samt att därmed uppdra åt
förvaltningen att, i enlighet med initiativet, justera villkoren för detsamma, på det att dessa
ska möjliggöra för boende inom visst geografiskt område med boendeparkering, att lämna
fordon parkerat maximalt sju dygn i följd, vilket tillåts enligt gällande regler för
boendeparkering.
Ärendet avser skriftlig redogörelse för implementeringen av sagda åtgärd.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare komplettering.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
Tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare
komplettering.
Beslutsgång

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



Skriftlig information TN 201020 Förändrade villkor för miljöparkeringsförbud
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§

377

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden Tekniska nämnden 2020

TN-2020-57
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag















Protokoll TNPr 200923
Protokoll Trafikdelegation 2020-09-23
Protokoll Trafikdelegationen 2020-09-30
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Ordförandedelegation 201012 Efterskänkning av avgifterna för uteserveringar
perioden mars–maj 2020
Protokoll TNPr 201006
Protokoll Trafikdelegationen 2020-10-07
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2020-08-26– 2020-10-06
Anmälan av delegationsbeslut för Fastighets- och gatukontoret, september 2020
Protokoll TNPr 201013
Protokoll TNAU 201006
Protokoll TRU 201006
Protokoll Trafikdelegationen 2020-10-14
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§

378

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




















KF 200924 §197 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Återrapportering budget 2018 –
Utreda förutsättningar för bättre politisk styrning
KF 200924 §197 Utredning bättre politisk styrning av upphandlingsverksamheten
KF 200924 §197 Återrapportering budget 2018 – Utreda förutsättningar för bättre
politisk styrning och främjande av såväl hållbara som innovationsupphandlingar
KF 200924 §200 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200907 Ändring av lokal
ordningsstadga med anledning av elscootrar, elsparkcyklar samt revidering av taxa
för markupplåtelse
KF 200924 §200 Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av elscootrar,
elsparkcyklar samt revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats
KF 200924 §205 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av Niclas Röhr (M) om
trygghetsspår
KF 200924 §205 Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
KS 200909 §288 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200907 Remiss från
Finansdepartementet angående slutbetänkandet Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 20208)
KS 200909 §288 Kommunstyrelsens yttrande över remiss från Finansdepartementet
angående slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 20208)
KS 200909 §288 Remiss från Finansdepartementet angående slutbetänkandet
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 20208)
KS 200909 §290 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Objektsgodkännande från
tekniska nämnden för projekt 9500 Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–
2022
KS 200909 §290 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 9500
Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022
KS 200909 §300 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Överföring av medel från
kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
KS 200909 §300 Överföring av medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande
till tekniska nämnden avseende driftkonsekvenser för aktiverade investeringar
KSAU 200921 §545 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Tågstrategi - Strategi för
utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne
KSAU 200921 §545 Tågstrategi - Strategi för utveckling av den regionala
tågtrafiken i Skåne, prot.utdrag
KSAU 200921 §545 Tågstrategi - Strategi för utveckling av den regionala
tågtrafiken i Skåne, yttrande
SN 200922 §105 Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Lista på objekt utan hyresgäst
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SN 200922 §105 Tjänsteskrivelse Bilaga 2 Skrivelse från fastighets- och
gatukontoret om förslag på återlämning av objekt utan hyresgäst
SN 200922 §105 Tjänsteskrivelse Återlämning av objekts utan hyresgäst till
Tekniska nämnden
SN 200922 §105 Återlämning av objekt utan hyresgäst till tekniska nämnden
Meddelande från Länsstyrelsen om anmälan av beslut om lokala
ordningsföreskrifter
Skrivelse från Föreningen Svenskt Landskapsskydd angående upprop för det
svenska landskapet, följebrev
Skrivelse från Föreningen Svenskt Landskapsskydd angående upprop för det
svenska landskapet
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§

379

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående öppna
sammanträden

TN-2020-3113
Sammanfattning

Mats Billberg Johansson (V) väcker vid sammanträdet initiativ angående öppna
sammanträden. Billberg Johansson (V) föreslår i initiativet att Tekniska nämnden ska besluta
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en organisation för vilken
nämndens sammanträden, i helhet eller till viss del, kan vara öppna för allmänheten.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå initiativet, detta med hänvisning till att Tekniska nämnden vid sitt sammanträde den
22 juni 2016, § 160, i ärende om liknande fråga gjort bedömningen att Tekniska nämndens
verksamhetsområden är sådana att öppna sammanträden inte bedöms vara lämpligt.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämnden ska besluta att avslå initiativet, detta med hänvisning till att Tekniska
nämnden vid sitt sammanträde den 22 juni 2016, § 160, i ärende om liknande fråga gjort
bedömningen att Tekniska nämndens verksamhetsområden är sådana att öppna
sammanträden inte bedöms vara lämpligt.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet i
dess helhet.
Beslutsgång

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



Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående öppna sammanträden

