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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-15 kl. 09:00-11:30
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Microsoft Teams/SBK Rum 4033, Stadshuset, August Palms plats 1
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Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
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Yvonne Olsson (S)
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Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)
Göran Dahlander (stadsjurist) §§449-450
Fatime Nedzipovska (utvecklingssamordnare) §430
Lovisa Lindqvist (exploateringsingenjör) §441
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Peter Blommengren (enhetschef) §429
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-28

Protokollet omfattar

§§423-464
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Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park,
STK-2020-950
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö, STK-2020-994
Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper, STK-2020-1089
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa årets
trygghetsambassadör, STK-2020-769
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer, STK-2020-651
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter,
STK-2020-852
Remiss från Kommunstyrelsen angående Riktlinjer och omorganisering gällande
IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284
Modell för samverkansstöd
Uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial Park
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Stadsodling på allmän platsmark i Malmö
Objektsgodkännade för projekt 8716 Elinegård, etapp 2, Dp 5618
Objektsgodkännande för projekt 8518 Nummertolvsvägen
Objektsgodkännande för projekt 6020 Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
2021
Objektsgodkännande för projekt 8959 Torrdockan 7, Dp 5529
Objektsgodkännande för projekt 8633 Elställverk i Folkets park
Utredning konstnärlig gestaltning i Varvsparken
Detaljplaner för bostäder under 2021
Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl (Smörkajen) i Hamnen i Malmö,
Dp 5611
Exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren Stensjön och Delsjön i
Bellevuegården, Dp 5513
Exploateringsavtal avseende fastigheten Hamnen 21:149, Dp 5554
Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., projekt 3007 Södra
Holma, Dp 5546
Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., projekt 3007
Mellersta Holma, Dp 5588
Markreservation för del av fastigheten Hyllie 7:4, projekt 7342 Söder om
klipporna (Hyllie)
Förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3, projekt 3004
Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61,
Motorklipparen 1, Sekatören 1, Hyllie 165:74 och Hyllie 165:75, projekt 3007,
3012 och 3013
Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer
Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Förvärv av fastigheten Rödlöken 4 (återköp), projekt 1043
Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro, projekt 6600, Dp 4373
Försäljning av fastigheten Höbalen 2, projekt 3004
Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
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Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för
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Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa tomträtter för industrier
med mera
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Nedskrivning av anläggningstillgångar på fastigheter i Nyhamnen
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - Tekniska nämnden 2020
Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020
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Upplåtelse för evenemang med tält på Drottningtorget
Delredovisning av budgetuppdrag 2020 – Utveckla en "låt bilen stanna hemma"lösning för Malmöborna
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§

423

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
ätbar park, STK-2020-950

TN-2020-2048
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har i Kommunfullmäktige väckt motion
med förslag om att berörda nämnder ska ges i uppdrag att anlägga minst en ätbar park, där
det ges möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken består av frukt- och bärbuskar. I
motionen föreslås också att, vid upprustning av befintliga parker, ersätta tidigare växtlighet
med ätbara varianter.
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till Tekniska nämnden för yttrande.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), 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 yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 423a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om ätbar park, STK-2020-950
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Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om ätbar park, STK-2020-950
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park, STK2020-950
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bilaga § 423a

Vänsterpartiet Malmö

Fler ätbara parker i Malmö
Reservation
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 3. Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar
park

På dagordningen finns tre ärenden om grönområden i Malmö. De två andra ärendena handlar
om biologisk mångfald i grönområden, motion från MP, samt förvaltningens begäran att få
fortsätta med utvecklingen av stadsodling på allmän platsmark i Malmö .
Likheterna mellan de tre ärendena är slående. Synd då att de inte får liknande uppskattning
och behandling av de styrande partierna, S och L.
Att en liknande park som motionen föreslår, etableras i Hyllie utesluter inte att ytterligare en
“ätbar park” kan anläggas. Där kommuninvånarna kan följa följa växtligheten och plocka bär,
frukt, örter och grönsaker.

Vänsterpartiet yrkade
- bifall till motionen som helhet
- att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens att-satser

Då våra yrkanden inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet i ärende nr 3.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

424

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö, STK-2020-994

TN-2020-2208
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag
om uppdrag åt Tekniska nämnden att ta fram ett förslag på minnesmonument för veteraner,
liksom att finna en lämplig plats för detta i Malmö.
Tekniska nämnden har att yttra sig över motionen.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt
att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Beslutsgång

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

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om veteranmonument i Malmö, STK-2020-994
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om veteranmonument i Malmö, STK-2020-994
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö,
STK-2020-994
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KN §67 200902 Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats, KN-2018-3204
G-Tjänsteskrivelse KN 200902 Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats,
KN-2018-3204
Förslag till yttrande KN 200902 Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats,
KN-2018-3204
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§

425

Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper, STK-2020-1089

TN-2020-2483
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion om
bogemenskaper som inkommit till Kommunfullmäktige från Gunilla Ryd (V) om
bogemenskaper.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på att fördela mark till mindre aktörer och till en
variation av upplåtelseformer. Detta kan uppnås redan idag genom att förvaltningens arbete
med fördelningen av mark tar sin utgångspunkt i gällande markanvisningspolicy, vilket
motsvarar de insatser som motionären föreslår.
Beslut

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

Mats Billberg Johansson (V) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll såväl som att avsätta mark för specifikt för
hyreskooperativ och dylika föreningar, att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet, samt, i tillägg, att Tekniska
nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att redan nu att beräkna behov och
utreda förslag kring nödvändiga resurser för genomförandet av de i motionen föreslagna
åtgärderna.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
då också med avslag på Mats Billberg Johanssons (V) och Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande, att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i
enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först huvudyrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med eget yrkande i denna del.
Ordföranden ställer därefter Mats Billberg Johanssons (V) och Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande mot eget yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med eget yrkande även i denna del.
Reservationer

Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, § 425a.
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Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper,
STK-2020-1089
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper,
STK-2020-1089
Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper, STK-2020-1089
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bilaga § 425a

Vänsterpartiet Malmö

Gör Malmö till föregångare i stadsbyggande
Reservation
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 5. Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper
Det är förvånande att de styrande partierna i Tekniska nämnden inte vill ge ytterligare råd
och stöd till de Malmöbor som vill bygga egna och gemensamma alternativ till den relativt
snäva bostadsmarknad som finns. Genom ett aktivt stöd skulle nya möjligheter öppnas för
alternativa aktörer.
Endast ett fåtal bygg- och bogemenskaper och hyreskooperativ finns i Malmö.
● Bo100 på Mobijougatan är ett tidigt exempel på ett livfullt hyreskooperativ med 39
lägenheter. Etablerat för snart 30 år sedan men med få, om ens någon efterföljare.
● Kollektivhuset på Sofielund med 45 familjer är en annan väl fungerande modell för
alternativ.
● Röda Oasen i Sege park är i Malmö något så ovanligt som en byggemenskap, inspirerad
bl a från övriga Europa där den typen av boende och byggande blir allt vanligare.
En positiv hållning till motionens att-satser och intentioner skulle göra att den europeiska
trenden med alternativa bo- och byggemenskaper etableras även i Malmö, så att staden åter
tar position som föregångsstad vad gäller stadsbyggande.
Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen som helhet
- att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna behov av stöd och resurser för att utveckla
alternativ till den traditionella bygg- och bomarknaden
- Att nämnden ställer sig positiv till att avsätta mark för byggandet av ovanstående
Då våra yrkanden inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet i ärende nr 5.
Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

426

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
årets trygghetsambassadör, STK-2020-769

TN-2020-1832
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
denna ska uppdra åt Tekniska nämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden att införa
ett trygghetspris, Årets trygghetsambassadör i Malmö, att utdelas till en person eller förening
som genom sitt arbete skapat trygghet i vår stad.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på att motionärena vill uppmärksamma det goda
arbete som görs för att fler malmöbor ska känna sig trygga i Malmö. Redan idag delar
Kommunstyrelsens ordförande ut utmärkelsen Årets Malmöambassadör, vilken utses
av Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören. Priset delas ut på Malmö stads
näringslivsgala och ska gå till en person eller organisation som kontinuerligt stärker den
positiva bilden av Malmö, detta genom att via sin gärning vara en varm förespråkare i staden
med sina kontakter med omvärlden. Utmärkelsen Årets Malmöambassadör bör kunna sägas
innefatta det trygghetsperspektiv som omnämns i motionen. Med hänvisning till detta
föreslås att motionen anses vara besvarad.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt
att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Beslutsgång

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

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

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör, STK-2020-769
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att införa årets trygghetsambassadör, STK-2020-769
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa ett trygghetspris, Årets
trygghetsambassadör, STK-2020-769
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§

427

Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651

TN-2020-1567
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Kommunfullmäktige
ska ge flera av stadens nämnder i uppdrag att genomföra åtgärder för att öka den biologiska
mångfalden i staden, däribland omvandla hårdgjorda ytor till grönytor, skapa
sammanhängande korridorer av artrik grönska, öka artrikedomen vid stadens egna fastigheter
och föreslå en modell för att öka incitamentet för detsamma hos privata fastighetsägare, samt
att utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
Fastighets- och gatukontoret instämmer i att breda satsningar för den biologiska mångfalden
behövs vilket också speglas i det arbete som pågår inom nämndens verksamhetsområde.
Beslut

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

Stefana Hoti (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.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
då också med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara
besvarad.
Beslutsgång

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

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer, STK-2020-651
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§

428

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga
vattenposter, STK-2020-852

TN-2020-1902
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
denna ska uppdra åt Tekniska nämnden att, i samarbete med VA SYD utreda var man kan
placera permanenta vattenposter i Malmö.
Fastighets- och gatukontoret menar att det i dagsläget finns fullgoda möjligheter att fylla på
vattenflaskor och att minskat köp av flaskvatten därmed i större utsträckning handlar om
beteendeförändring. Fastighets- och gatukontoret menar vidare att de uppenbara risker som
finns kopplade till smitta samt ohälsa i relation till offentliga vattenposter, liksom de höga
kostnader som ytterligare poster skulle innebära, i sammanhanget inte kan sägas väga upp
för den minskning i miljöpåverkan motionens förslag syftar till, och föreslår med hänvisning
till detta att Tekniska nämnden ska besluta att avstyrka motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
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.
Yrkanden

Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), Mats Billberg Johansson
(V), 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.
Beslutsgång

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

Håkan Linné (L), Andréas Schönström (S), Yvonne Olsson (S), Magdalena Beck (S) och
Fehim Yilmaz (S) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Linnés (L)
yrkande.
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Särskilda yttranden

Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
428a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 201215 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
offentliga vattenposter, STK-2020-852
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om offentliga vattenposter, STK-2020-852
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter,
STK-2020-852
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bilaga § 428a

Vänsterpartiet Malmö

Fler vattenfontäner till folket!
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 8. Motion av Helena Grahn (M) om offentliga vattenposter
Härligt! Äntligen!
Och Vänsterpartiet röstar bifall till en moderat motion! En riktigt bra sådan.
Med tydliga och vederhäftiga argument vill motionären att antalet offentliga vattenposter i
Malmö ska bli fler; det ger färre transporter, minskar koldioxidutsläpp och avfall, och
kranvatten är ju alltid lokalt producerat. I motionen får vi också lära oss att en liter förpackat
vatten kräver minst 300 gånger mer energi att producera och leverera jämfört med att
tappa upp en liter vatten från kranen.
Toppen alltså! Men, så argumenterar ju inte moderater överallt…..
När Vänsterpartiet i Göteborg för drygt två år sedan föreslog liknande insatser satte sig
moderater på tvären och konservativa ledarsidor rasade.
I GT och Kvällsposten beskrev en av dess mer kända krönikör förslaget om offentliga
vattenposter som ”en ideologisk fråga där Vänsterpartiet vill underminera kiosker, butiker
och serviceinrättningar genom att låta stadens vatten utkonkurrera stadens handel”. Han
fortsatte: ”Vänsterpartiets förslag hotar både jobb och näringsliv och därmed även syftat till
att urholka välfärden” och beskrev hela förslaget som ”Föraktet mot kapitalismen”.
Debatten som då skapades var minst sagt underhållande men också tragisk.
Det känns därför bra att Moderaterna i Malmö tycks ha en helt annan uppfattning! Och att
dom inte heller håller med sin tidigare partiledare Carl Bildt som den 1 augusti 2018
tweetade: ”Mer vattenfontäner till folket! Lenin kunde inte ha formulerat det bättre”.
Efter att Vänsterpartiet yrkat bifall till motionen som helhet gjorde alla partier i nämnden
detsamma – alla förutom S och L.

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Moderaternas gruppledare i nämnden, som oftast hörsammas av såväl SD som Centern, var
dock inte sen att påpeka att det bara är en utredning som beslutats.
Inte minst för det uttalande ska det bli spännande att följa ärendet på väg till fullmäktige.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

429

Remiss från Kommunstyrelsen angående Riktlinjer och
omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning, STK-2019-284

TN-2020-3080
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har givit Tekniska nämnden möjlighet att yttra sig över Stadskontorets
förslag till riktlinjer och omorganisering gällande IT och digitalisering.
Fastighets- och gatukontoret ställer sig generellt sett positiv till de föreslagna riktlinjerna, men
vill i föreslaget yttrande lyfta fram ett antal punkter som behöver förtydligas i riktlinjerna
inför antagandet av dessa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande, där det bedöms vara lämpligt, göra följande tillägg:










Förslaget om en centraliserad IT-avdelning som ligger under Serviceförvaltningen kan
dock innebära en risk för att denna verksamhet får konkurrens av andra delar av
Serviceförvaltninens verksamhet, såsom skolrestauranger, kommunteknik,
kommunservice, stadsfastigheter med flera, vilket kräver ett uttalat budgetansvar och
en detaljerad redovisning.
En kommungemensam IT-service bör äga alla system och debitera varje förvaltning
per användare samt för förbrukningskostnader i de gemensamma systemen inom t.ex.
ekonomi, HR, inköp osv. på samma sätt som man t.ex. tar betalt per portion i
skolmatsal eller per anknytning i televäxel.
Den kommungemensamma avdelningen för IT måste ha en position i kommunen
som möjliggör den ”paraplysyn” och det ”helikopterseende” som den här typen av
verksamhet kräver för att kunna lyckas.
IT är ett vitt begrepp och en kommungemensam IT-avdelning måste därför också
definiera vad och vilka kompetenser denna avdelning kan och kommer att kunna
leverera, då antingen i egen regi eller via avtal (outsourcing). Viktigt vid köp av
tjänster är att man har kompetens att köpa en tjänst och veta vad man behöver,
liksom vilka skallkrav man behöver ställa när det gäller till exempel: IT-strateger, drift
& underhåll, IT-arkitekter, projektledare, IT-kommunikation, IT-system (ERP, HR
osv.), IT-säkerhet, IT-utbildning, sociala medier, IT-support, stadsnät, samt licenser
och avtal.
En kommungemensam IT-avdelning skall vara en resurs till förvaltningarna på
förvaltningarnas villkor och behov samt vara tillgänglig för förvaltningarna under
deras normala arbetstider.
Bland annat förekommer det en del termer vars innebörd bör förklaras närmare,
såsom systemägare, Internet of Things (IoT), med mera. Att remissen inkluderar
dokument och rapporter från bland annat 2007 och 2012 är olyckligt. Hänvisningar
till så pass gamla underlag bör utgå i arbetet framåt när man nu planerar för en ny
modern IT-avdelning.
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Vad gäller Det digitala Malmö – Stadens digitaliseringsprogram 2017–2022 har Tekniska
nämnden följande frågor som bör klargöras i slutlig version av planen: Av planen
framgår att alla skall kunna jobba digitalt till 2022. Men hur skall detta gå till? Av
planen framgår att Malmö stads arbete ska medföra ett digitalt innanförskap. Men hur
ska detta ske utan tillgång till datorer? Hur påverkas klimatfotavtrycket av stadens
arbete med digitalisering? Av planen framgår att den digitala infrastrukturen 2022 i
stort skall vara helt trådlös. Har stadsnätet kapacitet för detta?

samt att med nämnda tillägg avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD) och Håkan Linné (L), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande, där det bedöms vara
lämpligt, göra följande tillägg:
 Förslaget om en centraliserad IT-avdelning som ligger under Serviceförvaltningen kan
dock innebära en risk för att denna verksamhet får konkurrens av andra delar av
Serviceförvaltninens verksamhet, såsom skolrestauranger, kommunteknik,
kommunservice, stadsfastigheter med flera, vilket kräver ett uttalat budgetansvar och
en detaljerad redovisning.
 En kommungemensam IT-service bör äga alla system och debitera varje förvaltning
per användare samt för förbrukningskostnader i de gemensamma systemen inom t.ex.
ekonomi, HR, inköp osv. på samma sätt som man t.ex. tar betalt per portion i
skolmatsal eller per anknytning i televäxel.
 Den kommungemensamma avdelningen för IT måste ha en position i kommunen
som möjliggör den ”paraplysyn” och det ”helikopterseende” som den här typen av
verksamhet kräver för att kunna lyckas.
 IT är ett vitt begrepp och en kommungemensam IT-avdelning måste därför också
definiera vad och vilka kompetenser denna avdelning kan och kommer att kunna
leverera, då antingen i egen regi eller via avtal (outsourcing). Viktigt vid köp av
tjänster är att man har kompetens att köpa en tjänst och veta vad man behöver,
liksom vilka skallkrav man behöver ställa när det gäller till exempel: IT-strateger, drift
& underhåll, IT-arkitekter, projektledare, IT-kommunikation, IT-system (ERP, HR
osv.), IT-säkerhet, IT-utbildning, sociala medier, IT-support, stadsnät, samt licenser
och avtal.
 En kommungemensam IT-avdelning skall vara en resurs till förvaltningarna på
förvaltningarnas villkor och behov samt vara tillgänglig för förvaltningarna under
deras normala arbetstider.
 Bland annat förekommer det en del termer vars innebörd bör förklaras närmare,
såsom systemägare, Internet of Things (IoT), med mera. Att remissen inkluderar
dokument och rapporter från bland annat 2007 och 2012 är olyckligt. Hänvisningar
till så pass gamla underlag bör utgå i arbetet framåt när man nu planerar för en ny
modern IT-avdelning.
 Vad gäller Det digitala Malmö – Stadens digitaliseringsprogram 2017–2022 har Tekniska
nämnden följande frågor som bör klargöras i slutlig version av planen: Av planen
framgår att alla skall kunna jobba digitalt till 2022. Men hur skall detta gå till? Av
planen framgår att Malmö stads arbete ska medföra ett digitalt innanförskap. Men hur
ska detta ske utan tillgång till datorer? Hur påverkas klimatfotavtrycket av stadens
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arbete med digitalisering? Av planen framgår att den digitala infrastrukturen 2022 i
stort skall vara helt trådlös. Har stadsnätet kapacitet för detta?
samt att med nämnda tillägg avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
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 201215 Remiss från Kommunstyrelsen angående Riktlinjer
och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019284
Förslag till yttrande TN 201215 Remiss från Kommunstyrelsen angående Riktlinjer
och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019284
Följebrev till remiss från Kommunstyrelsen angående Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284
Kompletterande följebrev till handläggare av remissen
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Basleveranser
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö – Stadens digitaliseringsprogram 2017–2022
Protokollsutdrag KSAU 201005 §567 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
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§

430

Modell för samverkansstöd

TN-2019-3825
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett Fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur
nämnden kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade
områden. Förvaltningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för samverkansstöd.
Ärendet avseende modellen var uppe för behandling i Tekniska nämnden den 25 augusti
2020, § 278, varvid det beslutades att ärendet skulle skickas på remiss till stadens övriga
nämnder. Synpunkter har inkommit från samtliga tillfrågade remissinstanser. Den
huvudsakliga synpunkten från remissinstanserna har avsett frågan om hur Tekniska nämnden
och Fastighets- och gatukontoret ska hantera andra nämnders intressen och
ansvarsområden. Modellen har därför omarbetats för att förtydliga att den endast omfattar
Tekniska nämndens verksamhetsområde, liksom ansvar och frågor kopplade till detta, medan
sådana frågor som rör andra nämnder verksamhetsområden av naturliga skäl överlämnas åt
dessa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till modell för samverkansstöd tillföra ett sjätte kriterium med
följande lydelse: "Krav på demokratisk uppbyggnad ska ställas på samverkande aktörer,
detta motsvarande gängse praxis inom Malmö stad, då specifikt avseende
organisationsform och stadgar för densamma.", samt
att med detta tillägg godkänna föreslagen modell för samverkansstöd.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i
förvaltningens förslag till modell för samverkansstöd tillföra ett sjätte kriterium med följande
lydelse: "Krav på demokratisk uppbyggnad ska ställas på samverkande aktörer,
detta motsvarande gängse praxis inom Malmö stad, då specifikt avseende
organisationsform och stadgar för densamma.", samt att med detta tillägg godkänna
föreslagen modell för samverkansstöd.
Beslutsgång

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

Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 430a.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
430b.
Beslutet skickas till

Samtliga övriga nämnder
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Beslutsunderlag





























G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Ny modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
Remissredogörelse
Yttrande KN 201021 Remiss - Modell för samverkansstöd
KN 201021 §97 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande FSKN 201022 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverksstöd
FSKN 201022 §120 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverksstöd
Yttrande FSN 201026 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
FSN 201026 §128 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
HVON 201028 §133 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande HVON 201028 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande KSAU 201116 Remiss från Tekniska nämnden - modell för
samverkansstöd
KSAU 201116 §667 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Yttrande MN 201117 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för
samverkansstöd
MN 201117 §193 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för samverkansstöd
Yttrande SBN 201112 Modell för samverkansstöd
SBN 201122 §355 Modell för samverkansstöd
FRN 201112 §166 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och
gatukontoret
Yttrande FRN 201112 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och
gatukontoret
ASN 201119 §328 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Yttrande ASN 201119 ASN Remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Yttrande GYVN 201119 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
GYVN 201119 §144 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
Yttrande GRN 201118 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
GRN 201118 §178 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
Yttrande SN 201124 Remiss om Modell för samverkansstöd
SN 201124 §122 Remiss om Modell för samverkansstöd
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bilaga § 430a

Särskilt Yttrande
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 10: Modell för samverkansstöd
Centerpartiet tycker att modellen för samverkansstöd är bra och kommer att på

ett tydligare sätt underlätta för aktörer att få fram beslut till nämndens bord.
Vi vill dock framföra våra betänkligheter avseende den gränsdragning som
finns i frågor som inte bör hanteras inom ramen för modellen utan hellre
hänvisas till de politiska partierna.

Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup
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bilaga § 430b

Vänsterpartiet Malmö

Demokrati och jämlikhet i samverkan
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 10. Modell för samverkansstöd
Vänsterpartiet har i tidigare behandling i Tekniska nämnden av “Modell för samverkan”
pekat på vikten av att Malmö Stad aktivt verkar för att den modell för samverkan som
förvaltningen arbetar fram bidrar till mer demokrati och jämlikhet i de processer som stöds.
Detta inbegriper att tillse att samtliga aktörer som deltar i respektive samverkan upplever
ägarskap till processen och har möjlighet till inflytande på kommunens mål och syfte med
samverkan.
Vidare har Vänsterpartiet påpekat att samverkan ofta innebär ett samarbete mellan aktörer
vars ekonomiska och andra resurser präglas av ojämlikhet. Enskilda medborgare och
föreningar har inte samma möjligheter som till exempel fastighetsägare att bidra
ekonomiskt och tidsmässigt till processerna. Här måste kommunen aktivt verka för
jämlikhet genom att stödja de parter som har mindre resurser.
Det är därför tillfredsställande att nämndens ordförande på sittande möte föreslår ett tillägg
till modellens kriterier. En pkt 6 om demokratiska principer och krav i samverkansarbetet
mellan parterna i respektive process.
Vänsterpartiet tar därför tillbaka samtliga yrkanden och bifaller ordförandens förslag samt
att dessa formuleras av förvaltningen i enlighet med nämndens diskussioner.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

431

Uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial
Park

TN-2020-1038
Sammanfattning

I budgeten för Malmö stad 2020 gav Kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att
påbörja genomförandet av den masterplan för Malmö hamn som antogs av Tekniska
nämnden den 12 juni 2020 och återkomma med förslag på hur företagsetableringar i Malmö
hamn kan påskyndas.
Föreliggande ärende utgör slutredovisning av det uppdrag som Tekniska nämnden gav till
Fastighets- och gatukontoret avseende att utveckla ett arbetssätt kring hur
företagsetableringar som stödjer en hållbar utveckling, skapar sysselsättning och stärker
hamnnyttan, kan påskyndas. Bilagd slutrapport innehåller en lägesbeskrivning och
rekommendationer om fortsatt linjearbete.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna genomförd redovisning av budgetuppdraget.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna genomförd redovisning av budgetuppdraget.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bifogat yttrande, § 431a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Slutredovisning av uppdrag budget 2020 –
Företagsetablering i Malmö Industrial Park
Uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial Park, slutrapport
Bilaga 1 till slutrapport – enkätfrågor

bilaga § 431a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-1038

Uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial Park
Sverigedemokraterna är positiva till att Fastighets- och gatukontoret utvecklar ett
arbetssätt som skapar företagsetableringar och stödjer en hållbar utveckling samt
ökad sysselsättning. Vi tycker dock inte att sociala åtaganden ska förekomma i
exploateringsavtal. Att påtvinga exploatörer ett socialt ansvar kan urholka intresset
för nyetableringar. Konsekvenserna blir kontraproduktiva och därmed negativa för
Malmö stad.
Socialdemokraterna har under lång tid bedrivit en medveten bidragspolitik som lockat
till sig människor från hela världens alla hörn, som tyvärr ofta står mycket långt från
arbetsmarknaden. Det ska inte vara den enskilda entreprenörers ansvar att integrera
och utbilda dessa, samt även att stå för försörjningen. Ansvaret för detta ligger på de
styrande.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

432

Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till
stadsgata för fotgängare och cyklister

TN-2020-3569
Sammanfattning

Lucas Karlsson (MP) har, som tjänstgörande ersättare, vid Tekniska nämndens sammanträde
den 24 november 2020 väckt initiativ med förslag om att Tekniska nämnden ska besluta att
under 2021 påbörja arbetet med att utforma Friisgatan som en permanent stadsgata för
fotgängare och cyklister.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 421, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin
tur berett ärendet, detta vid dess sammanträde den 3 december 2020, § 147.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till Tekniska nämndens trafikutskotts beslut § 101, 2020-11-10, om att
Friisgatan ska vara sommargata under april–oktober 2021–2022, liksom med hänvisning till
pågående utredning om permanent ombyggnad av gatan, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att, med hänvisning till Tekniska nämndens trafikutskotts beslut § 101,
2020-11-10, om att Friisgatan ska vara sommargata under april–oktober 2021–2022, liksom
med hänvisning till pågående utredning om permanent ombyggnad av gatan, anse initiativet
vara besvarat.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) och Henrik
Malmberg (C), att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet, samt
därmed att uppdra åt förvaltningen att under 2021 påbörja arbetet med att utforma Friisgatan
som en permanent stadsgata för fotgängare och cyklister.
Beslutsgång

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

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 432a.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse TN 201215 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla
Friisgatan till stadsgata för fotgängare och cyklister
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till stadsgata för
fotgängare och cyklister
§147 TNAU 201203 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan
till stadsgata för fotgängare och cyklister
§421 TN 201124 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till
stadsgata för fotgängare och cyklister

bilaga § 432a
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Reservation
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 12: Nämndsinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla
Friisgatan till stadsgata för fotgängare och cyklister
Framgången av sommargågator, och speciellt Friisgatan har varit tydlig sedan dess
införande. Det är ett omtyckt koncept som lockar många till caféer och restauranger
samt skapar en attraktiv mötesplats i centrala Malmö.
Som en attraktiv växande stad bör Malmö ta till vara på de mötesytor som fungerar
väl och utgör ett positivt inslag i stadsmiljön och en drivkraft för näringslivet.
Centerpartiet vill utveckla konceptet med sommargågator så att fler gator och torg
kan användas till uteserveringar och mötesplatser när restaurangerna och butikerna
så önskar. Vi vill också att de sommargågatorna som blir extra omtyckta, som
exempelvis Friisgatan, ska byggas om till gågata permanent och har lyft förslaget i vår
budgetreservation för 2021 för Malmö Stad.
Det är positivt att även Miljöpartiet instämmer i förslaget och därför yrkade
Centerpartiet bifall till motionens att-sats "att under 2021 påbörja arbetet med att
utforma Friisgatan som en permanent stadsgata för fotgängare och cyklister”.
Då vårt yrkande inte vann nämndens gillande reserverar vi oss mot beslutet, till
förmån för eget förslag.

Henrik Malmberg

Med instämmande av

Hedvig Listrup
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§

433

Stadsodling på allmän platsmark i Malmö

TN-2016-2846
Sammanfattning

2016 togs en strategi fram “Stadsodling på allmän plats i Malmö - strategi för organisation,
finansiering och drift.” Strategin är utvärderad enligt Tekniska nämndens önskemål.
Arbetet med stadsodling på allmän platsmark är en del av det ordinarie arbetet för fastighetsoch gatukontoret. Arbetet bedrivs genom ett kontinuerligt samarbete med etablerade och nya
stadsodlingsföreningar. Stadsodling på allmän platsmark och andra former för odling i staden
som exempelvis odlingslotter ger flera värden för malmöbor och bidrar till en mer hållbar
stad som är både tät och grön. Genom stadsodlingsmodellen inkluderas malmöbor i
förvaltning av gröna områden i Malmö.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbeta med, och utveckla, stadsodling på allmän
platsmark i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkanden

Ordföranden Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbeta
med, och utveckla, stadsodling på allmän platsmark i enlighet med föreliggande förslag.
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, § 433a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Stadsodling på allmän platsmark i Malmö
Avtal om skötsel av allmän platsmark för odlingsområde, mall
Allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark i Malmö stad 2020

bilaga § 433a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2016-2846

Stadsodling på allmän platsmark i Malmö
Sverigedemokraterna yrkade på avslag till förmån för vår tidigare reservation i
ärendet.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

434

Objektsgodkännade för projekt 8716 Elinegård, etapp 2, Dp
5618

TN-2020-3369
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för anläggande av allmän platsmark i enlighet
med detaljplan Dp 5618 till en beräknad bruttoutgift om 32,4 mnkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen ansöka om objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård, etapp
2 med en investeringsutgift om 32,4 mnkr och driftkostnader om 2,7 mnkr (brutto).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård,
etapp 2, Dp 5618
Underlag Objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård etapp2
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§

435

Objektsgodkännande för projekt 8518 Nummertolvsvägen

TN-2020-3368
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för förverkligande av allmän platsmark
inom detaljplan 4992. Projektet med namn Nummertolvsvägen är lokaliserat i Husie och
innebär anläggning av gata, gång- och cykelväg och park på allmän platsmark, samt mindre
arbeten på kvartersmark.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen ansöka om objektsgodkännande för projekt 8518
Nummertolvsvägen med en investeringsutgift om 21,5 mnkr och driftkostnader om 1,6 mnkr
(brutto).
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att hos Kommunstyrelsen ansöka om objektsgodkännande
för projekt 8518 Nummertolvsvägen med en investeringsutgift om 21,5 mnkr och
driftkostnader om 1,6 mnkr (brutto).
Stefana Hoti (MP) yrkar, med hänvisning till att förslaget inte medför en yteffektiv
användning av marken, 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

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt 8518
Nummertolvsvägen
Underlag objektsgodkännande för projekt 8518 Nummertolvsvägen
Nämndskarta, projekt 8518 Nummertolvsvägen
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§

436

Objektsgodkännande för projekt 6020 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2021

TN-2020-3566
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för mindre investeringar i
fastighetsbeståndet under 2021, såsom anslutning av kommunalt VA, dräneringar,
energieffektiviseringsåtgärder och andra nya investeringar, detta till en beräknad bruttoutgift
om 15 mnkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 6029 Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
2021 om 15 mnkr och driftskostnader om 1500 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt 6020 Mindre
investeringar i fastighetsbeståndet 2021
Underlag objektsgodkännande för projekt 6020 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2021
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§

437

Objektsgodkännande för projekt 8959 Torrdockan 7, Dp 5529

TN-2020-2903
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnation och färdigställande av
allmän platsmark inom detaljplan 5529 och en mindre del allmän platsmark inom detaljplan
4704. Projektet innefattar ombyggnation och färdigställande av Isbergs gata, Krankajen samt
en mindre del av torgytan vid Dockplatsen. Den totala investeringsutgiften inom projektet
beräknas till cirka 7,5 mnkr (brutto).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8959 Torrdockan 7, Dp 5529, om 7,5 mnkr och
driftkostnader om 600 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt 8959 Torrdockan
7, Dp 5529
Underlag objektsgodkännande för projekt 8959 Torrdockan 7, Dp 5529
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§

438

Objektsgodkännande för projekt 8633 Elställverk i Folkets park

TN-2020-3478
Sammanfattning

Mot bakgrund av uppdraget i handlingsplan för att förstärka Folkets park som besöksmål och
mötesplats under de flesta av årets dagar (TN-2017-2146) skalar avdelningen för offentlig
miljö upp höst- och vinterverksamheten i Folkets park. Man ska också öka antalet gästande
produktioner på parkens nya scenplats.
För att fortsatt kunna utveckla parkens året-runt-verksamhet och för att kunna skapa bättre
scenproduktioner behöver Folkets park mer tillgång till el. För att möjliggöra den verksamhet
som planeras behövs ytterligare elkapacitet fördelade på två ställverk. Ställverken beräknas
kosta 1 200 tkr inklusive grävningar. Den ökade driftskonsekvensen beräknas uppgå till 88
tkr.
Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin befintlig miljö och genomförs
under vintern 2020–2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8633 Elställverk i Folkets park om 1,2 mnkr och
driftkostnader om 88 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt 8633 Elställverk i
Folkets park
Underlag objektsgodkännande för projekt 8633 Elställverk i Folkets Park
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§

439

Utredning konstnärlig gestaltning i Varvsparken

TN-2019-1717
Sammanfattning

I samband med att Tekniska nämnden den 17 december 2019 lämnade objektsgodkännande
för Varvsparken etapp IV uppdrogs åt förvaltningen att utreda sådan konstnärlig gestaltning
av Varvsparken som anknyter till platsens varvsindustriella kulturarv, liksom tar i beaktande
tidigare genomförda samarbete med Varvshistoriska Föreningen i Malmö, och till tekniska
nämnden återkomma med förslag till beslut, detta under 2020.
Efter att ha utrett hur förvaltningen på bästa sätt kan ta fram ett konstverk till Varvsparken,
föreslås ett tävlingsförfarande. Förvaltningen tar då fram ett underlag för
objektsgodkännande till Tekniska nämnden. Förutsättningen för att förvaltningen ska kunna
gå vidare med den processen är att det finns ett tydligt uppdrag från nämnden där det
framgår hur konstverket (och tävlingsprocessen) finansieras.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till förvaltningen för komplettering.
Beslutsgång

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



G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Konstnärlig gestaltning i Varvsparken, projekt 8027
Varvsparken etapp IV
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§

440

Detaljplaner för bostäder under 2021

TN-2020-3608
Sammanfattning

För att bibehålla en hög utbyggnadstakt på stadens mark behöver Fastighets- och
gatukontoret ha god planberedskap över tid. Genom att initiera nya detaljplaner möjliggör
förvaltningen hög takt i utbyggnaden av bostäder även framöver. Följande ärende utgör ett
förslag till Tekniska nämnden avseende de detaljplaneprocesser förvaltningen önskar initiera
under 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att söka detaljplaner i enlighet med vad som
redovisats i ärendet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att söka
detaljplaner i enlighet med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 440a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Detaljplaner för bostäder under 2021
Detaljplaner för bostäder under 2021, karta
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bilaga § 440a

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-3608

Detaljplaner för bostäder under 2021
Sverigedemokraterna är emot förtätningen av Malmö stad. Bidragspolitiken måste
avslutas omedelbart, så att skattekraften igen kan öka genom inflyttning av
arbetande människor. Den styrande minoritetens ambitioner att göra Malmö till en
stad med 500000 invånare kommer att få förödande konsekvenser på miljön, som de
styrande ju annars hela tiden framhäver som den viktigaste och högst prioriterade
framtidsfråga. Malmö stad har även utlyst klimatnödläge. Hur går detta ihop med att
explosivt öka antalet invånare, som genererar utsläpp och skadar miljön?
Vi reserverade os även sedan tidigare mot projektet Sege Park, som inte alls
motsvarar Sverigedemokraternas vision av det framtida Malmö.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

441

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl (Smörkajen) i
Hamnen i Malmö, Dp 5611

TN-2020-3024
Sammanfattning

Nyhamnen ska utvecklas från hamnområde till en del av centrala Malmö. Den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Nyhamnen antogs i december 2019 av Kommunfullmäktige.
Detta är den första större detaljplan för kommunal mark i området som sökts av Fastighetsoch gatukontoret. Syftet med detaljplanen är att omvandla mark som tidigare huvudsakligen
använts för hamnverksamhet till funktionsblandad och hållbar stadsbebyggelse med ett av
Malmös mest centrala lägen. För att hantera utredningskostnader och kommande
investeringar har fastighets- och gatukontoret startat ett större exploateringsprojekt,
Smörkajen, med projektnummer 7401. Inom området planeras större infrastruktursatsningar,
investeringar som faller inom ramen för storstadsavtalet, projektnummer 3301.
Planläggningen motiveras av avsikten att bygga fler bostäder och kontor, tillgängliggöra ett
område vid vattnet för Malmöborna och besökare norr om centralstationen och att stärka
kopplingarna mellan stadens olika vattennära delar via Skeppsbrokajen.
Fastighet- och gatukontoret har arbetat tätt tillsammans med Stadsbyggnadskontoret vid
framtagande av aktuella planhandlingar. Det är en stor och komplex plan som utgör en viktig
del av förverkligandet av Nyhamnen. Fastighets- och gatukontoret har därför en del
synpunkter och förslag inför det fortsatta planarbetet. Synpunkterna berör främst trafik,
parkering och angöring, bevarandet av bilramp, kajkonstruktioner samt byggnader på allmän
plats.
Beslut

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

Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att justera förvaltningens förslag till yttrande, på det att
följande lydelser tillförs där det bedöms vara lämpligt:
 Antalet boende i Nyhamnen beräknas bli strax över 200 invånare/hektar. FN lyfter
fram att hållbara stadsmiljöer bör ha en invånartäthet mellan 150–600 inv./ha. Denna
plan får, högt räknat, en täthet på cirka 100 inv/ha. Att en plan som sägs sätta ribban
för Nyhamnen knappt når upp till hälften av det lågt ställda målet i Nyhamnen är inte
att leva upp till platsens potential.
 Planen är uppbyggd med tydligt separerade kontors- och bostadskvarter. Det talas
mycket om fördelarna med att bygga funktionsblandat, både utifrån ett
stadsmiljöperspektiv med en stad som lever dygnet runt och för att det ger större
möjligheter att utnyttja ytan genom smartare planering av offentliga platser, parkering,

44

dagsljus, buller etc. Ska vi, som stad, kunna ta de nödvändiga steg som krävs för att
komma över tröskeln mot ett mer hållbart och blandat byggande måste både vi
utmana oss själva. Om vi inte ens klarar det i ett attraktivt läge som Smörkajen så
kommer det aldrig att gå.
 En av fördelarna med att bo tätt är att det är nära till det mesta. Det ökar
möjligheterna att få ihop livspusslet utan att behöva lägga en massa tid på att
transportera sig. Därför vill Tekniska nämnden se att bottenvåningarna i husen kan
användas till mer än bara bostäder och butiker. Exempelvis kan det möjliggöras för
mindre förskolor som kan drivas i privat regi och komplettera de stora, offentliga
som planeras. Det bidrar dessutom till att en större andel av bottenvåningarna blir
offentliga, vilket skapar en ökad trygghet i området. Det är också osannolikt att den
ringa mängd människor som området idag planeras för, i kombination med ett
planerat handelskvarter öster om Utställningsgatan, kommer leda till den mängd
butiksetableringar som man möjliggör för. För att få en attraktiv stadsmiljö med
levande handel krävs ett större befolkningsunderlag och mindre centralisering av
handel.
 De offentliga platserna som planeras ger intryck av att mätas i kvantitet snarare än
kvalitet. Många av Malmös platser och torg är idag grovt överdimensionerade, och
hade mått bra av att delas upp i mindre enheter. Med tanke på den ogästvänliga
stadsmiljö som finns på intilliggande Posthusplatsen, Skeppsbron och
Universitetskajen så borde man kanske fundera på om det verkligen är en modell att
kopiera. Genom ökade möjligheter att bebygga fler ytor kan man istället skapa fler
men mindre platser som enklare kan fyllas upp av människor och skapa en attraktiv
och levande stadsmiljö. Med denna plan finns dessutom en risk att en allt för stor
hänsyn till fria siktlinjer och utblickar mot olika byggnader kommer leda till blåsiga
miljöer som folk undviker stora delar av året.
samt att med dessa tillägg avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens
förslag till yttrande, på det att följande tillförs där det bedöms vara lämpligt:




Tekniska nämnden är av uppfattningen att det i detaljplanen bör tillföras skrivningar
och krav kring blandad bebyggelse, då avseende såväl lägenhetsstorlekar som
upplåtelseformer.
Tekniska nämnden efterfrågar att en säkerhetsanalys avseende avstånd mellan
bostäder och hamnverksamhet genomförs innan detaljplanen antas.
Tekniska nämnden är vidare av uppfattningen att detaljplanearbetet för Smörkajen
och Nyhamnen avvaktar beslut i Mark- och miljööverdomstolen, liksom att ärendet i
övrigt bordläggs till dess ovanstående kompletteringar gjorts.

samt att med dessa tillägg avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till yttrande, på det att följande
lydelse tillförs där det bedöms vara lämpligt: "Parkeringslösning för Smörkajen ska göras om
så att den utgår från den nya normen med mest omfattande nivå på mobilitetsåtgärder samt
lösa parkering yteffektiva ovanför mark." samt att med detta tillägg avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden.
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Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först Håkan Linnés (L) yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Linnés
(L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på samtliga framställda tilläggsyrkanden, vart och ett
för sig, och finner att Tekniska nämnden beslutat att avslå dessa.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 441a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser avslag på eget
tilläggsyrkande, då till förmån för detsamma.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag
på egna tilläggsyrkanden, då till förmån för desamma. Se bilagd reservation, § 441b.
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på Henrik Malmbergs (C)
och Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande, då till förmån för detsamma. Se bilagd reservation, §
441c.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Smörkajen) i Hamnen (Dp 5611)
Förslag till yttrande TN 201215 Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Smörkajen) i hamnen (Dp 5611)
Dp 5611 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5611 Samrådshandling illustrationskarta
Dp 5611 Samrådshandling planbeskrivning
Dp 5611 Samrådshandling plankarta
SBN 181129 §408 Särskilt yttrande (L), Dp 5611
SBN 200923 §287a Reservation (M) och (C), Dp 5611
SBN 200923 §287b Reservation (SD), Dp 5611
SBN 200923 §287c reservation (Mp), Dp 5611
SBN 200923 §287d Särskilt yttrande (V), Dp 5611

bilaga § 441a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-3024

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl
(Smörkajen) i Hamnen i Malmö, Dp 5611
Sverigedemokraterna önskar att göra Smörkajen mer intressant för Malmöborna. Vi
vill inte att det ska bli blek kopia av Västra Hamnen. Här finns en helt outforskad plats
att göra något annorlunda på och skapa nytt på riktigt. En arkitekttävling kunde ha
ändrad på det homogena byggandet vi ser i dagens Malmö. En omfattande trafikoch parkeringsutredning hade också varit på sin plats.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 441b
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Vänsterpartiet Malmö

Låt Smörkajen bli det goda exemplet på hållbart bostadsområde
Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 21. Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl (Smörkajen) i Hamnen i
Malmö

Inför beslutet kring detaljplan för Smörkajen har Vänsterpartiet identifierat två problem. Dels
att Tekniska nämnden och förvaltningen föreslås fortsätta att ignorera Miljöförvaltningens
påpekanden kring säkerhetsavstånd mellan hamnverksamhet och bostäder. Dels att
segregationen i Malmö riskerar förvärras ytterligare med förslaget till detaljplan.

1. För vem byggs Nyhamnen och områden som Smörkajen?
Ambitionerna för Smörkajen är höga men Vänsterpartiet befarar att omvandlingen från
industriområde till ett funktionsblandat område med många bostäder kommer att resultera i
ytterligare ett segregerat område för Malmös rika befolkning.
För att Nyhamnen ska bli ett bostadssocialt framgångsprojekt anser vi att det är av yttersta
vikt att området bebyggs med en stor andel hyresrätter, med lägenheter av varierande
storlek och för olika storlekar på plånboken. Hur ska värden som ”en inkluderande miljö” bli
annat än tomma ord utan billiga hyresrätter? Varför är det inte redan nu inskrivet i
samrådshandlingarna?
Vänsterpartiet vill att nya områden byggs för Malmös hela befolkning, inte för att locka till sig
eventuella framtida kapitalstarka personer som vill bo i segregerade och exklusiva områden.
Alla ska ha råd och möjlighet att bo i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån!
Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar
ekonomisk och social utveckling. Låt Smörkajen bli ett första steg i det goda exemplet på ett
bostadssocialt framgångsprojekt som visar att ett annat Malmö är möjligt.
Därtill anser vi att det är viktigt att höja ambitionen i planerarna för en hållbar och grön
framtid. Vi tycker därför att det är beklagligt att i Smörkajen ges bilarna fortsatt stort
utrymme.
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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2. Säkerhetsavstånd mellan hamnverksamhet och bostäder
Inför Tekniska nämndens beslut om “Masterplan för Malmö hamn” påpekade Miljöförvaltningen
riskerna med närhet mellan hamnverksamhet och bostäder. De var även tydliga med att det
redan idag finns problem för nuvarande och planerade bostäder i Västra Hamnen.
Samtliga övriga partier i Tekniska nämnden valde då att ignorera Miljöförvaltningens
påpekanden och de invändningar och yrkanden som Vänsterpartiet framförde.
Den internationella trenden inom sjöburen trafik är allt större fartyg och med det ett behov kring
större skyddsavstånd. Varken i Malmö stads Översiktsplaner eller i Masterplan för hamnen är det
tydligt att tillräckliga avstånd tillgodoses, hur markanvändning för skyddsavstånd eller
skyddsbarriärer ska säkra nuvarande och planerad bebyggelse.
Vänsterpartiet vill därför att en analys avseende säkerhets- och skyddsavstånd mellan
bostäder och hamnverksamhet görs innan fortsatt planering av Smörkajen och Nyhamnen
görs.
Dessutom, utfyllnaden av hamnområdet är ett ärende hos Mark och miljööverdomstolen. Innan
de fattat sina beslut är det oansvarigt att Tekniska nämnden och Malmö Stad fattar beslut om
nya och förändrade detaljplaner för hamnområdet.

Vänsterpartiet yrkade
- att detaljplanen tillförs skrivningar och krav kring blandad bebyggelse avseende såväl
lägenhetsstorlekar som upplåtelseformer
- att en säkerhetsanalys avseende avstånd mellan bostäder och hamnverksamhet
genomförs
- att vidare arbetet med Smörkajen och Nyhamnen avvaktar beslut i Mark och
miljööverdomstolen
- att detaljplanen bordläggs tills ovanstående kompletteringar gjorts
Vänsterpartiet yrkade även bifall till MPs yrkande kring parkeringsnorm och bilars plats i
Smörkajen och Nyhamnen.

Då våra yrkanden inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet i ärende nr 21.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

bilaga § 441c
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Reservation
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 21: Detaljplan för fastigheten Hamnen 22: 164 m. fl.
(Smörkajen) i Hamnen i Malmö, Dp 5611
Centerpartiet och Moderaterna vill se ett Nyhamnen som lever upp till de potentialer
som området ger. Med närhet till både centrum, Malmö C och havet finns inga andra
platser i Malmö där vi inom en överskådlig framtid kommer ha samma möjlighet att
tänka nytt och bygga en stadsmiljö som både kommer uppskattas av Malmöborna,
erbjuda såväl bostäder som arbetsplatser och dessutom skapa ett markvärde som ger
staden välbehövliga intäkter.
I översiktsplanen står det att läsa att Nyhamnen ska ha en egen identitet som ska
utvecklas i en inkluderande, innovativ och unik process. Det står även att Nyhamnen
ska byggas på ett hållbart sätt som utmanar samt vara en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. Därför är det anmärkningsvärt att de förslag som presenteras i
princip uteslutande bygger vidare på de tankar som ligger till grund för Västra
Hamnen och Hyllie, vilket också var den oro Centerpartiet och Moderaterna uttryckte
under framtagandet av översiktsplanen.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på på att följande punkter skall fogas till och
arbetas in i förvaltningens förslag till yttrande;
· Antalet boende i Nyhamnen beräknas bli strax över 200 invånare/hektar. FN lyfter
fram att hållbara stadsmiljöer bör ha en invånartäthet mellan 150-600 inv./ha. Denna
plan får, högt räknat, en täthet på ca 100 inv/ha. Att en plan som sägs sätta ribban
för Nyhamnen knappt når upp till hälften av det lågt ställda målet i Nyhamnen är inte
att leva upp till platsens potential.
· Planen är uppbyggd med tydligt separerade kontors- och bostadskvarter. Det talas
mycket om fördelarna med att bygga funktionsblandat, både utifrån ett
stadsmiljöperspektiv med en stad som lever dygnet runt, men då det ger större
möjligheter att utnyttja ytan genom smartare planering av offentliga platser,
parkering, dagsljus, buller etc. Ska vi kunna ta de nödvändiga steg som krävs för att
komma över tröskeln mot ett mer hållbart och blandat byggande måste både vi
utmana oss själva. Om vi inte ens klarar det i ett attraktivt läge som Smörkajen så
kommer det aldrig att gå.
· En av fördelarna med att bo tätt är att det är nära till det mesta, det ökar
möjligheterna att få ihop livspusslet utan att behöva lägga en massa tid på att
transportera sig. Därför vill vi se att bottenvåningarna i husen kan användas till mer
än bara bostäder och butiker. Exempelvis kan det möjliggöras för mindre förskolor
som kan drivas i privat regi och komplettera de stora, offentliga som planeras. Det
bidrar dessutom till att en större andel av bottenvåningarna blir offentliga, vilket
skapar en ökad trygghet i området. Det är också osannolikt att den ringa mängd
människor som området idag planeras för, i kombination med ett planerat
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Reservation
handelskvarter öster om Utställningsgatan kommer leda till den mängd
butiksetableringar som man möjliggör för. För att få en attraktiv stadsmiljö med
levande handel krävs ett större befolkningsunderlag och mindre centralisering av
handel.
· De offentliga platserna som planeras ger intryck av att mätas i kvantitet snarare än
kvalitet. Många av Malmös platser och torg är idag grovt överdimensionerade, och
hade mått bra av att delas upp i mindre enheter. Med tanke på den ogästvänliga
stadsmiljö som finns på intilliggande Posthusplatsen, Skeppsbron och
Universitetskajen så borde man kanske fundera på om det verkligen är en modell att
kopiera. Genom ökade möjligheter att bebygga fler ytor kan man istället skapa fler
men mindre platser som enklare kan fyllas upp av människor och skapa en attraktiv
och levande stadsmiljö. Med denna plan finns dessutom en risk att en allt för stor
hänsyn till fria siktlinjer och utblickar mot olika byggnader kommer leda till blåsiga
miljöer som folk undviker stora delar av året.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Henrik Malmberg (C)

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Karin Elisabeth Olsson (M)

Med instämmande av

Hedvig Listrup (C)
Lena Hjalmarsson (M)
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§

442

Exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren Stensjön och
Delsjön i Bellevuegården, Dp 5513

TN-2020-3031
Sammanfattning

En detaljplan, Dp 5513, som innefattar ett antal fastigheter inom kvarteren Stensjön och
Delsjön, då framförallt omfattande Stensjön 4, Stensjön 5, Stensjön 6, Delsjön 1, Delsjön 2
samt Delsjön 3, har tagits fram. För att genomföra nybyggnation av cirka 280 bostäder som
detaljplanen medger har ett exploateringsavtal upprättats mellan Malmö kommun och
fastighetsägaren till nämnda fastigheter. Avtalet reglerar ett markbyte mellan exploatör och
kommun samt att fastighetsägarna ska erlägga gatukostnadsersättning för åtgärder på allmän
plats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal avseende berörda fastigheter inom kvarteren
Stensjön och Delsjön.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat exploateringsavtal avseende berörda
fastigheter inom kvarteren Stensjön och Delsjön.
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, § 442a.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren
Stensjön och Delsjön i Bellevuegården, Dp 5513
Förslag till exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren Stensjön och Delsjön i
Bellevuegården, Dp 5513
Bilaga 1.1, Dp 5513 Plankarta
Bilaga 1.9, Exploateringsområde Bellevuegården
Stensjön och Delsjön 3 ytor, Bilaga 2.1
Stensjön och Delsjön 2 ytor, Bilaga 3.1
Servitut EON Fjärrvärme, Bilaga 5.2A
Servitut EON Fjärrvärme 2, Bilaga 5.2B
Servitut SKANOVA, Bilaga 6.2A
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Servitut SKANOVA 2, Bilaga 6.2B
Servitut EON Elnät, Bilaga 7.2A
Servitut EON Elnät 2, Bilaga 7.2B
Servitut EON Elnät 3, Bilaga 7.2C
Servitut TELENOR, Bilaga 8.1
Bilaga 9.2A, Stensjön och Delsjön infarter
Bilaga 9.2B, Gatukostnadsberäkning
Dagvatten och skyfallsutredning, Bilaga 11.2

bilaga § 442a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-3031

Exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren
Stensjön och Delsjön i Bellevuegården, Dp 5513
Sverigedemokraterna är emot förtätningen av Malmö stad. Grönytor försvinner och
miljöproblemen blir allt större. Vi motsätter oss därför den styrande minoritetens
ambitioner att göra Malmö till en stad med 500000 invånare.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

443

Exploateringsavtal avseende fastigheten Hamnen 21:149, Dp
5554

TN-2019-1586
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Hamnen 12:149 har tagits fram i syfte att
reglera genomförandet av detaljplan, Dp 5554. I avtalet regleras bland annat marköverföring
och uttag av gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal avseende del av fastigheten Hamnen 21:149.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Exploateringsavtal avseende del av fastigheten
Hamnen 21:149, Dp 5554
Nämndskarta, del av fastigheten Hamnen 21:149
Exploateringsavtal avseende fastigheten Hamnen 21:149, Dp 5554
Bilagor till exploateringsavtal avseende del av Hamnen 21:149, Dp 5554
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§

444

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

TN-2020-2582
Sammanfattning

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., Södra Holma, har upprättats
med syfte att reglera genomförandet av detaljplanen, Dp 5546, avseende södra delen av
Holmastan. I avtalet regleras bland annat marköverföringar och kostnadsfördelning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., Södra
Holma.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av
fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., Södra Holma.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Henrik Malmberg (C), 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, § 444a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 444b.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 444c.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl. projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546
Bilaga 1.2, Dp 5546 Södra Holma
Bilaga 1.6, markinnehav Södra Holma
Bilaga 2.1, kvartersmark Södra Holma
Bilaga 4.1, allmän plats Södra Holma
Bilaga 5.1, kalkyl Holma
Bilaga 8.2, Servitut Fjärrvärme Södra Holma
Bilaga 9.2, Servitut Optokabel Södra Holma
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Bilaga 10.2, Servitut Ledning, infiltrationsanl. Södra Holma
Södra Holma Dp 5546, nämndskarta
Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. projekt 3007 Södra
Holma, DP 5546

bilaga § 444a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-2582

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546
Sverigedemokraterna anser att Pildammsvägen är en av de sista strategisk enorm
viktiga trafikleder, som den styrande minoriteten, nu även med stöd av Liberalerna,
ännu inte lyckades att förstöra. Vi motsätter oss därför att Pildamsvägen byggs om till
en avsmalnad stadshuvudgata. Detta enorma ingrepp i befintlig infrastruktur skapar
ett katastrofalt läge för Malmös redan pågående trafikinfarkt.
Vi vill säkra och trygga stadens invånare även i framtiden en god mobil kapacitet och
kommer därför aldrig att medverka till att bygga bort framtida nödvändig infrastruktur,
som i förlängningen leder till en försämring av framkomligheten inom Malmö stad.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 444b

Tekniska nämnden 58
2020-12-15
Reservation

§ 444 Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546
Vi moderater har under hela processen sagt nej till att förstöra Pildammsvägens funktion som en
kapacitetsstark förbindelse mellan Annetorpsvägen (Inre ringvägen) och Malmös centrala delar
genom avsmalningar, nya korsningar eller hinder för framtida möjlighet att vid behov skapa G/Cbana, busskörfält eller kollektivtrafikstråk utan att inskränka på vägbredden.
Om nu föreslaget exploateringsavtal skulle ingås förhindras dessa möjligheter varför vi yrkar avslag
på förslaget.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

bilaga § 444c
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Reservation
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 24: Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.
fl. projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546
Vi tycker att förvaltningen skulle blandat in fler aktörer i utvecklingen av området och
att avtalet med MKB därför är för ensidigt.
VI är dock positiva till omvandlingen av Pildammsvägen till stadshuvudgata.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup
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§

445

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Mellersta Holma, Dp 5588

TN-2020-2583
Sammanfattning

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., Mellersta Holma, har upprättats
med syfte att reglera genomförandet av detaljplanen, Dp 5588, avseende mellersta delen av
Holmastan. I avtalet regleras bland annat marköverföringar och kostnadsfördelning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., Mellersta
Holma.
Yrkanden

Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska besluta att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl., Mellersta Holma.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Henrik Malmberg (C), att
Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med 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, § 445a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 445b.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 445c.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl., projekt 3007 Mellersta Holma, Dp 5588
Bilaga 1.2, Dp 5588 Mellersta Holma
Bilaga 1.6, markinnehav Mellersta Holma
Bilaga 2.1, kvartersmark Mellersta Holma
Bilaga 4.1, allmän plats Mellersta Holma
Bilaga 5.1, kalkyl Holma
Bilaga 7.2, Servitut Fjärrvärme Mellersta Holma
Bilaga 8.2, Servitut El Mellersta Holma
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Bilaga 9.2, Servitut Optokabel Mellersta Holma
Mellersta Holma Dp 5588, nämndskarta
Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. projekt 3007 Mellersta
Holma, DP 5588

bilaga § 445a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-2583

Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Mellersta Holma, Dp 5588
Sverigedemokraterna anser att Pildammsvägen är en av de sista strategisk enorm
viktiga trafikleder, som den styrande minoriteten, nu även med stöd av Liberalerna,
ännu inte lyckades att förstöra. Vi motsätter oss därför att Pildamsvägen byggs om till
en avsmalnad stadshuvudgata. Detta enorma ingrepp i befintlig infrastruktur skapar
ett katastrofalt läge för Malmös redan pågående trafikinfarkt.
Vi vill säkra och trygga stadens invånare även i framtiden en god mobil kapacitet och
kommer därför aldrig att medverka till att bygga bort framtida nödvändig infrastruktur,
som i förlängningen leder till en försämring av framkomligheten inom Malmö stad.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 445b

Tekniska nämnden 63
2020-12-15
Reservation

§ 445 Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.,
projekt 3007 Mellersta Holma, Dp 5588
Vi moderater har under hela processen sagt nej till att förstöra Pildammsvägens funktion som en
kapacitetsstark förbindelse mellan Annetorpsvägen (Inre ringvägen) och Malmös centrala delar
genom avsmalningar, nya korsningar eller hinder för framtida möjlighet att vid behov skapa G/Cbana, busskörfält eller kollektivtrafikstråk utan att inskränka på vägbredden.
Om nu föreslaget exploateringsavtal skulle ingås förhindras dessa möjligheter varför vi yrkar avslag
på förslaget.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

bilaga § 445c

64

Reservation
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 25: Exploateringsavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.
fl. projekt 3007 Mellersta Holma, Dp 5588
Vi tycker att förvaltningen skulle blandat in fler aktörer i utvecklingen av området och
att avtalet med MKB därför är för ensidigt.
VI är dock positiva till omvandlingen av Pildammsvägen till stadshuvudgata.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup
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§

446

Markreservation för del av fastigheten Hyllie 7:4, projekt 7342
Söder om klipporna (Hyllie)

TN-2020-2904
Sammanfattning

Ärendet avser markreservation om cirka 11 000 m² BTA för del av fastigheten Hyllie 7:4,
detta för utveckling av parkerings- och mobilitetsanläggning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation för del av fastigheten Hyllie 7:4 åt Malmö kommuns
parkeringsaktiebolag (org.nr 556191-3095), detta till och med 2022-02-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Markreservation inom del av fastigheten Hyllie 7:4
Del av Hyllie 7:4, nämndskarta
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§

447

Förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3,
projekt 3004

TN-2019-4257
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen förlängning av markreservation för Svensk Husproduktion Mark
AB på fastigheten Balpressen 3 fram till och med 2021-03-31.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation för fastigheten Balpressen 3 till bolaget Svensk
Husproduktion Mark AB, detta fram till och med 2021-03-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 2020-12-15 Förlängning av markreservation avseende
fastigheten Balpressen 3, projekt 3004
Balpressen 3, nämndskarta
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§

448

Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie
165:61, Motorklipparen 1, Sekatören 1, Hyllie 165:74 och Hyllie
165:75, projekt 3007, 3012 och 3013

TN-2020-3558
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen förlängning av Riksbyggens befintliga markreservationer omfattande
totalt cirka 150 bostäder på kommunal mark inom Holma.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservationer till Riksbyggen avseende i ärendet angivna
fastigheter, detta till och med 2021-12-31
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förlängning av markreservationer till
Riksbyggen avseende i ärendet angivna fastigheter, detta till och med 2021-12-31.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med samma motivering som vid Tekniska nämndens behandling av
ursprunglig markreservation den 17 januari 2017, § 20, att markreservationen inte tar
tillräcklig hänsyn till Pildammsvägens nuvarande bredd, till behov av GC-bana och framtida
busskörfält, att Tekniska nämnden ska besluta att avslå föreslagen förlängning av
markreservationer till Riksbyggen.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande om förlängning av markreservationer.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 448a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutsunderlag




G-Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61,
Motorklipparen 1, Sekatören 1, Hyllie 165:74 och Hyllie 165:75, projekt 3007, 3012
och 3013
Holma, del av fastigheten Hyllie 165_61 m fl, nämndskarta

bilaga § 448a

Tekniska nämnden 68
2020-12-15
Reservation

§ 448 Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie
165:61, Motorklipparen 1, Sekatören 1, Hyllie 165:74 och Hyllie
165:75, projekt 3007, 3012 och 3013
Vi moderater yrkade redan när markreservationen behandlades i Tekniska nämnden 2017-01-17
avslag på marktilldelningen till Riksbyggen då den inte tog tillräcklig hänsyn till Pildammsvägens
nuvarande bredd, till behov av GC-bana och eventuella framtida busskörfält.
Nu har Tekniska nämnden möjlighet att göra om och göra rätt genom att inte förlänga
markreservationen till Riksbyggen, som därmed upphör och skapar möjlighet för ett omtag vad
gäller hur marken ska användas.
För att uppnå våra mål om en fungerande trafiklösning på och längs Pildammsvägen yrkar vi avslag
på förslaget att förlänga markreservationen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)
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§

449

Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer

TN-2020-1889
Sammanfattning

Ifrågavarande markavtal mellan kommunen och E.ON beträffande elledningar och
nätstationer reglerar bland annat ersättningsnivåer samt ansvars- och kostnadsfördelning vid
flyttning eller ändring av ledningar och stationer.
Göran Dahlander, fastighetsavdelningen, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna förslag till markavtal beträffande E.ON:s elledningar och
nätstationer, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget markavtal.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Markavtal E.ON elledningar och nätstationer
Markavtal elledningar och nätstationer
Nyhamnen karta bilaga 11.9
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1
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§

450

Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar

TN-2020-2859
Sammanfattning

Ifrågavarande markavtal mellan kommunen och E.ON beträffande fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar reglerar bland annat ersättningsnivåer samt ansvars- och
kostnadsfördelning vid flyttning eller ändring av dessa ledningar.
Göran Dahlander, fastighetsavdelningen, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna förslag till markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget markavtal.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Markavtal E.ON fjärrvärme- och fjärrkyla
Markavtal fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Nyhamnen karta bilaga 11.6
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1
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§

451

Förvärv av fastigheten Rödlöken 4 (återköp), projekt 1043

TN-2020-3146
Sammanfattning

Ärendet avser återköp av fastigheten Rödlöken 4 inom utbyggnadsområde i nordöstra delen
av Oxie i Stensåkervägens förlängning, Dp 4987 och ÄDp 5260.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag om köp av fastigheten Malmö Rödlöken 4.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 121215 Förvärv av fastigheten Rödlöken 4 (återköp),
projekt 1043
Rödlöken 4, nämndskarta
Köpeavtal (återköp), Rödlöken 4
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§

452

Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro, projekt 6600,
Dp 4373

TN-2020-2883
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen försäljning av del av fastigheten Sandstekeln 2 i Malmö, detta för
uppförande av kontorslokaler.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av del av Sandstekeln 2, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av del
av Sandstekeln 2, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i
projektet.
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, § 452a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Försäljning av del av Sandsteklen i Valdemarsro,
projekt 6600, Dp 437
Del av Sandstekeln 2, nämndskarta
Köpeavtal, del av Sandstekeln 2
Överenskommelse om social hållbarhet, del av Sandstekeln 2
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bilaga § 452a

Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 32. Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro

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 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

453

Försäljning av fastigheten Höbalen 2, projekt 3004

TN-2020-1118
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen försäljning av fastigheten Höbalen 2, detta för byggnation av
småhus och flerfamiljshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende fastigheten Höbalen 2, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Höbalen 2, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i
projektet.
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, § 453a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Försäljning av fastigheten Höbalen 2, projekt 3004
Höbalen 2, nämndskarta
Bilaga 1 till överenskommelse om social hållbarhet fastigheten Malmö Höbalen 2
Överenskommelse om social hållbarhet avseende fastigheten Höbalen 2
Köpeavtal avseende fastigheten Malmö Höbalen 2
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bilaga § 453a

Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 33. Försäljning av del av Höbalen 2

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 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

454

Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346

TN-2020-3370
Sammanfattning

Ärendet avser upplåtelse med tomträtt av fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, detta för
uppförande av flerbostadshus med hyresbostäder och LSS.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige hemställa om bemyndigande för Tekniska nämnden att med
tomträtt få upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Malmö.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Bemyndigande till Tekniska nämnden att med
tomträtt upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Dagvattnet 3, nämndskarta
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§

455

Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa
tomträtter för flerbostadshus

TN-2020-3481
Sammanfattning

På grund av att tiden för att träffa avtal om ny avgäld för de i ärendet aktuella tomträtterna
för flerbostadshusändamål utgår 2020-12-31, och att tomträttshavarna ännu inte godkänt
regleringen, föreligger behov av att Tekniska nämnden till fastighets- och
gatudirektören delegerar rätten att träffa tilläggsavtal rörande ny avgäld för dessa tomträtter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till fastighets- och gatudirektören delegera att träffa överenskommelse om tillägg till
tomträttsavtal rörande i bilagd förteckning upptagna fastigheter som är upplåtna med
tomträtt för flerbostadsändamål, om och i den mån hon finner det skäligt med hänsyn till
gällande praxis.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för
vissa tomträtter för flerbostadshus
Lista ej inkomna tomträtter flerbostadshus
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§

456

Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för vissa
tomträtter för industrier med mera

TN-2020-3480
Sammanfattning

På grund av att tiden för avgäldsreglering för de i ärendet aktuella tomträtterna för
industriändamål m.m. utgår 2020-12-31, och tomträttshavarna ännu inte godkänt regleringen,
föreligger behov av att Tekniska nämnden till fastighets- och gatudirektören delegerar rätten
att träffa tilläggsavtal rörande ny avgäld för dessa tomträtter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till fastighets- och gatudirektören delegera att träffa överenskommelse om tillägg till
tomträttsavtal rörande i bilagd förteckning upptagna fastigheter som är upplåtna med
tomträtt för industriändamål, om och i den mån hon finner det skäligt med hänsyn till
gällande praxis.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Delegering av rätten att teckna avgäldsreglering för
vissa tomträtter för industrier med mera
Lista för ej inkomna tomträtter för industrier
Nämndskartor ej inkomna industrier
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§

457

Reglering av tomträttsavgälder för industrier med löptid från
2022

TN-2020-3479
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 Båtyxan 1, Hamnen
22:2, Kirseberg 14:95, Krukskärvan 7, Sadelknappen 3, Skolläraren 5, Stenyxan 2, Stenyxan
17, Stridsyxan 13 och Värmet 13, samtliga i Malmö.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2020-12-15 Reglering av tomträttsavgälder för industrier
med löptid från 2022
Lista tomträtter industrier
Nämndskartor industrier
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§

458

Nedskrivning av anläggningstillgångar på fastigheten
Terminalen 3

TN-2020-3666
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
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§

459

Nedskrivning av anläggningstillgångar på fastigheter i
Nyhamnen

TN-2020-3644
Sammanfattning

Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Nyhamnen 2037 kommer i föreliggande ärende
uppräknade anläggningstillgångar inte kunna användas på sikt. Därmed föreslås en
nedskrivning av dessa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna nedskrivning av tillgångar med anläggnings-ID 31252, 31221, 31247 och 31250,
detta om totalt 7 198 459 kr i restvärde.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Nedskrivning av anläggningstillgångar på fastigheter
i Nyhamnen
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§

460

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden Tekniska nämnden 2020

TN-2020-57
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Protokoll TRU 201203
Protokoll TNAU 201203
Anmälan av delegationsbeslut november 2020, Fastighets- och gatukontoret
Protokoll Trafikdelegation 2020-12-09
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§

461

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




















FSKN 201118 §133 Återrapportering av budgetuppdrag angående samnyttjande av
park för förskola
FSKN 201118 §133 Rapport Samnyttjande av park för förskola 201023
FSKN 201118 §133 G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201118 Återrapportering
av budgetuppdrag
FSKN 201118 §133 Bilaga 1 Utvärdering förskolor samnyttjande
FSKN 201118 §133 Bilaga 2 Forskningsöversikt samnyttjande
KS 201111 §372 Intern kontroll - kommungemensam granskning avseende risk för
röjande av sekretess
KS 201111 §372 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Intern kontroll kommungemensam granskning
KS 201111 §373 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548
KS 201111 §373 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Ansökan från tekniska
nämnden om objektsgodkännande
KS 201111 §374 Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande
för projekt 8553
KS 201111 §374 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Ansökan från tekniska
nämnden om utökat
KF 201125 § 248 Beslut Budget för Malmö stad 2021 med plan för åren 2022-2023
KF 201125 § 248 Budget för Malmö stad 2021 med plan för åren 2022-2023
KF 201125 § 248 G-Tjänsteskrivelse KS 201029 Budget för Malmö stad 2021
KF 201125 §249 Taxa för avfallsverksamheten 2021
KF 201125 §249 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Taxa för avfallsverksamheten
2021
MN 201117 §198 Beslut Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning
juli 2019-juni 2020
MN 201117 §198 Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli
2019-juni 2020
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§

462

Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn

TN-2020-3694
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) väcker vid innevarande sammanträde initiativ om
markanvisningstävling för framtidens Södervärn. Malmberg (C) föreslår i initiativet att
Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att utlysa en
markanvisningstävling med fokus på hur Södervärn ska kunna utvecklas som
kollektivtrafiknod, samt att uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag på hur en sådan
tävling ska kunna utformas.
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
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§

463

Upplåtelse för evenemang med tält på Drottningtorget

TN-2020-3775
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polisen gällande tillstånd att uppföra
tre (3) tält på Drottningtorget från och med 2020-12-04 till och med 2021-03-31. Fastighetoch gatukontoret anser att detta ärende är av principiell karaktär och bör därför beslutas av
Tekniska nämnden. Fastighet- och gatukontoret anser att ansökan i sin helhet inte är lämplig
på allmän plats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avstyrka ansökan om upplåtelsen i
dess helhet.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed, då också med
instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till
det som framkommit i ärendet, avstyrka ansökan om upplåtelsen i dess helhet.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 463a.
Beslutet skickas till

Polismyndigheten
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Upplåtelse för evenemang med tält på
Drottningtorget
Remiss från polisen ärendenummer A688.843-2020
A688.843-2020 Ritning
A66.843-2020 Komplettering av ansökan - Hyrtoaletten_Duschvagn 3i1_2020
Lokal ordningsstadga för Malmö stad

bilaga § 463a

86

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-3775

Upplåtelse för evenemang med tält på Drottningtorget
Sverigedemokraterna instämmer helt i förvaltningens beslut att inte tillåta upplåtelse
av tält på Drottningtorget. Det är ett mycket bra och välgrundat beslut. Vi vill
understryka att det är av största vikt att aldrig tillåta denna typ av verksamhet på
gator och torg inom kommunen.
Att tillåta detta skulle vara en direkt felaktig signal till EU-migranter, att det är fritt fram
för bosättning. Malmö stad ska absolut inte lägga grundstenen för en ny kåkstad, t.
ex. som efterföljare av Industrigatan på Norra Sorgenfri.
Ett tältläger är ingen bra lösning även för andra socialt utsatta. Det förstärker snarare
än att minska ett segregerat samhälle och ökar bara utanförskapet.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

464

Delredovisning av budgetuppdrag 2020 – Utveckla en "låt bilen
stanna hemma"-lösning för Malmöborna

TN-2020-1432
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2020 om fyra särskilda nämnduppdrag i
samband med att nämndens budget för 2020 antogs. Detta ärende avser ett av dessa. Syftet i
rubricerat nämnduppdrag är att underlätta för malmöbor att lämna bilen hemma, till förmån
för ett mer hållbart alternativ såsom gång, cykel och kollektivtrafik, vid resor till och från
arbetsplatsen.
I föreliggande delrapportering redogör Fastighets- och gatukontoret för en lösning som
motsvarar uppdragets syfte.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delrapporten till handlingarna.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att lägga delrapporten till handlingarna.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt
yttrande, § 464a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (SD) och Karin Olsson (SD) anmäler ett särskilt
yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 464b.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
464c.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Delredovisning av budgetuppdrag "Låt bilen stanna
hemma"

bilaga § 464a

88

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärende: TN-2020-1432

Delredovisning av budgetuppdrag 2020 – Utveckla en
"låt bilen stanna hemma"-lösning för Malmöborna
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 och den permanenta ensidiga
prioriteringen av cykeltrafiken.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister,
bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med
morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör
ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där människor blir så
pass frustrerade över trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång 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)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 464b

Tekniska nämnden 89
2020-12-15
Särskilt yttrande

§ 464 Delredovisning av budgetuppdrag 2020 – Utveckla en "låt bilen stanna
hemma"-lösning för Malmöborna

Med detta särskilda yttrande vill vi moderater påpeka att om (L) hållit kvar vid sin tidigare uppfattning
att parkeringsnormen vid bostadsbyggande skulle motsvara förväntat behov av parkeringsplatser för de
boende och inte användas för att begränsa möjligheten för familjer med behov av egen bil att bo i vissa
delar av staden, hade hela frågan om en konstgjord lösning på behovet att lämna bilen hemma och ta
sig till arbetet på annat sätt undvikits.
Med en verklighetsanpassad parkeringsnorm hade det utan budgetuppdrag funnits möjlighet för de
boende att parkera sin bil i sitt bostadsområde, såväl dag som natt.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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bilaga § 464c

Vänsterpartiet Malmö

Låt bilen stanna hemma - på riktigt!
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 44. Delredovisning av budgetuppdrag 2020 – Utveckla en "låt bilen stanna
hemma"-lösning för Malmöborna

Om än ärendet är en avstämning av ett budgetuppdrag finns det skäl att ge respons och
styrning från Tekniska nämnden till förvaltningen. Det förslag som redovisas i
tjänsteskrivelsen är alltför svaga för att, om än endast till dels, uppnå målen för
budgetuppdraget.
Det är tveksamt om en subventionering av parkeringsavgifter i särskilda områden leder till
någon verklig effekt av mottot “låt bilen stanna hemma”. Lika tveksamt är det om det
faktiskt stimulerar bilisterna till att göra mer hållbara resval.
Fler, tydligare och skarpare åtgärder kommer att vara nödvändiga i framtiden.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

