1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-02-19 kl. 09:00-14:30

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-Huset Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) §§36-65, §§67-84
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S) §§36-83
Stefana Hoti (MP) §§38-84
Susanna Lundberg (V) §§38-84
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) §84 ersätter Magdalena Beck (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§36-37 ersätter Stefana Hoti (MP)
Mats Billberg Johansson (V) §§36-37 ersätter Susanna Lundberg (V)
Niclas Röhr (M) §66 ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S) §§36-83
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S) §§36-54
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§38-84
Mats Billberg Johansson (V) §§38-84
Niclas Röhr (M) §§36-65, §§67-84
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M) §§36-60
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................
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Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 6784

Håkan Linné (L) § 66
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Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)
Per Wisenborn (sektionschef)
Karin Linnéa Caesar (exploateringsingenjör)
Mikael Kylsäter (Stadskontoret) §36
Ulrika Signal (Stadsbyggnadskontoret) §36
Pernilla Linde (enhetschef) §37
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef) §§38-40
Erika Jonasson (landskapsarkitekt) §38
Ina Söderbäck (ingenjör) §39
Nina Nordin (strateg) §48
Magnus Fahl (strateg) §60
Utses att justera

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 67-84
Håkan Linné (L) § 66

Justeringen

2021-03-02

Protokollet omfattar

§§36-84
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ÄRENDELISTA
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66

Information om utbyggnaden av Stadionområdet (Pp 6048) – muntlig
Information om renhållningsinsatser 2021 – muntlig
Information om projekt 6007 Lindängelund, dp och utredningar – muntlig
Information om projekt Friisgatan – muntlig
Information om konstnärlig gestaltning i Varvsparken, projekt 8027 Varvsparken
etapp IV – muntlig
Information om utmaningar och möjligheter under 2021 för avdelningen för
struktur och stöd – muntlig
Information om reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänsten
i Malmö stad
Information om EU-projektet Gröna hamnar – skriftlig
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Uppföljning av internkontrollplan 2020 Tekniska nämnden
Internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden
Remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne 2022–
2040, STK-2020-1575
Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten
samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, STK-2020-1607
Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön, STK-2020-1469
Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72),
STK-2020-1664
Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om vattenförvaltning 2021–
2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om godkännande och antagande av
gatunamn m.m., Dp 5592, Dp 5533, Dp 5175, Dp 5475, Dp 5573, Dp 5544, Dp
5478, Dp 5595, Dp 5618, Dp 5550 och Dp 5557, SBN-2020-906
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö, Dp
5621
Detaljplan för fastigheterna Jungmannen 4 och Hamnen 21:152 i Västra hamnen
i Malmö, Dp 5703
Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänsten i Malmö stad
Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Redovisning uppdrag budget 2020 – Utredning av mobilitetshus i samarbete med
Parkering Malmö
Objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom linje 9,
Storstadspaketet
Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565
Förlängning av byggnadsskyldighet för Hemvistet 2, Hyllie
Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie allé
Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro, projekt 6600, Dp 4373
Försäljning av fastigheten Badskon 1, projekt 7322 Söder om badhuset i Hyllie
Försäljning av del av fastigheten Lund Vomb 1:2
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§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Pyramiden 2
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 4
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Löplinan 1
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Rödvenen 2
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 2
Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för
bostadsändamål – uppdraget vinstdelning vid förtätning på tomträtter
Rapport angående 2020 års avgäldsregleringar för tomträtter
Upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten 13, kv. Spårvägen,
projekt 7060, Dp 5102
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1, Dp 5612, projekt 7021
Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–2022
Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken och Hammarsbäck
Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för framtidens
Södervärn
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående säkerhetsåtgärder för
gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal regi
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska nämnden 2021
Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och beslut 2021
Utseende av dataskyddsombud
World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö och kompletterande
information avseende intäkter
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§

36

Information om utbyggnaden av Stadionområdet (Pp 6048) –
muntlig

TN-2021-201
Sammanfattning

(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Mikael Kylsäter, Stadskontoret
Ulrika Signal, Stadsbyggnadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

37

Information om renhållningsinsatser 2021 – muntlig

TN-2020-4041
Sammanfattning

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

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

38

Information om projekt 6007 Lindängelund, dp och utredningar
– muntlig

TN-2020-585
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Erika Jonasson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10.30 och klockan 10.45.
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§

39

Information om projekt Friisgatan – muntlig

TN-2021-257
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Ina Söderbäck, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

40

Information om konstnärlig gestaltning i Varvsparken, projekt
8027 Varvsparken etapp IV – muntlig

TN-2019-1717
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Elin Brusewitz, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

41

Information om utmaningar och möjligheter under 2021 för
avdelningen för struktur och stöd – muntlig

TN-2021-319
Sammanfattning

(15 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

42

Information om reviderade riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för färdtjänsten i Malmö stad

TN-2020-2563
Sammanfattning

(15 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Benny Nilsson, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

43

Information om EU-projektet Gröna hamnar – skriftlig

TN-2021-282
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Skriftlig information TN 210219 EU-projektet Gröna hamnar – Green airports and
ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility, en del av Horizon
2020
Del av ansökan, uppdragsbeskrivning - Greening Ports
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§

44

Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037

TN-2020-2625
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2020 och sammanfattat
verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av
mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till årsanalys för 2020 tillföra den i årsanalysen omnämnda
slutrapporten angående uppföljning av trafik och mobilitet för 2020, daterad 2021-01-18, som
separat bilaga till årsanalysen,
att med detta tillägg godkänna förvaltningens förslag till årsanalys för 2020,
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen, samt
att som en del av förvaltningens årliga återrapportering till nämnden även lägga
kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk och trafiksignalreglerade övergångsställen till
handlingarna.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och Håkan
Linné (L), att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till årsanalys för 2020
tillföra den i årsanalysen omnämnda slutrapporten angående uppföljning av trafik och
mobilitet för 2020, daterad 2021-01-18, som separat bilaga till årsanalysen, att med detta
tillägg godkänna förvaltningens förslag till årsanalys för 2020, att överlämna densamma till
Kommunstyrelsen, samt att som en del av förvaltningens årliga återrapportering till nämnden
även lägga kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk och trafiksignalreglerade
övergångsställen 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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilagt yttrande, § 44a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 44b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret 037
Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag 2020
Bilaga 2 Uppföljning av objektsgodkännanden
Bilaga 3 Planbeställningar från Fastighets- och gatukontoret 2020
Bilaga 4 Kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk
Bilaga 5 Kunskapsunderlag trafiksignalreglerade övergångställen
Bilaga 6 Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020
Bilaga 7 Aktiva åtgärder enl Diskrimineringslag
Bilaga 8 Uppföljning av arbetsmiljö 2020
Bilaga 9 Slutrapport - Uppföljning av trafik och mobilitet för 2020, dat. 2021-01-18

bilaga § 44a

Tekniska nämnden 15
2021-02-19

Särskilt yttrande

§ 44 Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret
Till årsanalysen fogas ett så kallat kunskapsunderlag gällande trafiksignalreglerade övergångsställen,
bilaga 5.
Ett kunskapsunderlag bör innehålla fakta och vara sådant att man kan använda underlaget för att dra
relevanta slutsatser när man står i begrepp att fatta beslut om den ena eller den andra åtgärden.
Vi kan alla gissa och tro, men i ett kunskapsunderlag bör vi få fakta och därmed kunna veta. Blir därför
besviken av sammanfattningen som är väldigt svävande, ”kan bidra till”, ”kan bidra till”, ”kan öka risk”
och igen, ”kan bidra till”.
För att kunna användas som ett kunskapsunderlag hade vi behövt faktakunskap om t ex hur många
olyckor som de facto inträffat mellan bil och gående/cyklist på grund av rödljuskörning, hur långa extra
väntetider utanför rusningstid som blir följden ”för samtliga trafikslag”, även när signalerna utanför
rusningstrafik som grund står i helrött, samt vinsterna för miljö och arbetsmiljö när en korsning kan
passeras i jämn hastighet utan farthinder vid alla de tillfällen då någon korsande trafik/trafikant inte
finns.
Med ett bra kunskapsunderlag hade vi vetat, nu får vi fortsätta gissa.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

bilaga § 44b
16

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2021-02-19
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden - Fastighets och gatukontoret 037
Diarienr: TN-2020-2625
Det är utmärkt att FGK har ett koldioxidmål och att utsläppen varit väsentligt
under målet för 2020. Vi ser behovet av att det även görs en uppföljning för
utsläppen för de infrastrukturinvesteringar som nämnden gör. Det gäller främst
utsläppen från cement, asfalt och stålkonstruktioner. Dessa utsläpp är
betydande och nämnden kan via våra upphandlingar få en styrande effekt på
utsläppen och skapa förutsättningar för anläggningsbranchen att minska sina
utsläpp.
Vi skulle även vilja se en uppföljning av luftkvalitetsvärdena utifrån det
nationella målet för “Frisk luft”. Det är bra att vi nästan uppnår riktvärdena för
MKN, men vi vet samtidigt att dessa målvärden inte är tillräckliga för att uppnå
hälsosam luft. Det är ju tyvärr så att betydligt fler Malmöbor skadas och dör av
luften de andas än av de trafikolyckor som sker, vi behöver jobba aktivt med alla
trafikskador.

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

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

45

Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014

TN-2020-2626
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2020 och sammanfattat
verksamhetsåret enligt Stadskontorets anvisningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna Fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys för 2020 avseende
Hamnanläggningar 014, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna Fastighets- och gatukontorets förslag till
årsanalys för 2020 avseende Hamnanläggningar 014, samt att överlämna densamma till
Kommunstyrelsen.
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, § 45a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Årsanalys 2020 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014

bilaga § 45a
18

Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 5: Årsanalys 2020 Hamnanläggningar
Sedan hamnen flyttade till dess nuvarande placering i Norra Hamnen har kommunen
investerat stora summor i att hamnen skall få stor kapacitet och möjlighet att hantera
alla typer av transportslag och godsslag.
Investeringarna består av kajkanter med kapacitet för angöring av stora fartyg, kran
för hantering av containers, järnvägsspår och ytor för hantering och lagring av gods
med mera.
Det är viktigt att hamnens hela potential utnyttjas och att hamnens affärer inte blir för
ensidiga.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg
(C)
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§

46

Uppföljning av internkontrollplan 2020 Tekniska nämnden

TN-2019-4014
Sammanfattning

I ärendet föreliggande rapport innehåller den slutliga uppföljningen av Tekniska nämndens
internkontrollplan 2020 för Fastighets- och gatukontoret, då inklusive förvaltningskod 014,
Hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har
en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll
över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för
att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna
kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens
ansvarsområden.
Enligt internkontrollplanen för 2020 skulle totalt sex direktåtgärder, fem granskningar
föranledda av Tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar
följas upp till Tekniska nämnden under 2020. Granskning och uppföljning har skett i enlighet
med tidsram fastställd av Kommunstyrelsen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna slutlig uppföljning av internkontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Uppföljning av internkontrollplan 2020 för
Tekniska nämnden
Uppfoljning intern kontroll 2020 TN
Tekniska nämnden granskning förmån av kost 2020
Tekniska nämnden självskattning otillåten påverkan
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§

47

Internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden

TN-2020-2674
Sammanfattning

Tekniska nämndens internkontrollplan 2021 omfattar Fastighets- och gatukontorets
verksamhet, inklusive förvaltningskod 014, Hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har
en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll
över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för
att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna
kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens
ansvarsområden.
Förvaltningen har under hösten 2020, integrerat med verksamhetsplaneringen, riskanalyserat
sin verksamhet utifrån olika perspektiv. De problem och risker som har bedömts ha högt
riskvärde har, med undantag för de kommungemensamma riskerna, behandlats och
prioriterats av Fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp. De problem och risker som
ledningsgruppen bedömt vara särskilt viktiga att åtgärda eller granska har tagits med i
Tekniska nämndens interna kontrollplan för 2021. Till detta har även de
kommungemensamma granskningsområdena, som beslutas av Kommunstyrelsen, lagts.
Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med
direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller
och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla,
intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs.
Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av
eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till
åtgärder/förbättringsåtgärder.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden tillföra, då på
sidan 9, att särskild uppföljning av intentionerna i Tekniska nämndens beslut den 12 juni
2020, § 259, om avtal med Servicenämnden kring drift- och underhållsentreprenad, ska
ske i anslutning till ordinarie uppföljningstillfällen under året, samt
att med detta tillägg godkänna internkontrollplanen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till internkontrollplan 2021 för
Tekniska nämnden.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden tillföra, då på sidan 9, att särskild uppföljning
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av intentionerna i Tekniska nämndens beslut den 12 juni 2020, § 259, om avtal med
Servicenämnden kring drift- och underhållsentreprenad, ska ske i anslutning till ordinarie
uppföljningstillfällen under året, samt att med detta tillägg godkänna internkontrollplanen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på av Håkan Fäldt (M) framlagt tilläggsyrkande och
finner att Tekniska nämnden även beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021 TN
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§

48

Remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan
för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575

TN-2020-3700
Sammanfattning

Region Skåne har inkommit till Kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan
för Skåne 2022–2030. Regionplanens syfte är att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt
bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Planen ska vara vägledande för beslut i
den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet
av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets
klimatpåverkan och dess effekter.
Nina Nordin, fastighetsavdelningen, föredrar ärendet.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040
Missiv till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne
2022–2040
Regionplan för Skåne 2022–2040, samrådshandling
Kartbilaga 1 Antal allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner
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Kartbilaga 2 Anläggningar för elproduktion
Kartbilaga 3 Arbetspendling till, från och inom Skåne (2017 och 2018)
Kartbilaga 4 Avrinningsområden i Skåne
Kartbilaga 5 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018)
Kartbilaga 6 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018), i förhållande till
befolkningsförändringen i länet
Kartbilaga 7 Blågrön infrastruktur i Skåne
Kartbilaga 8 Cykelstråk i Skåne
Kartbilaga 9 Erosionsförhållanden längs Skånes kust
Kartbilaga 10 Flöden för godstransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 11 Flöden för persontransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 12 Försörjningskvot per kommun (2018)
Kartbilaga 13 Försörjningskvot per kommun (2028)
Kartbilaga 14 Gränser för havsplaneringsområden
Kartbilaga 15 Hållbara drivmedel - publika laddstationer och tankställen för
fordonsgas
Kartbilaga 16 Infrastruktur för godstransporter i Skåne
Kartbilaga 17 Klassning av jordbruksmark i Skåne
Kartbilaga 18 Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Kartbilaga 19 Kollektivtrafikstråk i Skåne
Kartbilaga 20 Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne (2018)
Kartbilaga 21 Mark- och vattenanvändningskartan
Kartbilaga 22 Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne
Kartbilaga 23 Självskattad hälsa i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 24 Skyddad natur i Skåne
Kartbilaga 25 Skåne och omvärlden
Kartbilaga 26 Strukturkartan
Kartbilaga 27 Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 28 Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 29 Transmissionsnät för el i Skåne

bilaga § 48a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 8

Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022 –2040

Från Vänsterpartiet ser vi stora fördelar i ett Skåne -gemensamt förhållningssätt till
regionens utveckling.
Förvaltningens svar är i grunden bra, de påpekanden som framförs är rimliga att justera i
den slutliga regionplanen. Inte minst i förvaltningens påp ekanden i avsnittet Mål och
förutsättningar där otydligheten i samspelet med andra program och strategier riskerar att
inte bara skapa förvirring, det riskerar att leda till att felaktiga och/eller motstridiga beslut
fattas.
Det grundläggande problemet m ed Regionplanen är att den inte är styrande, endast
vägledande, och då kvittar det hur innehållsrik och bra Regionplanen än är. När
möjligheterna till styrning inte finns så riskerar ett sånt här dokument, en sån här plan att bli
många vackra ord men var a lätt att undvika. Vi vet ju att det finns kommuner som inte
kommer att följa, om inte helheten så i alla fall delar av Regionplanen.
Vi yrkar ändå att några ytterligare synpunkter och förslag tillförs Tekniska nämndens
yttrande.
- Skarpare skrivningar med hänsyn till en hållbarare samhällsutveckling bör
genomsyra hela regionplanen – ekonomisk, socialt och ekologiskt
- Tydlighet i skrivninga r kring mål och hur de ska uppnås
- I samtliga skrivningarna kring sysselsättning och kompetensförsörjning vill vi tillföra
skrivningar kring bred satsning på kvalifikationer för en grön omställning.
- Tryck extra på att jämställdhets - och barnperspektiven beh över bli skarpare

Malmö 2021 -02 -19
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e
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§

49

Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet,
STK-2020-1607

TN-2020-3882
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av Kommunstyrelsen givits möjlighet att yttra sig över remiss från
Infrastruktursdepartementet avseende Energimarknadsinspektionens rapport
Kapcitetsutmaningen i elnätet (Ei R2020:06) samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva
lösningar i elnätsverksamhet (PM – Ei PM2020:01). Förslagen i rapporten och promemorian
syftar till att öka effektiviteten i nyttjandet av elnätet genom att se över befintliga
incitamentstrukturer samt åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning.
Infrastrukturdepartementet efterfrågar i remissen särskilt synpunkter på författningsförslagen
och Energimarknadsinspektionens bedömning om att nätkoncessionshavare har ett absolut
ansvar att leverera el till sina befintliga kunder.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande, mellan andra och tredje stycket, tillföra att "Tekniska
nämnden vill dock påpeka att nuvarande system med elnätsområden måste avvecklas för att
rapportens positiva delar ska kunna infrias.”, samt
att med denna justering avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande, mellan andra och tredje stycket, tillföra att "Tekniska nämnden vill dock påpeka att
nuvarande system med elnätsområden måste avvecklas för att rapportens positiva delar ska
kunna infrias.”, samt att med denna justering 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.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 49a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
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Förslag till yttrande TN 210219 Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Följebrev till Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen
i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, STK-2020-1607
Kapacitetsutmaningen i elnäten
Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Missiv till remiss - Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i
elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, I2020/03164
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 9. Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian
Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Det är bra att kapaciteten i elnäten ses över för att kunna optimeras, men vi anser att alla
utredningar om energi i dagens läge måste involvera frågor om konsumtion och
beteendeförändringar. Det räcker inte med tekniska lösningar och fossilfri energi, utan även
förändrat beteende i form av förändrat resande, förändrad uppvärmning av bostäder och
andra lokaler, förändrad varu- och tjänstekonsumtion och mycket annat måste till för att
hantera klimatkrisen. Sådana förändringar påverkar givetvis kapacitetsbehovet. Hur vet vi
inte, men det borde ju Energimarknadsinspektionens experter kunna räkna ut.

Malmö 2021 -02 -19

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e
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§

50

Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad

TN-2020-258
Sammanfattning

I april 2019 antog Kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad samt anmodade Miljönämnden att samordna det övergripande
arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Planen utgår från Malmö stads arbete med
kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden: naturvärden och ekosystem; renare
hav och kust; havsmedvetenhet/ocean literacy; rekreation och upplevelser; stads- och
hamnutveckling; klimatanpassning och extern samverkan. Handlingsplanen beskrivs som ett
inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av pågående, planerade och tänkbara
åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Varje
år förslås vid behov revideringar av handlingsplanen.
Varje nämnd i Malmö stad fattar beslut om att godkänna förslaget till reviderad handlingsplan
utifrån sina egna ansvarsområden och de aktiviteter som specificerats i handlingsplanen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna revideringar av Tekniska nämndens åtaganden i Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad,
att översända reviderad handlingsplan till Kommunstyrelsen för vidare behandling, samt
att anmoda Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta, att det fortsatta
arbetet med Malmö som kuststad ska integreras i den ordinarie budgetprocessen, som den
beskrivs i Malmö stads målstyrningsmodell, vilket ersätter behovet av en särskild
handlingsplan.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna föreslagna revideringar av Tekniska
nämndens åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad, att översända reviderad handlingsplan till Kommunstyrelsen för vidare
behandling, samt att anmoda Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta, att
det fortsatta arbetet med Malmö som kuststad ska integreras i den ordinarie budgetprocessen,
som den beskrivs i Malmö stads målstyrningsmodell, vilket ersätter behovet av en särskild
handlingsplan.
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, § 50a.
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Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 50b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Revidering av handlingsplan för arbetet med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad
Sammanställning av föreslagna ändringar i handlingsplan
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-19
Revidering av handlingsplan för arbetet med att säkra Malmös roll som
framtidens kuststad
Diarienr: TN-2020-258
Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Under ytan pågår mycket liv
som utgör ett livsviktigt ekosystem. Öresund är hemmet för en massa olika
arter. Här bor blåmusslor, abborrar och delfiner. För att inte glömma
ålgräsängarna som är närmast unika eftersom de försvunnit på så många andra
håll i världen. Det största hotet mot detta är urbaniseringen och människans
framfart, nedskräpning, plaster, mikroplaster, föroreningar, breddning mm.
Men vi i Miljöpartiet vet att Malmö både kan växa och att vi samtidigt kan slå
vakt om havet med dess djur- och naturliv. Därför har Miljöpartiet varit
drivande i framtagandet av handlingsplanen för arbete med att säkra Malmös
roll som framtidens kuststad liksom inrättandet av Marint pedagogiskt center
och Naturum Öresund. Vi behöver ett samlat grepp kring dom blåa miljöerna
och samverkan mellan nämnderna och andra berörda aktörer är nyckeln.

Handlingsplanen lyfter några av dom viktigaste frågorna för att skydda den
biologiska mångfalden, bland annat utredning av fler skyddade områden,
utredning av förutsättningar för införande av Biosfärområde och identifiering
av de mest värdefulla marina områden. Miljöpartiet vill särskilt lyfta fram att
just marina naturskyddsfrågor behöver utredas och inrättas skyndsamt.

En av dom viktigaste frågorna för just tekniska nämnden är renhållningsfrågor.
Plastskräp hotar Öresunds ekosystem. Krabbor, fiskar och fåglar fastnar i
skräpet, svälter ihjäl eller skadas svårt. En del djur misstar skräpet för mat, äter
det och får inre skador. Vi måste därför jobba intensivt både med
attitydpåverkan, kunskapsspridning och renhållning för att få bukt på det
destruktiva nedskräpande.
Människans ohållbara levnadssätt har tyvärr lett oss till den punkt då det är
oundvikligt att inte prioritera frågor om klimatanpassning och kustskydd. Läget
är akut, klimatförändringar kommer att öka hoten mot kusterna, bland annat
till följd av stigande havsnivåer och ökade risker för erosion.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Stora delar av Malmö kommer att vara obeboeliga inom inte så avlägsen framtid
om vi inte tar klimatfrågan på allvar. Tyvärr verkar många partier i Malmö mer
intresserade av greenwashing än att sätta in kraftfulla åtgärder mot
klimatförändringarna.
Att skydda och bevara Malmös unika marina ekosystem är en av Miljöpartiet i
Malmös viktigaste frågor, vi kommer därför att följa och driva genomförande av
aktiviteterna i den reviderade planen med stort intresse.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 10: Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad
I handlingsplanen (kap Stads- och hamnutveckling) beskrivs hur flera av Malmös
hamnanläggningar har avvecklats och utvecklats till bostads- och kontorsområden,
Västra hamnen, Limhamns industrihamn och Frihamnen.
I handlingsplanen beskrivs också att det nya hamnläget i Norra hamnen är en
fullservicehamn med kapacitet att hantera alla transportslag på samma plats.
Sedan hamnen flyttade till dess nuvarande placering i Norra Hamnen har kommunen
investerat stora summor i att hamnen skall få stor kapacitet och möjlighet att hantera
alla typer av transportslag och godsslag.
Investeringarna består av kajkanter med kapacitet för angöring av stora fartyg, kran
för hantering av containers, järnvägsspår och ytor för hantering och lagring av gods
med mera.
Det är viktigt att hamnens hela potential utnyttjas och att hamnens affärer inte blir för
ensidiga.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)
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§

51

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469

TN-2020-3418
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt havsmiljöförordningen, ta fram ett åtgärdsprogram
för havsmiljön, om god miljöstatus inte nås eller upprätthålls eller om miljökvalitetsnormerna
för havet inte följs. I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram som nu remitteras ingår förslag
på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som
beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022–
2027.
Fastighets- och gatukontoret ser överlag positivt på de föreslagna åtgärderna.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande göra följande ändringar:




Meningen (s. 2) "Det är viktigt att införandet av skyddade områden inte påverkar våra
möjligheter att uppföra kustskydd för att hantera problematiken kring havsytans
höjning." skall ersättas med "Det är viktigt att införandet av skyddade områden är
förenligt med uppförandet av kustskydd för att hantera problematiken kring
havsytans höjning."
Resterande del av samma stycke (tredje; s. 2) skall strykas.

samt att med dessa ändringar avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Stefana Hotis (MP)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) ändringsyrkande mot Håkan Linnés (L)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
Håkan Linnés (L) yrkande.
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Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på eget
ändringsyrkande. Se bilagd reservation, § 51a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten –
Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten –
Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Följebrev till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Samråd om uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt
havsmiljöförordningen
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Missiv till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Följebrev till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469, ursprunglig
Sändlista

bilaga §51a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-19
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten- Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Diarienr: TN-2020-3418
Miljöpartiet anser att nämndens yttrande är alldeles för defensivt i frågan om
skyddade naturområden. De eventuella målkonflikter som nämnden lyfter
uppstår bara om man inte är beredd att anpassa exempelvis utbyggnad på ett
sätt som inte stör djur- och naturlivet. Nämnden lyfter i sitt yttrande att det är
viktigt att skyddade områden inte påverkar CMPs verksamhet negativt eller
framtida infrastruktursatsningar. Miljöpartiet anser att utgångspunkten är
felaktig. Det är människans påverkan på naturvärden som ska minimeras och
anpassas utifrån vilka miljöer och arter som behöver skyddas. Vi befinner oss
trots allt i den sjätte massdöden av arter och behöver skydda den biologiska
mångfalden.
Vi vill också lyfta att uppförande av kustskydd är viktigt men ska göras på ett
sätt som är förenligt med införande av skyddade områden. Då våra yrkanden
inte fick gehör valde vi att reservera oss i ärendet.

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

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

52

Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72), STK-2020-1664

TN-2021-36
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Miljödepartementets utredning Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72) till Tekniska nämnden för yttrande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå
ett producentansvar för textilier, vilket ska säkerställa separat insamling av textilier för
återanvändning respektive textilavfall för återvinning.
Fastighets- och gatukontoret har även översänt ärendet till VA SYD inom ramen för sin
beredning av ärendet.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att
till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 52a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Miljödepartementet - Ett
producentansvar för textil (SOU 2020:72), STK-2020-1664
Yttrande TN 210219 Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för
textil (SOU 2020:72), STK-2020-1664
Följebrev till remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU
2020:72), STK-2020-1664
Missiv till remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU
2020:72), M2020/02005
Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72), M2020/02005

bilaga § 52a

Tekniska nämnden 37
2021-02-19

Särskilt yttrande

§ 52 Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72)
Vi moderater och centerpartister hade önskat att det i remissvaret tydligare hade framgått att systemet
måste utformas konkurrensneutralt, dvs så att inte svenska företag drabbade av kostnader och ansvar
för sådan textil som direktimporterats av konsument.
Vi vill med detta särskilda yttrande uppmana kommunstyrelsen att skärpa till skrivningen i den delen
när det samlade yttrandet från Malmö stad avges.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Neaf (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)
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§

53

Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om
vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt,
STK-2020-1515

TN-2020-3634
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027.
Fastighets- och gatukontoret ser överlag positivt på förslagen men lämnar ett antal
synpunkter.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd
om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd
om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Följebrev till remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om vattenförvaltning
2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Följebrev till samråd om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns
vattendistrikt
Missiv till samråd om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 Södra
Östersjön
Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjön
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027
Södra Östersjön
Förslag till förvaltningsplan 2021–2027 Södra Östersjön
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Södra Östersjön
Bilaga 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer, exempeltabeller
Bilaga 4 till föreskrift miljökvalitetsnormer
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§

54

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om godkännande och
antagande av gatunamn m.m., Dp 5592, Dp 5533, Dp 5175, Dp
5475, Dp 5573, Dp 5544, Dp 5478, Dp 5595, Dp 5618, Dp 5550
och Dp 5557, SBN-2020-906

TN-2020-3470
Sammanfattning

Från Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till namn på gator, vägar,
allmänna platser m.m. i Malmö inom nya detaljplaner i flera av stadens utbyggnadsområden.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
godkännande och antagande av gatunamn m.m.
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
godkännande och antagande av gatunamn m.m.
Skjutsstallsgatan
Sporregatan mfl
Elinelundsstigen mfl
Venusgatan mfl
Skivsnäcksgränd mfl
Carlsbron mfl
Svarvgången
Holmströms plats
Bassängkajen mfl
Cyklopgatan mfl
Hyllievångsparken mfl
Beskrivning av gator SBN 2020-10-22
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§

55

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i
Limhamn i Malmö, Dp 5621

TN-2020-684
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad stadsbebyggelse med i huvudsak bostäder,
men också skola, förskola, centrumverksamhet, parkeringshus samt park och natur.
Detaljplanen möjliggör cirka 1700 bostäder i flerbostadshus och cirka 350 småhus samt
grundskola med cirka 650 platser och förskola med cirka 120 platser.
Beslut

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

Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Stadsbyggnadsnämnden avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande tillföra följande:





Tekniska nämnden är av uppfattningen att skyddszon mot buller och farligt gods ut
mot Yttre Ringvägen och intilliggande järnväg ska vara ordentligt tilltagen.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att skola och förskola inom
detaljplaneområdet ska placeras på så sätt att dessa omges av bilfri zon.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att byggskedet ska schemaanpassas på så
vis att byggnation sker helt utanför pilgrimsfalkens häckningssäsong.
Tekniska nämnden anser att det är av yttersta vikt att åtgärderna som sammanställts i
planbeskrivningens miljökonsekvensbeskrivning får utgöra utgångspunkt i projektet,
på det att projektets påverkan på djur och natur ska kunna minimeras.

samt att med dessa tillägg avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Susanna Lundberg (V) biträder Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande i den del som avser att i
förvaltningens förslag till yttrande tillföra att Tekniska nämnden anser att det är av yttersta
vikt att åtgärderna som sammanställts i planbeskrivningens miljökonsekvensbeskrivning får
utgöra utgångspunkt i projektet, på det att projektets påverkan på djur och natur ska kunna
minimeras.
Susanna Lundberg (V) yrkar vidare att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande tillföra att Tekniska nämnden anser att man bör utvärdera detaljplanens
effekter på naturskyddsområdet ytterligare, då utifrån projektets etapp 1 och 2, liksom
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ta sådan utvärdering i beaktande innan man går vidare med etapp 3, samt att med detta tillägg
avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) yrkande,
detta med hänvisning till vad som framgår av den reservation från Moderaterna som bilagts
protokollet vid ärendets behandling i Stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2020, § 403b.
Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först Håkan Linnés (L) yrkande mot Stefan Plaths (SD) respektive Håkan
Fäldts (M) yrkanden om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Linnés (L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande mot Håkan Linnés (L)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
Håkan Linnés (L) yrkande.
Ordföranden ställer till sist Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot Håkan Linnés (L)
yrkande om avslag på detsamma 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, § 55a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande, liksom med hänvisning till vad som
framgår av den reservation från Moderaterna som bilagts protokollet vid ärendets behandling
i Stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2020, § 403b.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på eget
tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detsamma. Se bilagd reservation, § 55b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
eget tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detsamma. Se bilagd reservation, § 55c.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 55d.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Dp 5621 del av Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund
Förslag till yttrande TN 210219 Dp 5621 del av Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund
Dp 5621 Planbeskrivning samråd
Dp 5621 Plankarta samråd
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SBN 181129 Särskilt yttrande (L), Detaljplan för fastigheten Limhamn 150:384 m.fl
i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 181129 Särskilt yttrande (SD), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (C), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (M), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (SD), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403d Reservation (V), Detaljplan för del av fastigheten 150:384 m.fl. i
Limhamn i Malmö (Dp 5621)

bilaga § 55a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-02-19
Ärende: TN-2020-684

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384
m.fl. i Limhamn i Malmö, Dp 5621
Sverigedemokraterna har sedan tidigare påpekat det katastrofale trafikläge på
Annetorpsvägen och kringliggande områden, som den styrande minoriteten har
skapat genom omvandlingen av Annetorpsleden.
Vi ser hur detta område växer i en takt, där trafiknätet inte följer med och därför ser vi
det som ohållbart att bygga ytterligare bostäder utan någon hållbar trafiklösning.
För oss Sverigedemokrater är det av största vikt att skapa goda förutsättningar för de
boende i Limhamn, så det går att få vardagspusslet att gå ihop. Vi efterlyser därför
omgående en ny trafikstrategi, som löser dagens svåra situation. Den rådande
destruktiva trafikpolitiken måste få ett slut. Vi vill se en trafikplanering i sans och
balans och inte den ensidiga prioriteringen, som den styrande minoritet, nu med stöd
av Liberalerna, även efter Miljöpartiets valförlust bedriver.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)
_______________________
Patrick Angelin (SD)

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

bilaga § 55b
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-19
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö, Dp
5621
Diarienr: TN-2020-684
Malmös befolkning växer och staden förtätas för att värna om åkermarken
utanför Yttre ringvägen. Malmö växer snabbar än både Stockholm och
Göteborg och inom snar framtid är vi en halv miljon Malmöbor. Detta innebär
att vi behöver hålla takt i byggandet av bostäder, skolor, förskolor och service.
Men i byggandet av en tät stad kan de uppkomma intressekonflikter, därför
behövs noggranna övervägningar för hur vi bygger en stad för både människor,
djur och natur. Miljöpartiet har varit med och drivit igenom att de unika
naturvärdena i Kalkbrotten skyddas med både naturreservatstatus och som
Natura 2000 område.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för etapp 3.
Konsekvensbeskrivningen lyfter att detaljplanen inte innebär något intrång i
Natura 2000-området och naturreservatet Limhamns kalkbrott. Planförslaget
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på de skyddade arterna
pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan. Sammantaget bedöms planförslagets
konsekvenser för naturmiljön som måttliga.
Miljöpartiet yrkade på följande tillägg för att säkerställa att djur och natur
påverkas i så liten utsträckning som möjligt:
- att det är av yttersta vikt att åtgärderna framtagna i MKB utgör
utgångspunkten i projektet så att påverkan på djur och natur minimeras.
-att skyddszonen ska vara väl tilltagen.
- att byggskedet ska anpassas i tiden så att den helt sker utanför pilgrimsfalkens
häckningssäsong.
-att skolan och förskolan placeras på så sätt att den omges av bilfrizon.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Då våra tillägg röstades ner i nämnden valde vi att reservera oss i den delen.
Malmös styre måste visa att de är beredda att kompromissa och bygga staden på
ett sätt som värnar den biologiska mångfalden.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

bilaga § 55c
46

Vänsterpartiet

Reservation med Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 15 Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Utbyggnaden av området har skett i etapper för att kunna dra slutsatser av påverkan på
vattenflöden och på djur - och naturlivet. Vi vill att det framgår tydligare att dessa slutsatser
ska få påverka byggtakten och utformningen av området.

Särskilt yttrande angående social hållbarhet
Den sociala hållbarheten behöver utvecklas i alla Malmös stadsdelar. Denna skrivs fram
väldigt ytligt i den sociala konsekvensbeskrivningen. Inget om stadens förmåga att på
riktigt verka i den riktningen, inget om blandade läg enhetsstorlekar, inget om andra sätt att
minska kostnader i fastigheten eller under byggprocessen. Det finns mycket mer här att
göra om man vill använda sina verktyg och ställa krav. Konsekvensen blir till exempel högre
kostnader för staden/Malmöborna i fo rm av pengar till boende för strukturellt hemlösa som
inte hittar några bostäder med hyra/kostnad möjlig att betala.

Malmö 2021 -02 -19
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e

47

Ärende 15. Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i
Malmö, Dp 5621
Henrik Malmberg (C) anmäler vid behandlingen av ärendet ett särskilt yttrande till
protokollet, att upptas i detsamma som bilaga § 55d. Dylikt yttrande har dock vid tillfälle
för justering av protokollet, den 2 mars 2021, ej inkommit.
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§

56

Detaljplan för fastigheterna Jungmannen 4 och Hamnen 21:152 i
Västra hamnen i Malmö, Dp 5703

TN-2020-768
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl.
med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna.
Tekniska nämndens presidium är av Tekniska nämnden utsedd delegat i ärenden som avser
avgivande av yttrande till Stadsbyggnadsnämnden i detaljplaneprocessens samrådsskede (p.
5.2, Delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd). Tekniska nämndens presidium
beslutade dock vid sitt sammanträde den 2 februari 2021, att, utan eget beslutsförslag, lyfta
ärendet till Tekniska nämnden för behandling.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande, där det bedöms vara lämpligt, tillföra att Tekniska
nämnden vidare gärna hade sett att Stadsbyggnadsnämnden i detaljplanen medger en högre
byggnad och fler våningsplan längsmed Skeppsbyggaregatan, samt
att med denna justering avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden

Håkan Linné (L) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) och Henrik Malmberg (C), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande, där det bedöms vara
lämpligt, tillföra att Tekniska nämnden vidare gärna hade sett att Stadsbyggnadsnämnden
i detaljplanen medger en högre byggnad och fler våningsplan längsmed Skeppsbyggaregatan,
samt att med denna justering avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande tillföra följande:




Tekniska nämnden är av uppfattningen att det i planbeskrivningen ska tillföras att
detaljplanen ska inkludera blandade upplåtelseformer, detta för att skapa en ökad
ekonomisk tillgänglighet.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att det bör vidtas ytterligare åtgärder för att
minska trafik och buller i detaljplaneområdet.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att det i föreliggande detaljplaneområde bör
råda en lägre parkeringsnorm än den som angivits.

samt att med dessa ändringar avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå av Håkan Linné (L) m.fl.
framställt yrkande, då till förmån för att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet
med förvaltningens ursprungliga förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer Håkan Linnés (L) m.fl. yrkande mot Stefana Hotis (MP) yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Linnés
(L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på av Susanna Lundberg (V) framställda
tilläggsyrkanden och finner att Tekniska nämnden beslutat att avslå dessa.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 56a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i
Västra Hamnen (Dp 5703)
Förslag till yttrande TN 210219 Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i
Västra Hamnen (Dp 5703)
§1 TNPr 210202 Detaljplan för Jungmannen 4 och Hamnen 21:152 i Västra
hamnen i Malmö, Dp 5703
Dp 5703 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5703 Planbeskrivning samråd
Dp 5703 Plankarta samråd
SBN 200213 §55 Särskilt yttrande (M) och (C), Samråd för Detaljplan för
fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5703)

bilaga § 56a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
Ärende nr. 16

Detaljplan för fastigheterna Jungmannen 4 och Hamnen 21:152
Västra hamnen i Malmö

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Bra att det byggs bostäder i centrala staden, men varför inte passa på att göra en
miljöinsats och bidra till hållbart boende på flera sätt. Vi vill se mer social och ekologisk
hållbarhet i tre avseenden:
1) En lägre p-norm i ett så kollektivtrafiknära läge, och på en plats där trafikproblemen

redan är stora
2) Åtgärder för att minska buller vid källan, alltså på eller nära vägbanan. En
genomfartsled för motorfordon så nära bostäder (befintliga och nybyggda) bör
inte
skapa buller om 75 dB direkt vid vägen och 45 dB på gården. Fler människor dör av
buller än av trafikolyckor
3) Den sociala hållbarheten behöver utvecklas i alla Malmös stadsdelar. Denna skrivs
fram väldigt ytligt i den sociala konsekvensbeskrivningen, h är genom att “det ska
ges möjlighet till blandade upplåtelseformer”. Inget om stadens förmåga att på
riktigt verka i den riktningen, inget om blandade lägenhetsstorlekar, inget om andra
sätt att minska kostnader i fastigheten eller under byggprocessen. Det
finns mycket
mer här att göra om man vill använda sina verktyg och ställa krav. Konsekvensen blir
till exempel högre kostnader för staden/Malmöborna i form av pengar till boende för
strukturellt hemlösa som inte hittar några bostäder med hyra/kostnad möjl
ig att
betala.

Malmö 2021 -02 -19
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e
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V äns terpartiet M almö

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e
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§

57

Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
färdtjänsten i Malmö stad

TN-2020-2563
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
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§

58

Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet

TN-2020-2142
Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande
Malmö. För linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen gäller överenskommelsen att konceptet
för MalmöExpressen (MEX) införs och att stråket trafikeras av 24 meter långa elektrifierade
bussar med hög kapacitet och hög framkomlighet. För linje 2 gäller också att cykelbanor ska
anläggas längs delar av stråket.
Idéstudien för MalmöExpressen-linje 2 tar ett samlat grepp längs stråket mellan Lindängen
och Malmö C inklusive cykelbanor. Syftet med idéstudien är att kartlägga förutsättningar, ta
fram statistik och data, identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det
fortsatta arbetet, presentera övergripande förslag på ny utformning samt identifiera behov av
fördjupade utredningar. Idéstudien kommer att vara underlag i den kommande planeringen
av MalmöExpressen-linje 2.
Idéstudien har avgränsats till att omfatta hur stråket kan utvecklas inom den befintliga
bebyggelsen. Nyhamnen, som blir en ny stadsdel, omfattas därför inte av idéstudien. Stråkets
utformning i Nyhamnen hanteras inom planprocesser och separata utredningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 2, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag
för förvaltningens fortsatta arbete,
att uppdra åt förvaltningen att i det fortsatta arbetet bevaka att det finns ytor för både biloch cykelangöring på sträckor där det finns eller planeras för handel utmed gatorna, då med
beaktande av den stadsmiljö som skapas, samt
att uppdra åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för förvaltningens
fortsatta arbete, även beakta cykelflöden och framkomlighet med cykel längsmed hela stråket,
på det att analys av alternativa dragningar för cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms
få plats på samma sträcka som kollektivtrafikobjekt.
Yrkanden

Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och
Håkan Linné (L), att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna idéstudie avseende MEXlinje 2, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete,
att uppdra åt förvaltningen att i det fortsatta arbetet bevaka att det finns ytor för både bil- och
cykelangöring på sträckor där det finns eller planeras för handel utmed gatorna, då med
beaktande av den stadsmiljö som skapas, samt att uppdra åt förvaltningen att, som ytterligare
planeringsförutsättning för förvaltningens fortsatta arbete, även beakta cykelflöden och
framkomlighet med cykel längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa dragningar för
cykelbana ska inkluderas där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som
kollektivtrafikobjekt.
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Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreslaget planeringsunderlag
för förvaltningens fortsatta arbete med MEX-linje 2, inom Storstadspaketet, tillföra följande:
















Principen "bibehållet utseende på gaturummet i så stor utsträckning som möjligt" ska
användas som ledstjärna i den fortsatta utredningen.
Åt förvaltningen uppdras att utreda möjligheten för och konsekvenserna av att på
linje 2 trafikera med så kallad Mini-MEX, det vill säga 18-meters enkelledade
elektrifierade bussar, vilka kräver mindre ombyggnation av gaturummet.
Åt förvaltningen uppdras att komplettera ärendet med övergripande
konsekvensanalyser över hur ombyggnation av vägnät och trafikkorsningar kommer
påverka nyttotrafik och företagande
Åt förvaltningen uppdras att utreda hur målet om en tillgänglig stad för alla kan
uppnås om övrig trafik behöver reduceras eller flyttas till andra gator för att MEXbussarna ska komma fram.
Åt förvaltningen uppdras att, i fall inrättande av kollektivkörfält föreslås,
underlaget även ska kompletteras med trafiksimulering för övrig trafik, detta för att
belysa att föreslagen turtäthet för linje 2 inte ger långa sträckor med en tom outnyttjad
bussfil, medan köerna växer för övrig trafik, vilket till exempel har skett på
Amiralsgatan.
Åt förvaltningen uppdras att utreda konsekvenser för befintlig handel när det föreslås
åtgärder som medför borttagning av befintliga sidoparkeringar på berörda gator.
Åt förvaltningen uppdras att genomgående i planeringsunderlaget förtydliga att
gångbanor ingår i planerade åtgärder, på det att dessa inte ska nedprioriteras.
Åt förvaltningen uppdras att redovisa en samordning med kommande planer för
Södervärn och andra berörda terminalerna, på det att dessa blir naturliga,
väderskyddade och trygga vid övergång mellan olika busslinjer, innan ytterligare
åtgärdsförslag för linje 2 tas fram för beslut.
Åt förvaltningen uppdras att redovisa hur angöring till butiker och restauranger ska
kunna ske på ett bra sätt för alla trafikslag längsmed hela stråket, då också med
beaktande av den stadsmiljö som skapas.
Åt förvaltningen uppdras att ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet
påverkas av ombyggnation av gaturummet, i de fall nyttotrafik och privatbilism
prioriteras bort inom ramen för föreslagna åtgärder.
Åt förvaltningen uppdras att genom en aktuell omvärldsanalys belysa vilken
teknikutvecklingen som sker inom kollektivtrafiken, liksom hur detta kan påverka
Malmös MEX-linjer och linjedragningar, detta innan ytterligare åtgärdsförslag för linje
2 tas fram för beslut.
Åt förvaltningen uppdras att belysa konsekvenserna av att senarelägga starten
av föreliggande MEX-linje, detta för att hinna beakta hur resvanorna kommer att
förändras framgent till följd av pågående covid 19-pandemi, liksom vilka förändringar
av tänkta linjedragningar som därmed kan behöva göras.

Stefana Hoti (MP) yrkat att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna idéstudie avseende
MEX-linje 2, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag för förvaltningens fortsatta arbete,
samt att uppdra åt förvaltningen att, som ytterligare planeringsförutsättning för
förvaltningens fortsatta arbete, även beakta cykelflöden och framkomlighet med cykel

55

längsmed hela stråket, på det att analys av alternativa dragningar för cykelbana ska inkluderas
där sådan inte bedöms få plats på samma sträcka som kollektivtrafikobjekt.
Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Fäldts (M) yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på av Henrik Malmberg (C) m.fl., Håkan
Fäldt (M) respektive Stefana Hoti (MP) framställda yrkanden och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med Henrik Malmberg (C) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande mot Stefan Plaths (SD)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
Henrik Malmbergs (C) m.fl. yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 58a.
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, § 58b.
Särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 58c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 20210219 Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Idéstudie MEX linje 2, Storstadspaketet

bilaga § 58a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-02-19
Ärende: TN-2020-2142

Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Sverigedemokraterna har sedan tidigare varit tydliga med vårt motstånd till
spårvagnar i Malmö. Malmöexpressen var och är det första steget i de tilltänkta
spårvagnslinjerna. Socialdemokraterna och numera även Liberalerna tycks fortsätta
med planeringar och förslagen kopplat till spårvagnar, vilket vi beklagar.
Vi Sverigedemokrater kommer därför framgent yrka avslag på utökandet av nya
Malmöexpress linjer i Malmö.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)
_______________________
Patrick Angelin (SD)

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

bilaga § 58b

Tekniska nämnden 57
2021-02-19
Reservation

§ 58 Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Vi moderater yrkar att idéstudien ska kompletteras med följande uppdrag innan den kan antas som
planeringsunderlag och uppdrag för förvaltningens fortsatta arbete med MEX-linje 2.


Principen "bibehållet utseende på gaturummet i så stor utsträckning som möjligt" ska
användas som ledstjärna i den fortsatta utredningen.



Utreda möjligheten för och konsekvenserna av att på linje 2 trafikera med så kallad MiniMEX, det vill säga 18-meters enkelledade elektrifierade bussar, vilka kräver mindre
ombyggnation av gaturummet.



Komplettera ärendet med övergripande konsekvensanalyser över hur ombyggnation av
vägnät och trafikkorsningar kommer påverka nyttotrafik och företagande



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



Uppdra att, i fall inrättande av kollektivkörfält föreslås, underlaget även ska kompletteras
med trafiksimulering för övrig trafik, detta för att belysa att föreslagen turtäthet för linje 2
inte ger långa sträckor och tider med en tom outnyttjad bussfil, medan köerna växer för
övrig trafik, vilket till exempel har skett på Amiralsgatan.



Utreda konsekvenserna för befintlig handel när det föreslås åtgärder som medför
borttagning av befintliga sidoparkeringar på berörda gator.



Förtydliga i planeringsunderlaget att gångbanor ingår i planerade åtgärder, på det att dessa
inte ska nedprioriteras.



Redovisa en samordning med kommande planer för Södervärn och de andra berörda
terminalerna, så att dessa blir naturliga, väderskyddade och trygga vid övergång mellan olika
busslinjer, innan ytterligare åtgärdsförslag för linje 2 tas fram för beslut.



Ta fram en redovisning för hur angöring till butiker och restauranger ska kunna ske på ett
bra sätt för alla trafikslag längsmed hela stråket, då också med beaktande av den stadsmiljö
som skapas.



Ta fram en konsekvensanalys över hur näringslivet påverkas av ombyggnation av
gaturummet, i de fall nyttotrafik och privatbilism prioriteras bort inom ramen för de åtgärder
som förvaltningen föreslår.

Tekniska nämnden 58
2021-02-19
Reservation



Ta fram en aktuell omvärldsanalys för att belysa vilken teknikutveckling som sker inom
kollektivtrafiken, inte minst på batterisidan, liksom hur detta kan förväntas påverka Malmös
MEX-linjer och linjedragningar, innan ytterligare åtgärdsförslag för linje 2 tas fram för
beslut.



Utreda och belysa konsekvenserna av att senarelägga starten av MEX-linje 2, detta för att
hinna beakta hur resvanorna kommer att förändras framgent till följd av pågående covid 19pandemi, liksom vilka förändringar av tänkta linjedragningar och busskapacitet som därmed
kan behöva göras.

Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

bilaga § 58c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2021-02-19
Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Diarienr: TN-2020-2142
Idéstudien ser lovande ut. Tyvärr lär Davidshallsgatan bli den felande länken för
cyklisterna. Att cykla i blandtrafik med bussar och bilar kommer troligen att
upplevas för osäkert för många om inte bussarnas hastighet sänks till cykelfart.
Den enkelriktade cykelbanan på östra sidan kommer troligen att användas även
av cyklister som ska söderut och som då väljer cykelbanan i felriktning istället
för att cykla mellan bussarna och de parkerade bilar. De mötande cyklisterna
påväg norrut tvingas då ut i gångbanan för att komma fram. Det blir en dålig
lösning för både cyklister och fotgängare.
Det är en intressant idé att göra Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och
Möllevången till ett cykelstråk. Kanske skulle man kunna fortsätta stråket
norrut genom Lugnet och upp över kanalen? Det skulle då ge bättre
tillgänglighet till gågatan med cykel än att ta Davidshallsgatan där det långt
mellan tvärgatorna till gågatan.
Med en cykelanpassad Södra Förstadsgatan och en cykelanpassning av
Torpgatan och Spångatan så skulle vi få ett sammanhängande stråk till
Kaptensgatan och även kunna förbättra den stökiga korsningen vid
Spångatan/Torpgatan.
Miljöpartiet anser att det enda rimliga är att följa prioriteringen i TROMPen och
prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före angöring med bil när vi nu gör
stora investeringar i våra gator. Angöring för biltrafik kan endast prioriteras i de
fall det finns tillräckligt med utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik eller då
en lika smidig alternativ färdväg kan erbjudas för cyklisterna. Annars kommer
vi ha kvar ett gatunät där cykelstråken inte hänger ihop och där cyklisterna i
realiteten är lägre prioriterade än bilisterna.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

59

Redovisning uppdrag budget 2020 – Utredning av mobilitetshus
i samarbete med Parkering Malmö

TN-2020-2652
Sammanfattning

Stadskontoret har i nära samarbete med Parkering Malmö och Fastighets- och gatukontoret
genomfört en utredning av hur mobilitetshus kan introduceras i Malmö. Både
affärsmöjligheter och stadsutvecklingsaspekter har belysts för Parkering Malmös befintliga
parkeringshusanläggningar. Det fortsatta arbetet föreslås innehålla både genomförande av
konkreta åtgärder och vidare utredning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna genomförd redovisning av budgetuppdrag, samt
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del godkänna genomförd redovisning av
budgetuppdrag, samt att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
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, § 59a.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 59b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Parkering Malmö
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Redovisning av uppdrag budget 2020 - Utredning av
mobilitetshus
Rapport budgetuppdrag 2020 Mobilitet Malmö
Bilaga 1_Mobilitet Malmö Affärsmöjligheter
Bilaga 2_Från parkeringshus till mobilitetshus

bilaga § 59a
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Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 19: Utredning av Mobilitetshus
Vi är positiva till P-Malmö utreder möjligheten att utnyttja parkeringshuset på nya sätt
och att utreda nya affärsmöjligheter. Vi är positiva till att byta namn på
parkeringshusen till mobilitetshus.
Vi vill dock framhålla att vår uppfattning är att mobilitetshusens huvudsakliga syfte
skall vara att underlätta byte av färdmedel från eller till personbil. Vi tror att
mobilitetshusen kan fylla en viktig funktion där människor kan på ett enkelt sätt kan
transportera sig med personbil till eller från centrala Malmö och byta till ett smartare
transportmedel inom staden.
Vi vill också poängtera att det är viktigt att framtagandet av tjänsteerbjudanden görs i
samarbete med näringslivet i Malmö.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 59b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2021-02-19
Redovisning uppdrag budget 2020 - Utredning av mobilitetshus i samarbete
med Parkering Malmö
Diarienr: TN-2020-2652
Miljöpartiet är mycket positivt till att göra om parkeringshusen till
mobilitetshus. Utredningens förslag till åtgärder som kan göras redan nu vid
dagens p-hus är bra, vi vill komplettera med följande iakttagelser.
För cyklister som vill ta sig till ett mobilitetshus för att använda en
transportcykel eller delningsbil är det såklart viktigt att det finns cykelstråk som
leder till mobilitetshusen och det är viktigt att det finns cykelparkeringar har en
ordentlig möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Som avskräckande exempel kan
man ta cykelparkeringarna vid Bagersplats som endast erbjuder låsmöjlighet i
framhjulet (vilket innebär att en tjuv på några sekunder skruvar loss framhjulet
och tar cykeln).
Med tanke på att bilflottan på korttid måste bort från bensin och diesel borde
potentialen för att göra mobilitetshusen attraktiva för elbilsparkering vara stor.
Kanske kan det vara en affärsmöjlighet att erbjuda “wehicle to grid” som
stabiliserar elnätet och samtidigt finansierar parkeringen, win-win. Solceller på
tak och fasad borde även kunna sänka elkostnaden för laddningen.
Dock är det allra viktigaste för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt
god ekonomi för miljövänlig och yteffektiv mobilitet att utnyttjandet av Malmös
mobilitetsytor prissätts rätt.
Idag är priset på privatbilism kraftigt subventionerat på följande områden:
● Gratis gatuparkering för hela eller delar av dygnet i stora delar av staden.
● Kraftigt subventionerad tomrättsavgäld för mark som används till
bilparkering.
● Ingen eller låg värdering vid försäljning av mark som används till
bilparkering både i markplan och i underjordiska garage.
● Bilpendlare från kranskommunerna kör gratis i stadens gatunät
oberoende av tid på dygnet och oberoende av vilka utsläpp bilarna har.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Utan en avgift lär “Park and ride” aldrig bli attraktivt.
Potentialen för bättre ekonomisk styrning är mycket stor och stor del av
styrningen ligger inom Tekniska nämndens ansvarsområde.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

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

64

§

60

Objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen
inom linje 9, Storstadspaketet

TN-2020-3206
Sammanfattning

Inom ramen för kollektivtrafikobjekt elbuss linje 9 i Ramavtal 8 - Storstad Malmö planeras
nybyggnation av hållplats på Övägen. Syftet med hållplatsen är att förbättra möjligheterna för
boende och besökare att resa kollektivt till och från områdena Dragörkajen och Cementen i
Limhamns för detta industri- och hamnområde.
Investeringskostnaden uppgår till 1 500 tkr brutto och 750 tkr netto. Driftskostnaden uppgår
till 111 tkr årligen brutto och 64 tkr brutto.
Byggnationen planeras genomföras inom ramen för exploateringsprojektet
Övägen/Cementkajen etapp 2.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till objektsgodkännande tillföra att tillkommande hållplats ska
anläggas utan att en stannande buss inskränker på kapaciteten för övrig trafik, detta medelst
bussficka eller dylikt på bägge sidor av Övägen, samt
att med denna ändring godkänna investeringsutgift för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats på
Övägen inom linje 9 om 1 500 tkr och driftkostnader om 750 tkr (brutto).
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) och Håkan
Linné (L), att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
objektsgodkännande tillföra att tillkommande hållplats ska anläggas utan att en stannande
buss inskränker på kapaciteten för övrig trafik, detta medelst bussficka eller dylikt på bägge
sidor av Övägen, samt att med denna ändring godkänna investeringsutgift för projekt 9.3
(3393) Ny hållplats på Övägen inom linje 9 om 1 500 tkr och driftkostnader om 750 tkr
(brutto).
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 210219 Objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny
hållplats Övägen inom linje 9, Storstadspaketet
Underlag objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom
linje 9, Storstadspaketet
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§

61

Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565

TN-2020-3372
Sammanfattning

Ansökan avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark och allmän platsmark
inom projekt 7035 Citadellsfogen, samt del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, Dp 5565.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige ansöka om objektsgodkännande för exploateringsprojekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565, liksom för del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, om totalt 350
mnkr och driftkostnader om totalt 18,5 mnkr (brutto).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565
Underlag Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565

66

§

62

Förlängning av byggnadsskyldighet för Hemvistet 2, Hyllie

TN-2020-1609
Sammanfattning

Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Hemvistet 2 i Malmö som ägs av Peab FU
Lager 2 AB, ett bolag inom koncernmoderbolaget Peab AB.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för Hemvistet 2 i Malmö, med utförda
tak- och ytterväggar, till och med 2022-12-31, samt
att tilläggsköpeskilling om 66 000 kronor ska tas ut varje månad från 2020-06-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Förlängning av byggnadsskyldighet Hemvistet 2,
Hyllie, projekt 7312 Dungen
Köpeavtal Hemvistet 2
Nämndskarta Hemvistet 2
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§

63

Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie
allé

TN-2017-3035
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Magne 1 i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande ca
105 hyresrätter, varav cirka 30 kooperativa hyresrätter, och två lokaler i bottenplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Magne 1 i Malmö,
att för egen del godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal
för fastigheten Magne 1 i Malmö, att för egen del godkänna förslag till överenskommelse om
social hållbarhet i projektet, samt att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt
godkännande av föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 63a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheten Magne 1, projekt 7311, Hyllie allé
Köpeavtal Magne 1
Magne 1, nämndskarta
Ök om social hållbarhet Magne 1
Handlingsplan social hållbarhet Magne 1

bilaga § 63a
68

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 3 . F örs äljning av fas tigheten M agne 1

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

64

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

TN-2020-2882
Sammanfattning

Försäljning av del av fastigheten Sandstekeln 2 i Malmö, för uppförande av en lokal för lager,
verkstad och kontor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av fastigheten 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 förslag till köpeavtal för del av
fastigheten Sandstekeln 2, samt att godkänna förslag till överenskommelse om social
hållbarhet i projektet.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 64a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivele TN 210219 Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro,
projekt 6600, Dp 4373
Köpeavtal Sandstekeln 2, del av (västra delen)
Överenskommelse om social hållbarhet, Sandstekeln 2, del av (västra delen)
Del av Sandstekeln 2, nämndskarta

bilaga § 64a
70

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 4 . F örs äljning av fas tigheten S ands tek eln 2

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

65

Försäljning av fastigheten Badskon 1, projekt 7322 Söder om
badhuset i Hyllie

TN-2020-3469
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Badskon 1 i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande
cirka 56 bostadsrätter samt lokal i bottenplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Badskon 1 i Malmö, 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 för fastigheten
Badskon 1 i Malmö, samt tt godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i
projektet.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 65a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheten Badskon 1, projekt 7322 Söder om
badhuset i Hyllie
Badskon 1, nämndskarta
Ök om social hållbarhet Badskon 1 i Hyllie
Handlingsplan social hållbarhet Hyllie Söder om badhuset JM Badskon1
Köpeavtal Badskon 1 i Hyllie

bilaga § 65a
72

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 5 . F örs äljning av fas tigheten B ads k on 1

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

66

Försäljning av del av fastigheten Lund Vomb 1:2

TN-2020-339
Sammanfattning

Sydvatten AB som driver Vombverket, vilket förser invånare i västra Skåne med dricksvatten,
har framfört önskemål om att från staden få förvärva bland annat stadens innehav i
Vombsjön för en överenskommen köpeskilling om 2 500 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten
Vomb 1:2 i Lunds kommun.
Anmälan av jäv

Håkan Fäldt (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering avseende del av fastigheten Vomb 1:2 i Lunds kommun.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 66a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse 2021-02-19 Försäljning av del av fastigheten Lund Vomb 1:2
Ök om fastighetsreglering Vombsjön
bilaga 2.1
bilaga 6.1-6.2

bilaga § 66a
74

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 6 . F örs äljning av fas tigheten L und V omb 1:2

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

67

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Pyramiden 2

TN-2020-2436
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Pyramiden 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Brf Pyramiden i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för
en köpeskilling om 23 561 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Pyramiden 2.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten
Malmö Pyramiden 2.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 67a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Pyramiden 2
Köpeavtal Pyramiden 2
Pyramiden 2 nämndskarta

bilaga § 67a
76

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 7. F örs äljning av fas tigheten P yramiden 2

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

68

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 4

TN-2020-2213
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Falster 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Lannet i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 15 148 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Falster 4.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten
Malmö Falster 4.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 68a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Falster 4
Köpeavtal Falster 4
Falster 4 nämndskarta

bilaga § 68a
78

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 8 . F örs äljning av fas tigheten F als ter 4

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e

79

§

69

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Löplinan 1

TN-2020-3194
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Löplinan 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Sydsvenska Städ AB, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 4 043 000 kronor.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Löplinan 1.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 69a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Löplinan 1
Köpeavtal Löplinan 1
Löplinan 1 nämndskarta

bilaga § 69a
80

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 2 9 . F örs äljning av fas tigheten L öplinan 1

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

70

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Rödvenen 2

TN-2020-4047
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Rödvenen 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
HSB Brf Rödvenen i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtten för en köpeskilling om 7 980 000 kronor
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Rödvenen 2.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Rödvenen 2.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 70a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Rödvenen 2
Rödvenen 2 nämndskarta
Köpeavtal Rödvenen 2

bilaga § 70a
82

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 3 0 . F örs äljning av fas tigheten R ödvenen 2

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

71

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 2

TN-2020-2159
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Falster 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Falster, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling
om 13 650 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Falster 2.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Falster 2.
Susanna Lundberg (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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 71a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Falster 2
Köpeavtal Falster 2
Falster 2 nämndskarta

bilaga § 71a
84

Vänsterpartiet Malmö

S toppa utf örs äljningarna
R es ervation
T ek nis k a nämnden 19 februari 2 0 2 1
ärende nr 3 1. F örs äljning av fas tigheten F als ter 2

V år mark är en ändlig res urs . V äns terpartiet mots ätter s ig av principiella s k äl att M almö
S tads gemens amma egendom s äljs ut och därmed blir en handels vara.
V år uppfattning är att upplåtels e med tomträtt s k a vara det normala, det ger en s tabil
framtida ink oms t is tället för en tillfällig intäk t vid förs äljningen.
V år gemens amt ägda mark är vik tig för s tadens framtida planering. G enom att
k ommunen äger mark ges rådighet över s tadens utveck ling ur alla as pek ter.
V id dagens s ammanträde i T ek nis k a nämnden genomförs förs äljningar om över 4 1
0 0 0 k vm mark med intäk ter mots varande ca 13 3 miljoner k ronor, oräk nat
förs äljningen av mark i V omb till S ydvatten.

M almö 19 februari 2 0 2 1
S us anna L undberg

med ins tämmande av
M ats B illberg Johans s on
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
www.vmalmo.s e
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§

72

Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna
för bostadsändamål – uppdraget vinstdelning vid förtätning på
tomträtter

TN-2018-3405
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2019, § 186, att uppdra åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter och hur tomträttshavare
som avstår från markytor inom tomträtten ska kunna ersättas genom att erhålla viss del av det
mervärde som tillskapas fastigheten vid förtätning.
Förvaltningen presenterar nu en modell för detta.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att betrakta utredningsuppdraget om vinstdelning vid förtätning på tomträttsfastigheter som
redovisat, samt
att uppdra åt förvaltningen att tillämpa den föreslagna vinstdelningsmodellen vid de
förtätningsprojekt som kan anses lämpliga.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att betrakta utredningsuppdraget om vinstdelning vid
förtätning på tomträttsfastigheter som redovisat, samt att uppdra åt förvaltningen att tillämpa
den föreslagna vinstdelningsmodellen vid de förtätningsprojekt som kan anses lämpliga.
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, § 72a.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 72b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Översyn av avgälds- och friköpsregler för
tomträtter upplåtna för bostadsändamål - uppdraget om vinstdelning vid förtätning
på tomträtter
Presentation TN 2020-10-20 Vinstdelning vid exploatering på befintliga tomträtter

bilaga § 72a
86

Reservation
Tekniska nämnden 2021-02-19
Ärende: TN-2018-3405

Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för
bostadsändamål – uppdraget vinstdelning vid förtätning på tomträtter
Sverigedemokraterna motsätter sig den omfattande förtätning som övriga partier
förespråkar. Vi reserverar oss med anledning av följande förslag till beslut "att uppdra
åt förvaltningen att tillämpa den föreslagna vinstdelningsmodellen vid de
förtätningsprojekt som kan anses lämpliga".
Vidare står det följande i förslaget - En del bostadsrättsföreningar som har tomträtt,
har stora obebyggda ytor, t.ex. gräsmattor. - Lämpliga ytor för förtätning. - Brf. har
idag inget incitament att släppa ytan – ”trevlig grönyta”.
Detta innebär att minoritetsstyret vill driva sin förtätningspolitik om möjligt ännu
längre. Malmö är redan en tät stad och våra parker och övriga grönytor är under stor
press. Malmöborna behöver sina grönytor för rekreation och vår barn behöver ytor
för att leka och idrotta. Så vill Sverigedemokraterna se det framtida Malmö och inte
som en stad enbart fylld av bostäder.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)
_______________________
Patrick Angelin (SD)

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

bilaga § 72b

87

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 32
för

Översyn av avgälds - och friköpsregler för tomträtter upplåtna
bostadsändamål

Bra att ge tomträttshavare en morot till att upplåta delar av sina tomter för förtätning. Men
vi vill inte att detta ska bli en genväg eller en uppmaning till friköp av tomterna. Tomträtt ska
vara det normala för mark i Malmö, för att staden ska behålla rå digheten och för att
Malmöborna ska få del av markvärdets utveckling på lång sikt.

Malmö 2021 -02 -19

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e
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§

73

Rapport angående 2020 års avgäldsregleringar för tomträtter

TN-2021-265
Sammanfattning

Under 2020 har sammanlagt 130 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar
av den årliga avgälden om sammanlagt 6 446 225 kr. Under året har 2 friköp av tomträtter
genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Rapport angående 2020 års avgäldsreglering för
tomträtter

89

§

74

Upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten
13, kv. Spårvägen, projekt 7060, Dp 5102

TN-2021-215
Sammanfattning

Ärendet avser upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten 13 i Sorgenfri
för uppförande av radhus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten 13.
Beslutsunderlag




























G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Upplåtelser med tomträtt Biljetten 2 - Biljetten 13
Nämndskarta Biljetten 2 - Biljetten 13
Biljetten 2 tomträttsavtal
Biljetten 2 överenskommelse
Biljetten 3 tomträttsavtal
Biljetten 3 överenskommelse
Biljetten 4 tomträttsavtal
Biljetten 4 överenskommelse
Biljetten 5 tomträttsavtal
Biljetten 5 överenskommelse
Biljetten 6 tomträttsavtal
Biljetten 6 överenskommelse
Biljetten 7 tomträttsavtal
Biljetten 7 överenskommelse
Biljetten 8 tomträttsavtal
Biljetten 8 överenskommelse
Biljetten 9 tomträttsavtal
Biljetten 9 överenskommelse
Biljetten 10 tomträttsavtal
Biljetten 10 överenskommelse
Biljetten 11 tomträttsavtal
Biljetten 11 överenskommelse
Biljetten 12 tomträttsavtal
Biljetten 12 överenskommelse
Biljetten 13 tomträttsavtal
Biljetten 13 överenskommelse
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§

75

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1, Dp 5612,
projekt 7021

TN-2020-2678
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1 i Hyllie för uppförande av byggnad
innehållande lokaler för flygning i vindtunnel, padelbanor, restaurang, kontor, relaxavdelning
och garage.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1,
att godkänna förslag till överenskommelse om tilläggsköpeskilling/ökat avgäldsunderlag,
samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln
1, Dp 5612, projektnummer 7021
Vindtunneln 1, överenskommelse om social hållbarhet
Bilaga 13.2, servitut FGK belysning, Vindtunneln 1
Bilaga 14.2, servitut Malmö Stadsnät fiber, Vindtunneln 1
Bilaga 15.2, servitut EON Elnät, Vindtunneln 1
Bilaga 16.2, servitut VA Syd spill- och dagvatten, Vindtunneln 1
Vindtunneln 1, nämndskarta
Vindtunneln 1, överenskommelse om tilläggsköpeskilling/ökat avgäldsunderlag
Vindtunneln 1, tomträttsavtal
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§

76

Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–2022

TN-2020-2111
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret förvaltar en stor del av stadens offentliga ytor och utvecklar
befintliga mötesplatser och stråk. Malmöbornas livsmiljö har under åren förändrats i och med
förändrade levnadsmönster. När solen går ned förändras möjligheten att på ett enkelt sätt
finna väg och uppleva trygghet. Det finns ett behov av att utveckla både nya och befintliga
belysningsanläggningar och principer kring hur staden skall upplevas efter mörkrets inbrott. I
och med denna artificiella påverkan så är det inte enbart människor som påverkas utan även
den biologiska mångfalden.
Syftet med projektet är att möjliggöra kvalitetshöjande åtgärder i stadsmiljön med hjälp av
ljusdesign. Exempel på sådana åtgärder är anläggande av nya lösningar kring styrning
energieffektivisering, upplevelser och åtgärder som är identitetsskapande. Förvaltningen
behöver vara rustad för att möta nya rön och ny teknologi på ett effektivt sätt.
Utvecklingsarbetet främjas av att man kan experimentera med ljusdesign, med ambitionen att
skapa en positiv förändring i stadsmiljön.
Investeringen omfattar belysningsinstallationer i anslutning till utbyggnadsprojekt, såsom till
exempel Storstadspaketet, utveckling av grönstråk på Lindängen, utveckling av Sege Park,
Hyllie Söder om Spåren och Nyhamnen.
Totalt uppgår den föreslagna investeringskostnaden till 4,5 mnkr fördelade över åren 2021–
2022. Driftskonsekvenser uppgår till 559 tkr (brutto).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt Ljusdesign 2021–2022 om 4,5 mnkr och
driftkostnader om 559 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–
2022
Underlag Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–2022
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§

77

Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken och
Hammarsbäck

TN-2020-3195
Sammanfattning

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund/Sportfiskarna i Malmö har inkommit med en
förfrågan om att bedriva kvalitativt elfiske i utbildningssyfte i Hammarsbäck samt
Risebergabäcken vid sammanlagt 10 tillfällen vardera under 2021. Elfiske är en väl etablerad
fiskemetod som primärt används i forskningssyfte för att inventera fiskbestånd utan att
åsamka skada på fisk. Genom att upplåta temporär fiskerättighet till den specifika utövaren
att bedriva noga reglerat elfiske kan Malmö stad därigenom få en god källa till datainsamling
och underlag för att sedermera uppfylla vattendirektivets mål kring god ekologisk status för
vattendrag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bevilja Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund/Sportfiskarna i Malmö
tillstånd/fiskerätt för elfiske i Hammarsbäck och Risebergabäcken enligt i ärendet uppställda
villkor från och med den 1 augusti 2021 till och med den 15 oktober 2021.
Beslutet skickas till

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken
och Hammarsbäck
Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken och Hammarsbäck
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§

78

Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn

TN-2020-3694
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 15 december 2020, §
462, väckt 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.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur
behandlat ärende vid sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 17.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i
ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet, att därmed uppdra åt förvaltningen att arbeta för
att utlysa en markanvisningstävling med fokus på hur Södervärn ska kunna utvecklas som
kollektivtrafiknod, samt att därmed uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag på hur en
sådan tävling ska kunna utformas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
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, § 78a.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse TN 210219 Nämndinitiativ från Centerpartiet om
markanvisningstävling för framtidens Södervärn
§17 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
§462 TN 201215 Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
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Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för framtidens
Södervärn

95

Ärende 38. Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler vid behandlingen av ärendet ett särskilt yttrande till protokollet, att upptas i
detsamma som bilaga § 78a. Dylikt yttrande har dock vid tillfälle för justering av
protokollet, den 2 mars 2021, ej inkommit.
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§

79

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på
Kristinebergsvägen

TN-2021-195
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) har vid sammanträde i Tekniska nämnden den 26
januari 2021, § 33, väckt initiativ om säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid
järnvägsövergång på Kristinebergsvägen. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt förvaltningen att ånyo – med målbilden att tillgängliggöra säkra
gångmöjligheter vid berörd järnvägsövergång – uppta kontakt med Trafikverket för dialog
kring ärendet, att löpande återkoppla till nämnden vad denna dialog med Trafikverket
utmynnar i, samt att utreda fler säkra gångmöjligheter på de sträckor som omnämns i
initiativet.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 19.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla initiativet, samt
att därmed uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för investering
avseende gångbana på en sida av Kristinebergsvägen i norr- respektive södergående riktning
om korsningen, om än inte i plankorsningen i sig, då Trafikverket äger ansvar för denna.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla initiativet, samt att därmed uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för investering avseende gångbana
på en sida av Kristinebergsvägen i norr- respektive södergående riktning om korsningen, om
än inte i plankorsningen i sig, då Trafikverket äger ansvar för denna.
Beslutsgång

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




Tjänsteskrivelse TN 210219 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
§19 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
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§33 TN 210126 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående säkerhetsåtgärder för
gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
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§

80

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i
kommunal regi

TN-2021-299
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 26 januari 2021, § 35,
väckt initiativ om lokalvård i kommunal regi. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att all lokalvård som sker inom nämndens verksamhetsområde ska övertas till och
bedrivas i egen regi.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 18.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till den ringa mängd lokalvård som föreligger inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde, avslå initiativet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att, med hänvisning till den ringa mängd lokalvård
som föreligger inom Tekniska nämndens verksamhetsområde, avslå initiativet.
Susanna Lundberg (V) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP) att Tekniska nämnden
ska besluta att bifalla initiativet i dess helhet, samt därmed att all lokalvård som sker inom
nämndens verksamhetsområde ska övertas till och bedrivas i egen regi.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 80a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 80b.
Beslutsunderlag
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§18 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i
kommunal regi
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal regi
§35 TN 210126 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal
regi

bilaga § 80a
100

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
Ärende nr. 40 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal regi

Även om omfattningen av den städning som utförs genom Tekniska nämndens
upphandlingar betraktas som liten är det fullt möjligt att ställa krav på arbetsmiljövillkor,
ekonomi och kvalitet i de utförda tjänsterna. Samarbete med andra förvaltningar är fullt
möjligt om det skulle bedömas gynnsamt.
Vi värnar Malmöbornas pengar, de anställdas arbetsmiljö och hygien/fräschhet i stadens
offentliga toaletter eller vad det nu kan handla om för lokaler

Malmö 2021 -02 -19

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e

bilaga § 80b
101

Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-19
Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i egen regi
Diarienr: TN-2021-299
Vänsterpartiet har lagt förslag om att lokalvården ska skötas i egen regi. Denna
fråga har redan drivits av Miljöpartiet och förhandlats med styret i budget 2021.
Miljöpartiets ståndpunkt är att kommunen ska återta lokalvården i egen regi.
Det är inte ett självändamål för vårt parti att driva verksamheter i egen regi.
Men i det här fallet ger det oss möjlighet att knyta statligt finansierade
extratjänster till lokalvården vilket i sin tur ger fler försörjningsstödstagare
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Miljöpartiet har förhandlat in följande skrivning i styrets budget 2021:
"En allt större andel av städning i kommunens verksamheter
genomförs av servicenämnden. Även till denna kan fler
arbetsmarknadsåtgärder knytas."
Budgetåtagandet är alltså att kommunen ska ha en större andel av städningen i
egen regi, detta står klart och tydligt i Socialdemokraternas och Liberalernas
budget. Tekniska nämnden har en väldigt liten andel städtjänster och dessa är
idag upphandlade externt. Det borde inte vara några större problem att återta
dessa i egen regi och bidra till åtagandet i budget. Att styret väljer att inte agera i
enlighet i sin egen budget är för oss helt ologiskt.
Då Vänsterpartiet har lagt ett förslag som är i linje med vad Miljöpartiet redan
har drivit igenom valde vi att stötta initiativet och därmet reservera oss mot
nämndens beslut.

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

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

81

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden –
Tekniska nämnden 2021

TN-2021-99
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna genomförd redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag













Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-27
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-22
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2020-12-16– 2021-01-19
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-20
Anmälan av delegationsbeslut, Fastighets- och gatukontoret januari 2021
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-02-10
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2021-01-20– 2021-02-09
Protokoll TNPr 210202
Protokoll TNAU 210209
Protokoll TRU 210209
Protokoll TNPr 210215
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82

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och
beslut 2021

TN-2021-109
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag










KS 210113 §5 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Remiss från
Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktion av förnybar energi
KS 210113 §5 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi, prot.utdrag
KS 210113 §5 Yttrande, Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi
KS 210113 §12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart
Malmö, antagandehandling
KS 210113 §12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart
Malmö
KS 210113 §12 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Direktiv och budget för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö
KSAU 210125 §2 Ansökan om medel för genomförandet av Highline 2021
KSAU 210125 §2 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Ansökan om medel för
genomförande av Highline 2021

104

§

83

Utseende av dataskyddsombud

TN-2020-2574
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, anställd på Stadskontoret, utsedd som
dataskyddsombud på heltid för Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag. Tekniska
nämnden bekräftade för egen del detsamma i beslut vid sammanträde den 24 april 20, § 110.
Under perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 13 augusti 2021 kommer
Niina Stiber att vara föräldraledig. Mot bakgrund av detta anmodade Kommunstyrelsen,
genom sitt arbetsutskott, den 10 augusti 2020, § 450, samtliga Malmö stads nämnder och
helägda bolag att tillfälligt utse David Axelsson, också anställd på Stadskontoret, som
dataskyddsombud för dessas respektive verksamhetsområden, med ikraftträdande från och
med den 25 augusti 2020 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter kan träda i tjänst den 13
augusti 2021, liksom att uppdra åt nämnde David Axelsson att informera Datainspektionen
om beslutet. Tekniska nämnden bekräftade för egen del detsamma i beslut vid sammanträde
den 25 augusti 2020, § 302.
Kommunstyrelsen har nu, åter genom sitt arbetsutskott, den 25 januari 2021, § 24, beslutat
att utse nytt dataskyddsombud – Martin Axelsson, konsult – med ikraftträdande från och
med den 1 mars 2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti
2021, liksom beslutat att anmoda övriga stadens nämnder och helägda bolag att göra
detsamma.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Martin Axelsson, konsult, som dataskyddsombud för Tekniska nämndens
verksamhetsområde, med ikraftträdande från och med den 1 mars 2021 till dess att ordinarie
dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021, samt
att uppdra åt nämnde Martin Axelsson att informera Datainspektionen om beslutet, liksom
att informera Datainspektionen om sina kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Dataskyddsombudet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Utseende av dataskyddsombud
KSAU 210125 §24 Utseende av dataskyddsombud
§302 TN 200825 Utseende av dataskyddsombud
KSAU 200810 §450 Utseende av dataskyddsombud
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§

84

World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö och
kompletterande information avseende intäkter

TN-2020-757
Sammanfattning

Vid sammanträde i Tekniska nämndens arbetsutskott 9 februari 2021 hölls en information
om det pågående arbetet med CPH 2021 World Pride. Vid sammanträdet ifråga efterfrågades
återkoppling med beskrivning av vilka förändringar i gestaltningen av stadsmiljön som
planeras i projektet, detta för att Tekniska nämnden skulle kunna ta ställning till frågan.
Vidare efterfrågades även på nytt rapport av uppgifter avseende uppskattade intäkter i
budgeten för delprojekt publika evenemang. Sådana uppgifter har tillförts ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön för att uppmärksamma CPH
2021 World Pride, samt
att med godkännande lägga information om uppskattade intäkter till handlingarna.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön
för att uppmärksamma CPH 2021 World Pride, samt att med godkännande lägga information
om uppskattade intäkter till handlingarna.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), i första hand, att ärendet
ska återremitteras till förvaltningen för vidare beredning, detta då de föreslagna åtgärdernas
syfte inte står i paritet till den kostnad dessa medför, samt, i andra hand, om
sådan återremittering inte bifalls av nämnden, att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande i dess första del, avseende att godkänna tillfälliga förändringar i
stadsmiljön för att uppmärksamma CPH 2021 Word Pride.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på av Henrik Malmberg (C) och Håkan Fäldt (M)
framställt återremitteringsyrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat att ärendet ska
avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Henrik Malmbergs (C), Håkan Fäldts (M)
respektive Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
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Reservationer

Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Henrik Malmbergs (C) och Håkan Fäldts
(M) yrkanden. Se bifogad reservation, § 84a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö
och kompletterande information avseende intäkter
Väg till folkets park - Pride

bilaga § 84a
107

Reservation

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 44: Gestaltning av offentlig miljö
Centerpartiet och Moderaterna ser fram emot att Malmö kommer att stå värd
tillsammans med Köpenhamn för World Pride 2021 och vi hoppas att Malmö kan visa
sig från sin bästa sida under evenemanget samt tiden innan.
Vi är också positiva till att det görs förändringar i stadsmiljön under 2021 för att
uppmärksamma evenemanget. Vi uppskattar att Malmös stadsmiljö kan förändras
temporärt för evenemang och aktiviteter som lockar både malmöbor och besökare.
Centerpartiet och Moderaterna ställer oss dock negativa till att de förändringar som nu
är föreslagna, eftersom de förefaller medföra en betydande kostnad och inte heller
vara av sådan karaktär att de tillför ett långsiktigt värde till stadsrummet.
I fallet med folieringen av papperskorgarna kommer åtgärden generera en stor mängd
plastavfall vilket inte kan anses vara försvarligt. Tematiska inslag bör vara så
återanvändbara som möjligt i och med att Pride är en återkommande aktivitet i
Malmö, även om det i år planeras genomföras på större skala.
Vi yrkade på återremiss av ärendet, för att finna alternativa och mer hållbara förslag
till förändringar i stadsmiljön under World Pride 2021. Då vårt yrkande inte vann
majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
I andra hand yrkade vi avslag på första att-satsen, då även detta yrkandet inte vann
majoritetens stöd reserverar vi oss mot det beslutet.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg
(C)

