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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-05-25 kl. 09:00-11:45

Plats

Microsoft Teams/FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)
Anna Bjerndell (personalföreträdare, SACO)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Lars-Göran Jönsson (M)

…………………………………
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Jörgen Jepson (ekonomichef) §§190-195
Maria Hultin (enhetschef) §§190-195
Maria Brodde Makri (trafikplanerare) §§194-197, §§199-211
Per-Erik Ebbeståhl (Stadskontoret) §190
Marie Persson (sektionschef) §190
Andreas Nordin (strateg) §§201-211
Christian Resebo (sektionschef) §§209-211
Utses att justera

Lars-Göran Jönsson (M)

Justeringen

2021-06-01

Protokollet omfattar

§§190-197, §§199-225
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ÄRENDELISTA
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§193
§194
§195
§196
§197
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
§220

Information om pandemiåtgärder med anledning av covid-19 – Kommunala
föreskrifter om vistelseförbud – muntlig
Information om markanvisning för Mallbo 1.0, öster om Mässan, del av
fastigheten Hyllie 165:61, projekt 7363 – skriftlig
Val av ledamot till Tekniska nämndens avfallsdelegation för perioden fram till
och med 2022-12-31
Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden
Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Plan för kompetensförsörjning 2021
Rättegångsfullmakt för fastighets- och gatudirektör samt för Fastighets- och
gatukontorets stadsjurister
Remiss från Kommunstyrelsen angående nämndinitiativ från Moderaterna med
anledning av krisen i Malmös besöksnäring, STK-2021-558
Remiss från Kommunstyrelsen angående budgetuppdrag 2020 – Struktur för
samordning av större evenemang, STK-2020-1681
Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet, STK2021-203
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn och
husbåtsetablering i Malmö, STK-2021-81
Objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523
Objektsgodkännande för projekt (3.2) 3371 Busshållplats, Pildammsvägen
Objektsgodkännande för projekt 9016 250 extra träd
Objektsgodkännande för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner
World Pride 2021 – komplettering i gestaltning av offentlig miljö
Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en 30dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda med
parkeringsnorm
Slutrapport från arbetet med revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad
2017–2020
Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad – uppdragsbeskrivning
Förlängning av byggnadsskyldigheten för Malmö Oxievång 7, projekt 2220, Dp
4891
Förlängning av byggnadsskyldighet för Malmö Almhov 3 i Vintrie, projekt 6655
Försäljning av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6, projekt 1058 Sege Park
Försäljning av fastigheten Malmö Terapisalen 2, projekt 1058 Sege Park
Försäljning av fastigheten Malmö Bolaget 1 i Lockarp, projekt 6586, Dp 5466
Markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2, projekt 7346 Öster om
Hyllievångsparken
Försäljning av del av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och del av
fastigheten Malmö Rosengård 131:25, samt tilläggsavtal till tomträttsavtal för
fastigheten Malmö Landshövdingen 1
Nya upplåtelser med tomträtt för småhusfastigheter med tomträttsavtal som
löper ut under 2022
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående platser för småskalig
livsmedelshandel
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§221
§222
§223
§224
§225

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska nämnden 2021
Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och beslut 2021
Anmälan av Revisorskollegiets årsrapport 2020 för Tekniska nämnden
Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för uteserveringar
Nämndinitiativ från Moderaterna rörande renhållning och klottersanering
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§

190

Information om pandemiåtgärder med anledning av covid-19 –
Kommunala föreskrifter om vistelseförbud – muntlig

TN-2021-1259
Sammanfattning

(15 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Per-Erik Ebbeståhl, Stadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

191

Information om markanvisning för Mallbo 1.0, öster om Mässan,
del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt 7363 – skriftlig

TN-2017-1794
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga § 191a.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga § 191b.

bilaga § 191a
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Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-05-25
Ärende 3: Markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt
7363
TN-2017-1794
Vi är positiva till Mallbo och tycker att det är bra att projektet förverkligas.
Sverige är ett av världens dyraste länder att bygga i. Dyra entreprenörer och dyrt
material är såklart faktorer som påverkar, men det som gör det så dyrt är att
kommuner i Sverige tolkar Boverkets krav olika – det leder till att även om
marknaden domnieras av ett fåtal aktörer - måste alla hus specialanpassas till
respektive kommuns regeltolkning.
Det som driver byggkostnader är att kommunen tvingar exploatörer bygga onödigt
lågt, eller onödigt högt, höga p-normer som leder till dyra garagelösningar och andra
krav. Förvisso är markkostnaderna en komponent i kostnaden, men har inte en
avgörande betydelse.
Vi gillar Mallbo och hoppas att det leder till att det kan byggas fler billiga bostäder
som gör att fler människor har råd att skaffa en egen bostad.

Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C)

bilaga § 191b
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 3. Information om markanvisning för Mallbo 1.0
Idén att aktivt stödja byggandet av boenden med rimliga hyror är en viktig och bra utveckling
som vi har sett fram emot under längre tid. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att aktiv
bostadspolitik är enda sättet att lösa den boendekris som präglar Sverige idag, och som på
det rikspolitiska planet just nu utvecklas i helt motsatt riktning. Hyresrätter som människor
med normala inkomster kan betala är det bästa sättet att garantera såväl social
sammanhållning som ekonomisk hållbarhet. Den tickande bomben av överbelåning som
Riksbanken har varnat för under längre tid kräver motåtgärder på fler områden än bara
genom bankerna, bostadsbyggandet är en central del av lösningen.
Vi har sett under ett par decennier hur de kommunala miljökraven inom byggandet har drivit
fram allt högre standard i detta avseende. Kommunernas planmonopol är viktiga verktyg för
politiskt inflytande över vår gemensamma sociala, ekonomiska och ekologiska framtid.
Men vi har sett orostecken under behandlingen av Mallbo. Ledande företrädare för
kommunen har framställt projektet som kategoriboende för personer med låga inkomster, så
kallat social housing, till exempel genom att på frågan hur tilldelningen ska gå till svara “du
skulle nog inte vilja bo där”. Dessa bostäder måste vara fullvärdiga och skapa en god
boendemiljö som ger möjlighet för olika slags människor att trivas och må bra. Vi vet att
dessa avsikter finns hos delar av kommunledningen men att de ifrågasätts av andra, så vi
kommer att hålla skarpt granskande ögon på hur projektet framställs.
Sen har vi också kopplingen till en av Vänsterpartiets hjärtefrågor: När Mallbo ska utgöra
förebild för framtida uppskalning krävs att det finns kommunal mark att upplåta, samt
framtida intäkter från tomträtt att använda. Vi ser med stor oro på den utförsäljning av mark
som pågått i Malmö sedan 25 år, och beklagar starkt att kommunledningen tar så lätt på
denna problematik.
Plus några radanmärkningar:
-

1400 kr/kvm och månad är rätt saftigt - för en trea på 72 kvadrat skulle det göra 100
000 kr i månaden: det är till och med mer än vad en fastighetsägare med Centerns
marknadshyresförslag kan hoppas på, än på ett tag…

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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-

Förmedling via Boplats Syd - öppet för alla och sökande med ekonomiskt bistånd får
inte nekas (“men” antyder att sökande med ekonomiskt bistånd inte skulle ingå i
“alla”)

Malmö 2021-05-25
Susanna Lundberg

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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§

192

Val av ledamot till Tekniska nämndens avfallsdelegation för
perioden fram till och med 2022-12-31

TN-2018-3515
Sammanfattning

Tekniska nämnden har, med anledning av Marja Harborns (L) avsägelse, att utse ny ordinarie
ledamot i Tekniska nämndens avfallsdelegation för perioden fram till och med den 31
december 2022.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till ny ledamot i Tekniska nämndens avfallsdelegation för perioden fram till och med
2022-12-31 utse Marie Jacobsson (L).
Beslutet skickas till

VA SYD

Beslutsunderlag



KF 210331 §110 Valförslag och avsägelser
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§

193

Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021 för Tekniska
nämnden

TN-2020-2674
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret överlämnar första deluppföljningen av Tekniska nämndens
internkontrollplan 2021.
Internkontrollplanen bygger på Fastighets- och gatukontorets riskanalys inför kommande
verksamhetsår och innehåller både direktåtgärder och granskningar. Risker som ska granskas
enligt beslut av kommunstyrelsen, så kallade kommungemensamma granskningar, förs också
till internkontrollplanen. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i
nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Syftet med granskningar är utreda de
områden där ytterligare kontroll bedöms behövas. Efter genomförd granskning ska eventuellt
konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet.
Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets
ledningsgrupp och beslutas genom att Tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning
av internkontrollplan.
I föreliggande deluppföljning av internkontrollplanen redovisas två direktåtgärder och en
granskning, allt enligt tidplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna deluppföljning 1 av internkontrollplan för 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Deluppföljning av interkontrollplan 2021
Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021
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§

194

Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037

TN-2020-2676
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnar ekonomisk prognos 2021 till Stadskontoret den 21 maj
2021. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller
resultatprognos samt prognos för investeringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2021 för Tekniska nämnden –
Fastighets- och gatukontoret 037.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden –
Fastighets- och gatukontoret 037
Ekonomisk prognos 2021 (Tekniska namnden)
Uppföljning av objektsgodkännande EP 2021
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§

195

Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014

TN-2020-2675
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnar ekonomisk prognos 2021 till Stadskontoret den 21 maj
2021. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller
resultatprognos samt prognos för investeringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2021 för Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga § 195a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse TN 210525 Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014
Ekonomisk prognos 2021 (Tekniska nämnden - Hamnen)

bilaga §195a
14

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 7 Ekonomisk prognos 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar
Det är anmärkningsvärt att nämnden i den ekonomiska prognosen för Malmö Stads
hamnanläggningar varken noterar eller tar höjd för möjliga, sannolikt troliga, extra kostnader i
samband med utfyllnaden i Norra hamnen.
Vattenmyndigheten är tydliga i sin sågning av utfyllnadsplanerna med den huvudsakliga
motiveringen att ansökan inte uppfyller nödvändiga kriterier för att göra undantag från
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Myndighetens skrivningar bör väcka till
eftertanke, sannolikheten att Mark- och miljööverdomstolen intar samma hållning har ökat
avsevärt och därmed planer för att projektet inte kan genomföras som planer

Malmö 2021-05-25
Susanna Lundberg

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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§

196

Plan för kompetensförsörjning 2021

TN-2021-937
Sammanfattning

Den 27 januari 2016 beslutade Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att införa ett
kommungemensamt arbetssätt för kompetensförsörjning. Det gemensamma arbetssättet är
ett ledningssystem för att arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt med
gemensamma åtgärder och prioriteringar för att möjliggöra en långsiktig
kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad.
För att skapa en samlad bild av Malmö stads kompetensutmaningar ska stadens nämnder
redovisa kompetensgap (skillnaden mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens)
och kompetensförsörjningsplan till Stadskontoret varje år. Stadskontoret sammanställer sedan
resultatet och det totala behovet i en rapport till Kommunstyrelsen liksom i den årliga
personalredovisningen.
Det systematiska kompetensförsörjningsarbetet i Malmö stad sker enligt en modell som
beslutats av Kommunfullmäktige och bygger på stegen analysera kompetensgap, planera
insatser, genomföra insatser och följa upp resultatet. Insatserna kan ske inom områdena
attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera samt avsluta. Syftet är att få en samlad
bild av kompetensen både på kort (1–2 år) och på lång sikt (3–5 år) för att lösa
kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagen plan för kompetensförsörjning 2021, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna föreslagen plan för
kompetensförsörjning 2021, samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens
förslag till plan för kompetensförsörjning 2021, på det att planen kompletteras med det sätt
på vilket Fastighets- och gatukontoret konkret arbetar med Malmö stads värdegrund, att
Malmö stads värderingar ska framgå i klartext, att de tre strategierna i "Aktivitetsplan 2021",
s. 6, kompletteras med lydelsen "Fastighets- och gatukontoret ska i sin personalpolitik och
rekrytering återspegla Malmö stads mångfald på så vis att denna representeras
inom personalgruppen på alla nivåer och inom alla verksamheter", samt att med dessa
ändringar överlämna planen till Kommunstyrelsen.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
Susanna Lundbergs (V) yrkande, detta till förmån för eget yrkande.
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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, § 196a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Plan för kompetensförsörjning 2021
Kompetensförsörjningsplan 2021

bilaga § 196a
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för eget yrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 8 Plan för kompetensförsörjning 2021
När Malmö Stads näringslivspris delades ut tidigare i år gavs det till Massive Entertainment i
kategorin “Årets Malmöföretag”. Ett intressant och bra val.
I motiveringen löd de två första meningarna:
“Årets malmöföretag är en av stadens största arbetsgivare. De representerar stadens
mångfald med personal från hela världen.”
Det är uppenbart framgångsrikt att låta verksamheten återspegla den mångfald som finns i
Malmö. Att se mångfald som en tillgång, som något positivt - även i en kommersiell
verksamhet.
Det finns därför en mängd skäl att formulera det även inom Fastighets- och gatukontorets
verksamhet, liksom hela Malmö Stads för den delen, och att följa Massive Entertainments
personalpolicy; att se mångfald som en framgångsfaktor och att integrera det i
rekryteringsmetoder och -strategier.
Mångfald i rekryteringen och i den aktiva personalpolitiken är att försäkra sig om att
sökandet efter kompetens inte begränsas av omedveten rasism och andra strukturella
maktordningar, utan att olika typer av människor får möjlighet att utvecklas och bidra med
kunskaper och erfarenheter till Malmös utveckling. När vi tittar på Malmö stads stabs- och
ledningsstruktur idag är den betydligt vitare än Malmö i allmänhet, vilket betyder att många
kompetenta personer försvinner till andra arbetsplatser eller inte tillåts gå vidare i sina
karriärer inom Malmö stad.
Vi yrkade att de tre strategierna i Aktivitetsplan 2021 på sidan 6 ska kompletteras med:
●

●
●

Fastighets- och gatukontoret ska i sin personalpolitik och rekrytering återspegla
Malmös Stads mångfald, att den representeras inom personal på alla nivåer och inom
alla verksamheter.
de värderingar som styr arbetsgivarerbjudandet/employer value proposition skrivs ut
i strategin och att mångfald och diversitet ska vara en av dessa värderingar
att mångfaldsarbetet blir en aktiv del av såväl rekryterings- som
kompetensutvecklingsplaneringen

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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Då nämnden avslog Vänsterpartiets yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2021-05-25
Susanna Lundberg

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

19

§

197

Rättegångsfullmakt för fastighets- och gatudirektör samt för
Fastighets- och gatukontorets stadsjurister

TN-2018-2400
Sammanfattning

Vid ärenden hos domstolar och andra myndigheter krävs det att den som företräder Malmö
stad, Tekniska nämnden, kan styrka denna behörighet. För att på ett enkelt sätt kunna styrka
behörigheten krävs att Tekniska nämnden befullmäktigar ett eller flera s.k. rättegångsombud.
Förutom fastighets- och gatudirektören har även enhetschef för kanslienheten, enhetschef för
enheten fastighetsägande och värdering, liksom samtliga förvaltningens stadsjurister, eller den
de i sitt ställe, vid ett eller flera tillfällen, förordnar, behörighet att, inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde, företräda Malmö stad, Tekniska nämnden.
Med anledning av nyrekrytering på kanslienheten, avdelningen för struktur och stöd, finns
behov av en ny samlad rättegångsfullmakt för berörda tjänstepersoner på förvaltningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med upphävande av Tekniska nämndens beslut § 187, 2018-06-18, § 78, 2019-03-28, §
96, 2020-03-24 och § 166, 2019-06-20, lämna rättegångsfullmakt till fastighets- och
gatudirektör Anna Bertilson, dennes ställföreträdare, enhetschef Benny Nilsson, enhetschef
Barbro Yngveson, samt envar av stadsjuristerna Christine Andersson, Pontus Eriksson, Eva
Nilsson Lundqvist, Else Welinder, Göran Dahlander, Madelene Strand, Susanna Sellberg,
Angelica Friberg och August Borssén, eller den någon av dem i sitt ställe, vid ett eller flera
tillfällen, förordnar,
att inom Tekniska nämndens verksamhetsområde företräda kommunen vid syn och
domstolsförhandling, föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter och vid
förrättningar samt bevaka kommunens rätt i alla mål och ärenden där det inte ankommer på
annan,
att på Tekniska nämndens vägnar ta emot delgivning i myndighetsärenden, mottaga och
kvittera medel, värdehandlingar och annan egendom, samt att i sådana sammanhang med för
kommunens bindande verkan ingå förlikning och anta ackordsförslag.
Beslutet skickas till

Samtliga stadsjurister
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Rättegångsfullmakt för fastighets- och gatudirektör
samt för Fastighets- och gatukontorets stadsjurister
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§

199

Remiss från Kommunstyrelsen angående nämndinitiativ från
Moderaterna med anledning av krisen i Malmös besöksnäring,
STK-2021-558

TN-2021-1027
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har bett Tekniska nämnden om yttrande angående ett nämndsinitiativ från
Moderaterna gällande krisen i Malmös besöksnäring. Tekniska nämnden förslås att besluta i
enlighet med tidigare tagna beslut i samma eller närliggande fråga.
Beslut

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

Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Lars-Göran Jönsson (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) respektive Stefan
Plath (SD), att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till yttrande,
på det att det ska framgå att Tekniska nämnden ställer sig positiv till av Moderaterna
föreslagna två timmars fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära läge, samt att
med denna ändring avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens ska besluta att avslå LarsGöran Jönssons (M) m.fl. yrkande, detta till förmån för Håkan Linnés (L) yrkande.
Beslutsgång

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

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen till förmån för Stefan
Plaths (SD) yrkande.
Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Lars-Göran Jönssons (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 199a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Remiss från Kommunstyrelsen angående
nämndinitiativ från Moderaterna med anledning av krisen i Malmös besöksnäring,
STK-2021-558
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Yttrande TN 210525 Remiss från Kommunstyrelsen angående nämndinitiativ från
Moderaterna med anledning av krisen i Malmös besöksnäring, STK-2021-558
Bilaga - §213 TN 200523 Nämndinitiativ från Moderaterna om att införa 2 timmars
fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära lägen, TN-2020-1484
Bilaga till yttrande - KSAU 200414 §239 Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse
på offentlig plats, STK-2020-633
Följebrev till remiss från Kommunstyrelsen angående nämndinitiativ från
Moderaterna med anledning av krisen i Malmös besöksnäring, STK-2021-558
Nämndinitiativ från Moderaterna med anledning av krisen i Malmös besöksnäring

bilaga § 199a
22

Tekniska Nämndens sammanträde
2021-05-25

Reservation fö r ä rende 11

Angå ende remiss frå n KS
Sammanfattning / bakgrund

Vi moderater tackar för att vi fått gehör ifrån den styrande majoriteten gällande att vi moderater har
motionerat att vi behöver hjälpa/assistera näringsidkare i centrum efter en tuff tid under rådande
pandemi med att tillåta dem att saluföra sig i gaturummet utan upplåtningsavgift.
Då vi inte fick gehör för delen i vårt yrkande om en temporär 2 timmars parkering i centrum mha pskiva måste vi reservera oss emot detta olyckliga beslut, då vi anser att detta hade gynnat våra
näringsidkare och medborgare att de lättare kunnat motivera sig att komma till centrum till förmån
för ytterområden i Malmö och andra platser i Skåne.

Lars-Göran Jönsson (m)

Karin Olsson (m)

Niclas Röhr (m)

Med instämmande av
Petter Naef (m )

Lena Hjalmarsson (m)

Hedvig Listrup ( c )

Henrik Malmberg (c)
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§

200

Remiss från Kommunstyrelsen angående budgetuppdrag 2020
– Struktur för samordning av större evenemang, STK-2020-1681

TN-2021-953
Sammanfattning

I Kommunfullmäktiges budget för 2020, inom området ”Arbete och utbildning”, fick
Kommunstyrelsen i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för
samordning av större evenemang. Utifrån beslutat uppdragsdirektiv från juni 2020 (STK2020-110) har Stadskontoret slutfört en rapport med nulägesbeskrivning och förslag till
framtida organisering.
Förslaget har inkommit till Tekniska nämnden för yttrande.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Remiss från Kommunstyrelsen angående
budgetuppdrag 2020 – Struktur för samordning av större evenemang, STK-20201681
Yttrande TN 210525 Remiss från Kommunstyrelsen angående budgetuppdrag 2020
– Struktur för samordning av större evenemang, STK-2020-1681
Följebrev till remiss från Kommunstyrelsen angående budgetuppdrag 2020 –
Struktur för samordning av större evenemang, STK-2020-1681
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Återrapportering uppdrag budget 2020 –
Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang
KS 200603 §203 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang, 2020-04-24
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang, 2020-03-18
KSAU 210419 §228 Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen, i
dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning
av större evenemang; nu fråga om remiss
Information om ny svarstid
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§

201

Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska
tiggeriet, STK-2021-203

TN-2021-824
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion om att stoppa det utländska
tiggeriet i Malmö. Motionen har överlämnats till Tekniska nämnden, samt till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bägge två för yttrande.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Kommunstyrelsen att
återkomma med förslag på hur det utländska tiggeriet ska förbjudas i Malmö. Motionären
menar att det utländska tiggeriet har skapat merkostnader för det offentliga genom
kommunalt finansierade projekt som ska stödja de utländska tiggarna. Motionären påpekar
vidare att Malmö stad redan har flera verktyg för att stoppa det utländska tiggeriet, bland
annat i den lokala ordningsstadgan för Malmö kommun. Motionären menar därför att dessa
möjligheter borde främjas.
Beslut

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

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

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

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



G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det
utländska tiggeriet, STK-2021-203
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Yttrande TN 210525 Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska
tiggeriet, STK-2021-203
Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet, STK-2021203
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§

202

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö, STK-2021-81

TN-2021-288
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har i Kommunfullmäktige väckt motion om
kulturhamn och husbåtsetablering kring Malmös hamnbassänger och kajer. I motionen
föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att ge berörda nämnder, där bland Tekniska
nämnden, i uppdrag att ta fram ett program till förslag för kulturverksamhet och husbåtar.
Tekniska nämnden har att avge yttrande över motionen.
Det pågår ett arbete med att stärka Malmös roll som kuststad, vilket initierats av
Kommunstyrelsen 2018, för vilket en handlingsplan tagits fram (denna reviderades i februari
2021 av Tekniska nämnden). En av aktiviteterna i handlingsplanen är att utreda upplåtelser
längs kust och vatten. Fastighets- och gatukontoret är positiv till förslaget i motionen, men
anser att det inte finns behov av vidare utredningar kring det som motionen avser i dagsläget,
utan att detta omfattas av redan pågående arbete.
Beslut

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

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

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

Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 202a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin
(C) om kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö, STK-2021-81
Yttrande TN 210525 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö, STK-2021-81
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn och
husbåtsetablering i Malmö, STK-2021-81

bilaga § 202a
28

Reservation

Tekniska Nämnden 2021-05-25
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn och husbåtsetablering i
Malmö STK-2021-81

Centerpartiet tror att husbåtar hade kunnat komplettera Malmös bostadsförsörjning
på ett bra sätt och gjort Malmö till en ännu mer attraktiv stad. Vi känner att man skall ta höjd för
husbåtar vid nyplanering av områden med kust- och/eller vattennära läge.
För att säkerställa att husbåtar får möjlighet att etablera sig i den utsträckningen Centerpartiet föreslår
måste Fastighets- och gatukontoret ta fram en strategi för upplåtelse av vattenytor. Det är av yttersta
vikt för att säkerställa en ökad ambitionsnivå och att utvecklingen sker hållbart. I och med en etablering
av husbåtar på större skala, ställs ökade krav på att hav och djurliv inte tar skada. Ökad ambitionsnivå
måste gå hand i hand med krav och ökad planering för infrastruktur, vatten, avlopp och el exempelvis,
för att göra bostäderna anpassade för året-runt boende på vattnet.
Centerpartiet yrkade bifall till motionen, men då detta inte vann majoritetens stöd i
nämnden reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av

Hedvig Listrup (C)
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§

203

Objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp
5523

TN-2020-2699
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark,
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Dp 5523), avsedd som
verksamhetsområde inom projekt 6650, Fortuna Hemgården.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige anhålla om objektsgodkännande för exploateringsprojekt 6650
om 235 miljoner kronor och driftkostnader om 11,3 miljoner kronor (brutto).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp
5523
Underlag Objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523
Fortuna Hemgården projekt 6650, nämndskarta
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§

204

Objektsgodkännande för projekt (3.2) 3371 Busshållplats,
Pildammsvägen

TN-2019-3284
Sammanfattning

Inom ramen för kollektivtrafikobjekt elbuss linje 3 i Ramavtal 8 – Storstad Malmö, planeras
utbyggnad av två hållplatslägen och ett signalreglerat övergångsställe på Pildammsvägen vid
SUS. Hållplatsen kommer utöver stadsbusslinje 3 att trafikeras av den nya sammanslagna
regionbusslinje 142/150.
Investeringskostnaden uppgår till 6000 tkr brutto och 3000 tkr netto. Driftskonsekvenserna
för detta projekt är beräknade till 500 tkr brutto och 300 tkr netto.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt (3.2) 3371 Busshållplats, Pildammsvägen om 6
000 tkr och driftkostnader om 500 tkr (brutto).
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilaga § 204a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Objektsgodkännande för projekt (3.2) 3371
Busshållplats, Pildammsvägen
Underlag Objektsgodkännande för projekt (3.2) 3371 Busshållplats, Pildammsvägen

bilaga § 204a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2019-3284

Objektsgodkännande för projekt (3.2) 3371 Busshållplats, Pildammsvägen
Sverigedemokraterna har inget emot att det byggs nya busshållplatser nära SUS
Malmö. Vi stödjer självklart en bra och fungerande kollektivtrafik.
Vi är däremot mycket kritiska till att den styrande minoriteten tar bort 45
parkeringsplatser utan att kompensera för detta. Svaret från tekniska nämndens
ordförande kring problematiken för de SUS anställda, som är beroende av bilen, blev
att det får region Skåne helt enkelt lösa.
Sverigedemokraterna anser att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig
del av många människors liv och kan därför inte ställa upp på den styrande
minoritetens ständiga försämringar för stadens bilister.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister,
bilister eller de som åker kollektivt.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång på gång försämra för stadens bilister skapas en
mer och mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och
från sina jobb.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

32

§

205

Objektsgodkännande för projekt 9016 250 extra träd

TN-2021-664
Sammanfattning

Ärendet avser objektsgodkännande för projekt motsvarande plantering av 250 träd
motsvarande de som vandaliserats under hösten och vintern 2020–2021, detta till en
beräknad investeringskostnad om 6,4 mnkr för 2021.
Underlag för objektsgodkännande har tagits fram av Fastighets- och gatukontoret per beslut
av Tekniska nämndens arbetsutskott den 2 mars 2021, § 29.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9016 250 extra träd, om 6 400 tkr och
driftkostnader om 260 tkr (brutto).
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Objektsgodkännande för projekt 9016 250 extra
träd
Underlag Objektsgodkännande för projekt 9016 250 extra träd
§29 TNAU 210302 Plantering av nya träd efter vandalisering

33

§

206

Objektsgodkännande för projekt 9018 Minnesmärke för
veteraner

TN-2021-882
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för ett minnesmärke för veteraner med en
mindre platsbildning.
Investeringen omfattar projektet i sin helhet från framtagande av handling/skiss på
minnesmärke till produktion av minnesmärket, grundläggning, markarbeten, ljussättning samt
montering. Sammanlagd investeringskostnad beräknas till en kostnad av 1 450 tkr.
Driftskonsekvensen beräknas till kostnad av 80 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner om 1 450 tkr
och driftkostnader om 80 tkr.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Objektsgodkännande för projekt 9018 Minnesmärke
för veteraner
Underlag objektgodkännande för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner
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§

207

World Pride 2021 – komplettering i gestaltning av offentlig miljö

TN-2020-757
Sammanfattning

Vid sammanträde i Tekniska nämnden den 19 februari 2021 behandlades fråga om
gestaltning av offentlig miljö i samband med evenemanget CPH 2021 World Pride.
I föreliggande ärende vill Fastighets- och gatukontoret komplettera med ytterliga förslag till
gestaltning i samband med evenemanget.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att flaggning vid allmänna flaggdagar på samtliga kommunens flaggstänger under den berörda
perioden endast ska ske med Sveriges flagga,
att vederbörlig justering för detta ska göras i uppskattad kostnadskalkyl, samt
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön för att
uppmärksamma CPH 2021 World Pride.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att
flaggning vid allmänna flaggdagar på samtliga kommunens flaggstänger under den berörda
perioden endast ska ske med Sveriges flagga, att vederbörlig justering för detta ska göras i
uppskattad kostnadskalkyl, samt att i övrigt godkänna förvaltningens förslag på tillfälliga
förändringar i stadsmiljön för att uppmärksamma CPH 2021 World Pride.
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 muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210525 World Pride 2021 – komplettering i gestaltning av
offentlig miljö
§84 TN 210219 World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö och
kompletterande information avseende intäkter
G-Tjänsteskrivelse TN 210219 World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö
och kompletterande information avseende intäkter
Väg till folkets park - Pride
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§

208

Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19

TN-2020-1292
Sammanfattning

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

Tekniska nämnden beslutar
att färdtjänstresenärer från och med 2021-06-30 till och med 2021-12-31, med avvikelse från
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun, får möjlighet att beställa ensamresor
med färdtjänst, samt
att Serviceförvaltningen, i enlighet med sitt ansvar utifrån Servicenämndens reglemente, ges
möjlighet att besluta om tidigare återgång till samordnande resor, om förändrade
rekommendationer eller hävande av restriktioner från Folkhälsomyndigheten skulle komma
till stånd före 2021-12-31.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid19
Smittskydd Skånes rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19,
dat. 2021-04-22
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§

209

Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att
införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för
boende i fastigheter byggda med parkeringsnorm

TN-2021-1015
Sammanfattning

Socialdemokraterna och Liberalerna har inkommit med ett nämndinitiativ om att vid
införande av boendeparkering i områden erbjuda en tillfällig övergångstaxa för gatuparkering
för boende i fastigheter byggda med p-norm. För att inte undergräva plan- och bygglagen och
Malmö stads beslutade p-norm föreslår förvaltningen en övergångstaxa med villkor
utformade för att inte konkurrera med parkering på tomtmark. Syftet är att underlätta för
boende genom att skapa tid för anpassning till de nya regleringsförhållandena.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att införa övergångstaxa för boendeparkering i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att införa övergångstaxa för
boendeparkering i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar, i första hand, att Tekniska nämnden ska besluta att justera
i villkoren för den föreslagna övergångstaxan, på det att denna ska beräknas på det tredubbla
boendeparkeringsbeloppet per dygn och begränsas till högst ett år, samt att med dessa
ändringar i övrigt införa övergångstaxa i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar, i andra hand, då också med instämmande av Susanna Lundberg (V)
och under förutsättning att ovanstående ändringar inte bifalles, att Tekniska nämnden ska
besluta att avslå Håkan Linnés (L) yrkande.
Henrik Malmberg (C) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först Håkan Linnés (L) yrkande mot Stefana Hotis (MP)
förstahandsyrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Linnés
(L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Håkan Linnés (L) yrkande mot Stefana Hotis (MP), Susanna
Lundbergs (V) och Henrik Malmbergs (C) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Se bilagd reservation, § 209a.
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Susanna Lundberg (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 209b.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilaga § 209c.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och
Liberalerna om att införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende
i fastigheter byggda med parkeringsnorm
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en 30-dagars
övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda med
parkeringsnorm
§55 TNAU 210504 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att
införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda
med parkeringsnorm
§189 TN 210427 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att
införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda
med parkeringsnorm

bilaga § 209a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2021-05-25
Nämndsinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en
30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda
med parkeringsnorm
Diarienr: TN-2021-1015
Förslaget innebär lägre parkeringsavgifter i två år på allmän mark för de
bilägare som bor i fastigheter som byggts med parkeringsnorm om kommunen
inför avgift på gatuparkeringen där det tidigare varit gratis.
Det antagna förslaget var att priset på gatuparkeringen sätts till dubbelt det pris
som gäller för bilägare som bor i fastigheter som byggts utan parkeringsnorm
(och ofta saknar egen parkering).
Miljöpartiet yrkade för att priset skulle sättas till tre gånger priset som gäller för
boendeparkering idag eftersom priset då sätts högre än vad priset idag är på
kvartersmark. Och att det lägre priset endast skulle gälla i ett år eftersom det
borde vara tillräckligt lång tid för att hitta en alternativ parkering eller alternativ
till eget bilägande för de som tidigare parkerat gratis.
Anledningen till att vi yrkade på en övergångslösning trotts att information om
parkeringavgifter har gått ut till bilägarna är det är ett stort steg att gå från
gratisparkering till fullprisparkeringen och att det kan ta tid att höja
parkeringspriset på kvartersmark och att ordna mobilitets lösningar som
cykelpool och bilpool.
Anledningen till att vi reserverade oss mot det antagna förslaget är att det
innebär att priset på gatuparkering kan bli lägre än vad priset är idag på
kvartersmark. Dagens kvatersmarkspris är satt i konkurrens med gratis
gatuparkering och behöver höjas. Det är idag norm att bilägare som parkerar i
undergjordiska garage på privat mark får sin parkering subventionerad via
bostadshyran. Det innebär att hyrorna pressas upp och att alternativen till
privat bilägande tappar i ekonomisk attraktivitet och att utbudet av hållbart
mobilitet därför minskar. Vilket är tvärt emot Malmös miljö och mobilitetsmål.
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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Reservation

Tekniska Nämnden 2021-05-25
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa
en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter
byggda med parkeringsnorm
Vi reserverar oss mot beslutet att införa en övergångstaxa för de fastigheter byggda
med parkeringsnorm då vi anser att de nya reglerna enbart skapar förvirring för vem
de omfattar och hur de skall tillämpas.
Vi vill återigen förtydliga att de beslut om reglering av gatuparkering som införts i
området (och som C varit positiva till) gör det naturligtvis inte omöjligt att parkera på
gatan precis som förrut, men dock till en kostnad. Om denna kostnad nu upplevs som
alltför hög jämfört med alternativet (plats i P-hus), så hade det varit rimligare att
justera taxan.

Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C)

bilaga § 209c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2021-1015

Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa
en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende
i fastigheter byggda med parkeringsnorm
Sverigedemokraterna stödjer inte den styrande minoritetens pågående revidering
och försämring av parkeringsnormen i Malmö. Den fientliga inställning mot bilen och
bilens funktion i samhället värnar inte om Malmöbornas vardag. Det finns faktisk
ingen motsats i att göra bilens, såväl som andra kommunikationssätts funktion och
tillgänglighet bra i staden. Det finns plats för alla.
Om Sverigedemokraterna får inflytande i Malmö efter nästa val, så kommer vi att
verka för att parkeringsavgifterna kraftig reduceras eller helt tas bort i delar av
staden. Vi kommer även återskapa förstörda in-/ut- och genomfartsleder, samt
projektera generöst för välplacerade parkeringsplatser. Buss och tåg är bra, men
utesluter eller ersätter aldrig bilens unika roll inom fri och individuell rörlighet.
Sverigedemokraterna opponerade sig inte emot förslaget, eftersom det i nuläget trots
styrets katastrofale parkeringsbeslut ändå medger en lägre parkeringsavgift för
boende i de fastigheter, som är byggda med parkeringsnorm.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

210

Slutrapport från arbetet med revidering av Miljöbilsstrategi för
Malmö stad 2017–2020

TN-2019-1102
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av slutrapport för arbetet med revidering av Miljöbilsstrategi för
Malmö stad 2017–2020. Tekniska nämnden, såsom samordnande nämnd, föreslås översända
rapporten till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättad slutrapport, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga § 210a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Slutrapport från arbetet med revidering av
Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
Slutrapport för Miljöbilsstrategi
Sef Rapport Laddplatser för kommunala elbilar
G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Reviderad miljöbilsstrategi
Reviderad Miljöbilsstrategi

bilaga § 210a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2019-1102

Slutrapport från arbetet med revidering av Miljöbilsstrategi
för Malmö stad 2017–2020
Sverigedemokraterna saknar i slutrapporten en analys av hur Malmö stad kan
säkerställa den framtida elförsörjning, som redan i dag är mycket hårt belastad och
drabbat av effektbrist, så att företag väljer bort Malmö för expansion och
nyetablering.
Övergången till elbilar inom det privata kommer belasta elförsörjningen ytterligare.
Vi delar inte den styrande minoritetens uppfattning, att det går bra, att under vissa
perioder byta ut fossilfri el mot importerad el från kolkraftverk i utlandet eller som
senast när oljekraftverket i Karlshamn gick på nätet igen. Nedläggningen av
kärnkraften i Sverige försvårar övergången till fossilfri drivna fordon enormt.
Sverigedemokraterna efterlyser också en riktig strategi för laddinfrastrukturen och en
plan för laddplatser i staden även om styret vill ha bort bilen oavsett drivmedel.
Vi delar styrets visionen om en fossilfri fordonsflotta inom de kommunala
verksamheterna, men måste tyvärr konstatera att det inom de tyngre fordonen inte
finns ett fossilfritt alternativ i dagsläget.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

211

Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad –
uppdragsbeskrivning

TN-2020-3149
Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslås besluta om upplägget för revideringen av Malmö stads trafik- och
mobilitetsplan, detta i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse, där inriktningsområdena
föreslås vara yteffektivitet, pendlingsresor, godstrafik och Malmös roll i det omkringliggande
transportsystemet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att utarbeta förslag på reviderad Trafik- och
mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet med i ärendet föreslagna riktlinjer,
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att i framtagandet samverka med övriga berörda
förvaltningar, bolag och intressenter, samt
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att senast i december 2022 presentera ett förslag
på samrådshandling.
Yrkanden

Håkan Linné (L) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämnden ska beslutar att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att utarbeta förslag på
reviderad Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet med i ärendet föreslagna riktlinjer,
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att i framtagandet samverka med övriga berörda
förvaltningar, bolag och intressenter, samt att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att
senast i december 2022 presentera ett förslag på samrådshandling.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt Fastighets- och
gatukontoret att utarbeta förslag på reviderad Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet
med i ärendet föreslagna riktlinjer, då dock med följande justeringar av dessa:







Minskad klimatpåverkan och maximerad nytta av befintlig infrastruktur ska utgöra ett
ytterligare inriktningsområden för trafik- och mobilitetsplanen.
Ett sammanhängande trafiksystem med minsta möjliga klimatpåverkan ska utgöra ett
ytterligare inriktningsområde för trafik- och mobilitetsplanen.
Avseende framtida investeringar ska anges att detta kan inkludera investering i
infrastruktur för spårvagn.
Avseende tillväxt för staden ska anges att denna ska ske inom hållbarhetsgränser.
Konkreta sammanhängande handlingsplaner för de olika trafikslagen (exempelvis
cykel) ska tas fram som en del av trafik- och mobilitetsplanen.
Trafik- och mobilitetsplanens roll i den övergripande strategiska planeringen för
staden bör tydliggöras. Uppdragsbeskrivningen/riktlinjerna ska därför kompletteras
med följande lydelse – "Trafik- och mobilitetsplanen ska tydligt kopplas till
miljöprogrammet och målet om utsläppsminskning. Trafiken i Malmö ska ställa om
så att utsläppen inte överskrider nivåer för 1,5-gradersmålet. Koldioxidbudget ska
kopplas in som ett verktyg för att kunna synliggöra och laborera med utsläppen från
trafiken."
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att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att i framtagandet samverka med övriga berörda
förvaltningar, bolag och intressenter, samt att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att
senast i december 2022 presentera ett förslag på samrådshandling.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt Fastighets- och
gatukontoret att utarbeta förslag på reviderad Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet
med i ärendet föreslagna riktlinjer, då dock med följande justeringar av dessa:












Vad gäller förtydligande av prioriterade inriktningar och mål ska befintlig lydelse
ersättas med följande – "Trafik- och mobilitetsplanens mål är att möjliggöra och
genomföra en övergång till hållbar trafik och mobilitet. Va¨gval och prioriteringar ska
beskriva existerande och förväntade krav och målsättningar avseende hållbarhet och
miljö. Nytänkande, innovationer och förändring av nuvarande och kommande
trafikslag och infrastruktur uppmuntras och uppmanas. Stadens förhållande till
internationella, nationella och regionala prioriteringar och ma°l inom trafik och
mobilitet ska förtydligas.
Att mängden bilar ska minska i staden ska utgöra ett uttryckligt mål för trafik- och
mobilitetsplanen.
Vad gäller styrdokument inom trafik och mobilitet ska befintlig lydelse ersättas med
följande – "I trafik- och mobilitetsplanen ska trafikslagsspecifika strategier och
målsättningar beskrivas. Ambitionen är att se över strukturen för politiskt beslutade
styrdokument, strategier och kunskapsunderlag inom trafik och mobilitet med
målsättningen att skapa överblickbarhet och tydligare styrning av trafikpolitiken.
Uppdraget att få fler Malmöbor att cykla och färdas med kollektivtrafik är prioriterat medför
att ett särskilt cykelprogram för Malmö stad ska tas fram.
Avseende omvärldsfokus ska befintlig lydelse ersättas med följande – "Trafik- och
mobilitetsplanen ska förtydligas vad gäller kopplingen mellan mobilitet, näringsliv och
befolkning samt omställning och utveckling."
Vad gäller förankring ska befintlig lydelse ersättas med följande – "Under
framtagandet ska avstämning ske över förvaltningsgränser, detta da° sådan förankring
a¨r viktig för att skapa kunskap, förståelse och acceptans i kommande planering för
staden i stort. Miljöförvaltningen och Miljönämnden har en särskilt viktig roll i detta
samverkansarbete. Det finns även all anledning att också involvera externa aktörer i
intressentarbetet, inte minst representanter inom forskning och utveckling, liksom
intresseorganisationer inom trafik och mobilitet."
Riktlinjerna ska inkludera ytterligare punkt, rubricerad "Ekonomi och samhällsnytta",
med följande lydelse – "Som modell för beräkning av samhällsnytta inom trafik och
mobilitet ska den modell som används av WHO tillämpas, detta för att ge en rätt och
rimlig motivation till förslag avseende förändring och utveckling. Fördelningen av
resurser avsedda för olika trafikslag ska tydliggöras, med avsikt att inför kommande
budgetarbete beskriva tilldelning och fördelning."
Riktlinjerna ska inkludera ytterligare punkt, rubricerad "Koldioxidbudget", med
följande lydelse – "Till trafik- och mobilitetsplanen ska knytas en koldioxidbudget
som beskriver förändringar i samband med beslut som föreslås och fattas.
Uppföljning och insatser för att uppnå trafik- och mobilitetsplanens mål, framförallt
miljö- och hållbarhetsmålen, sätts in för planens genomförande till 2030."
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att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att i framtagandet samverka med övriga berörda
förvaltningar, bolag och intressenter, samt att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret
att presentera ett förslag på samrådshandling inom en tidsram som möjliggör att slutligt
antagande av reviderad trafik- och mobilitetsplan kan ske allra senast i årsskiftet 2022/2023.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå såväl
Stefana Hotis (MP) som Susanna Lundbergs (V) yrkanden om justerade förslag till riktlinjer,
detta till förmån för bifall till Håkan Linnés (L) yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Håkan Linnés (L) och eget, Stefana Hotis (MP)
respektive Susanna Lundbergs (V) yrkanden, vart och ett för sig, och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med Håkan Linnés (L) och eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter Håkan Linnés (L) och eget yrkande mot Stefan Plaths (SD)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
Håkan Linnés (L) och eget yrkande.
Reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 211a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 211b.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 211c.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga § 211d.
Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilaga § 211e.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Parkering Malmö
Beslutsunderlag
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stad – uppdragsbeskrivning
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-05-25
Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad -uppdragsbeskrivning
Diarienr: TN-2020-3149

Trafikomställningen är en central process för att vi ska lyckas nå en klimatomställning.
Vi vill att Malmö ska vara en stad där det är nära till allt. En stad där Malmöborna
enkelt kan välja hållbara och klimatsmarta resealternativ utan att göra avkall på
livskvalitet. Trafik- och mobilitetsplanen spelar därmed en stor roll i omställningen av
trafikmaktordningen. Planen behöver vara progressiv och ta tydlig ställning i att gång-,
cykel- och kollektivtrafik ska öka samtidigt som bilismen minskar.
Miljöpartiet har yrkat på bland annat följande justeringar i uppdragsbeskrivningen:
Att Trompen tydligt ska kopplas till det antagna Miljöprogrammet och målet om
utsläppsminskning. Trafiken i Malmö ska ställa om så att utsläppen inte överskrider
nivåer för 1,5 graderamålet. Koldioxidbudget ska kopplas in som ett verktyg för att
kunna synligöra och laborera med utsläppen från trafiken.
Vi har föreslagit att minskad klimatpåverkan från trafiken ska utgöra ett eget
inriktningsområde i Trompen.
Vi vill att Trompen ska redogöra för hur vi utvecklar det yteffektiva resandet med
minst klimatpåverkan och maximera nyttan av befintlig infrastruktur.
Miljöparitet vill att Trompen ska beakta framtida investeringar, där spårvagnen är en
tydlig del av Malmös framtida kollektivtrafik.
Miljöparitet vill också möjliggöra för Malmöborna att slippa bilägandet och de
kostnader som det medför men samtidigt kunna ha en smidig förflyttning i staden.
Därför föreslog vi att det i Trompen tas fram mål för omställning mot fler
delningstjänster och service.
Uppdragsbeskrivingen lyfter frågan om tillväxt, Miljöpartiet vill förtydliga att tillväxt
behöver ske på ett hållbart sätt inom ramar för naturens gränser.
Malmö har under Miljöpartiets styre blivit en cykelstad. Detta vill vi bevara och
utveckla vidare genom att aktualisera ett nytt cykelprogram samt ta fram konkreta
sammanhängande handlingsplaner för de andra trafikslagen.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Att styret yrkar avslag på samtliga våra tilläggsyrkanden är oroväckande och skickar fel
signaler om de har en ambition att nå klimatomställning på riktigt. Miljöpartiet
kommer dock att kämpa för mer konstruktiva och progressiva samtal och
överenskommelser under arbetet med framtagandet av den nya Trompen som bättre
speglar en grön vision för ett hållbart och klimatsmart Malmö.
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 § 211b
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för eget yrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 23 Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad
Vänsterpartiet välkomnar att TROMPen är ett levande dokument som uppdateras
kontinuerligt. Syftet med att Malmö Stad har en Trafik och mobilitetsplan sammanfattas i
underlaget till nämnden “... ta ett helhetsgrepp om kopplingen mellan stadsutveckling och
hållbara transporter utifrån alla hållbarhetsaspekter”.
Som utgångspunkt för arbetet med revideringen har kommunfullmäktige särskilt påpekat: “I

denna sätts målen och strategierna för att få fler Malmöbor att cykla och färdas med
kollektivtrafik.”
Varför får då cykeltrafik och kollektivtrafik en undanskymd roll i underlaget?
Förslaget till inriktning av revideringen fylls istället med den lätta hybris som präglat den
politiska ledningen i Malmö sedan några år tillbaka. Det tycks viktigare att att hålla en
internationell profil än att ge tydliga riktlinjer.
Kopplingarna mellan mobilitet, näringsliv och tillväxtfokus tycks viktigare än hållbarhet och
miljö. När det, som det skrivs i förslaget till beslut i nämnden, föreskrivs att alla vägval och
prioriteringar ska göras utifrån gällande mål och budget så begränsas och undanhålls alla
alternativ och förslag som hamnar utanför gällande budgetramar. Det är att låta ekonomin
styra medan innovationer och förändringar för bättre miljö, klimat och folkhälsa betalar
priset.
Fyra saker finner Vänsterpartiet anmärkningsvärda i förslaget till revidering:
● Tekniska nämndens ordförande har vid upprepade tillfällen de senaste åren besvarat
frågor från Vänsterpartiet varför ett nytt Cykelprogram för Malmö inte initieras, med att
det ska integreras i den nya TROMPen. Nu när inriktningsbeslut ska fattas så finns det inte
med, trots att det särskilt påpekas i kommunfullmäktiges uppdrag.
● Hållbarhet är ett värdeord som används relativt ofta i revideringsdirektiven. Det låter bra
men utan innehåll och mål blir det omöjligt att förstå vad skrivningarna egentligen betyder.
TROMPen borde istället möjliggöra och genomföra en övergång till hållbar trafik och
mobilitet, inte endast främja hållbara trafikslag. Det gäller såväl trafiken i stan, pendlingen,
godstrafiken och rollen i det omgivande trafiksystemet.
● När krav på att gällande mål och budgetramar ska styra arbetet med en ny TROMP så
förhindras initiativ till nytänkande, till innovationer och förändring. Om ökade satsningar
och/eller omprioriteringar krävs för att, som det står i direktiven till TN “få fler Malmöbor
att cykla och färdas med kollektivtrafik” så får de politiska instanserna hantera det när
beslut ska fattas.

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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● Tidplanen för att ta fram en reviderad TROMP är alltför spatiös, inte minst eftersom 2030
är slutår. Det ska inte behöva gå till 2024 tills besluten ska effektueras.
Den modell för beräkning av samhällsnytta som används av förvaltningen och nämndens
styrande politiker skiljer sig från beräkningar i andra länder och av WHO. Det leder till att bilen
och dess infrastruktur prioriteras och att cykeltrafiken undervärderas. En ny modell och
beräkningsmetod skulle ge en mer relevant bild över olika trafikslags samhällsnytta och
därmed bli mer relevant.
Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det till TROMPen och dess tidplan knyts en
koldioxidbudget, för uppföljning och insatser för att uppnå målen och att åtgärder sätts in i
vid rätt tidpunkt.
Vänsterpartiet yrkar att till listan över utgångspunkter och inriktning för revidering av TROMP
görs följande förändringar och kompletteringar
1. Första punkten ändras till
TROMPens mål är att möjliggöra och genomföra en övergång till hållbar trafik och
mobilitet. Biltrafiken och mängden bilar måste sammantaget minska, till förmån för
hållbara transportmedel.
Vägval och prioriteringar ska beskriva existerande och förväntade krav och
målsättningar avseende hållbarhet och miljö. Nytänkande, innovationer och
förändring av nuvarande och kommande trafikslag och infrastruktur uppmuntras och
uppmanas. Stadens förhållande till internationella, nationella och regionala
prioriteringar och mål inom trafik och mobilitet ska förtydligas.
2. Den tredje punkten ändras till
I TROMPen ska trafikslagsspecifika strategier och målsättningar beskrivas.
Ambitionen är att se över strukturen för politiskt beslutade styrdokument, strategier
och kunskapsunderlag inom trafik och mobilitet med målsättningen att skapa
överblickbarhet och tydligare styrning av trafikpolitiken. Uppdraget att få fler
Malmöbor att cykla och färdas med kollektivtrafik är prioriterat, ett särskilt
Cykelprogram för Malmö Stad tas fram.
3. Den fjärde punkten ändras till
TROMPen ska förtydligas gällande kopplingen mellan mobilitet, näringsliv och
befolkning samt omställning och utveckling.
4. Den femte punkten ändras till
Under framtagandet ska avstämning ske över förvaltningsgränser då förankringen är
viktig för att skapa kunskap, förståelse och acceptans i kommande planering.
Miljöförvaltningen och Miljönämnden har en särskilt viktig roll i arbetet och
samverkan.
Det finns all anledning att involvera externa aktörer i intressentarbete, inte minst
forskning och utveckling liksom intresseorganisationer inom trafik och mobilitet.
5. En nionde punkt tillfogas
Ekonomi och samhällsnytta
Som modell för beräkning av samhällsnytta inom trafik och mobilitet ska den modell
som används av WHO tillämpas. Detta för att ge rätt och rimlig motivation till förslag
till förändring och utveckling.

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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Fördelningen av resurser avsedda för olika trafikslag ska tydliggöras, med avsikt att
inför kommande budgetarbete beskriva tilldelning och fördelning.
6. En tionde punkt tillfogas
Koldioxidbudget
Till TROMPen knyts en koldioxidbudget som beskriver förändringar i samband med
beslut som föreslås och fattas. Uppföljning och insatser för att uppnå TROMPens mål,
framförallt miljö- och hållbarhetsmålen, sätts in över planens genomförande till 2030.
7. Tidplanen justeras så att beslut om en reviderad TROMPen kan fattas senast årsskiftet
2022/2023.

Då nämnden avslog Vänsterpartiets yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2021-05-25
Susanna Lundberg

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2020-3149

Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad –
uppdragsbeskrivning
Sverigedemokraterna delar inte den styrande minoritetens vision om ett bilfritt
Malmö, där det inte ska finnas privatägda bilar. Vi anser att bilen är och även i
framtiden kommer vara en viktig del av många människors liv och vi kan därför inte
ställa upp på den styrande minoritetens ständiga försämringar för stadens bilister och
den permanenta ensidiga prioriteringen av cykeltrafiken. Malmö ska vara en stad för
alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister, bilister eller de som åker
kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med morötter än med piskan.
Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör ett aktivt val, att ta
cykeln eller bussen och inte en situation där människor blir så pass frustrerade över
trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma. Den styrande
minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många människors vardag.
Genom att gång på gång försämra för stadens bilister skapas en mer och mer
oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och från sina jobb.
Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden, inte färre.
Sverigedemokraterna har tidigare reserverat sig mot trafik och mobilitetsplanen
(TROMP), samt diverse andra strategiska dokument inom Malmö stad och yrkade
därför även avslag på detta förslag.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 211d
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Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-05-25
Revidering av Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad –
uppdragsbeskrivning
Centerpartiets uppfattning är att det är av avgörande beydelse att den nya Trafik- och
Mobilitetsplanen har som utgångspunkt att Malmö skall bli en stad med ett hållbart
och yteffektivt resande inom staden.
Det är för oss självklart att de klimat- och miljömål som Sverige bundit sig till på
nationell nivå också arbetas in i trafik- och mibilitetsplanen.
Vår uppfattning är att yteffektiva transportmedel utvecklas på bekostnad av övriga
transportslag och att resandet med privat bil inte skall öka från dagens nivå i absoluta
tal, snarare minska.
Vår uppfattning är också att näringslivstransporter måste särskilt beaktas i den nya
trafik- och mobilitetsplanen och inte enbart omfatta godstransporter utan även övriga
näringslivstransporter.
Malmö hamns strategiska betydelse i det internationella logistiksystemet måste
särskilt beaktas.

Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Hedvig Listrup (C)

bilaga § 211e
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Tekniska Nämndens sammanträde
2021-05-25

Sä rskilt yttrande fö r ä rende 23

Angå ende revidering av TROMP
Sammanfattning / bakgrund

Vi moderater vill bara belysa och förtydliga vikten av att man tar med den tunga godstrafiken i
beräkningen i samband med planering av ombyggningar och avsmalnande av vägar samt att man
säkerställer att det finns tillräckligt med lastzoner inom kommunen. Vi kan alla se trender att ehandel ökar lavinartat och med detta följer behovet att transportlogistik med hemleveranser
fungerar som det är tänkt. Då vi anser att detta inte var belyst i ärendet skriver vi därför ett SY

Lars-Göran Jönsson (m)

Karin Olsson (m)

Med instämmande av
Petter Naef (m )

Lena Hjalmarsson (m)

Niclas Röhr (m)
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§

212

Förlängning av byggnadsskyldigheten för Malmö Oxievång 7,
projekt 2220, Dp 4891

TN-2021-811
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Malmö Oxievång 7.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att medge förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Oxievång 7, med uppfört tak
och ytterväggar, detta t.o.m. 2022-12-31,
att tilläggsköpeskilling om 20 000 kr ska tas ut varje månad från 2021-07-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld, samt
att kommunens ansvar enligt punkt 6 i aktuellt köpeavtal förlängs t.o.m. 2022-12-31.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Förlängning av byggnadsskyldighet för Oxievång 7
Skrivelse Brinova 2021-03-15
Köpeavtal Oxievång 7 med bilagor
Oxievång 7, nämndskarta
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§

213

Förlängning av byggnadsskyldighet för Malmö Almhov 3 i
Vintrie, projekt 6655

TN-2021-846
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Almhov 3 som ägs av Almhov
green AB, vilka avser bygga kontors- och lagerlokaler för uthyrning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Almhov 3, med utförda
tak- och ytterväggar, detta till och med 2022-03-12, samt
att tilläggsköpeskilling om 21 000 kr ska tas ut varje månad från 2021-02-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Förlängning av byggnadsskyldighet för fastigheten
Malmö Almhov 3 i Vintrie
Skrivelse om förlängd tidsfrist Almhov 3
Köpeavtal Almhov 3
Nämndskarta Almhov 3
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§

214

Försäljning av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6, projekt
1058 Sege Park

TN-2020-2052
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6 i Sege Park säljs för ombyggnation till flerbostadshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6,
samt
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet.

Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6, samt att godkänna upprättat förslag till
överenskommelse om social hållbarhet.
Susanna Lundberg (V) yrkar 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.
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
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 214a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 214b.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 2021-05-25 Försäljning av fastigheten Malmö Östra
Sjukhuset 6
Östra Sjukhuset 6, nämndskarta
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Köpeavtal Ö Sjukhuset 6
Röda Oasens intresseanmälan
Östra Sjukhuset 6, byggnad
Ök om soc hållbarhet Ö Sjukhuset 6
Handlingsplan, social hållbarhet

bilaga § 214a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 25 maj 2021
ärende nr 26. Försäljning av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 30 000
kvm mark med intäkter motsvarande över 55 miljoner kronor.

Malmö 25 maj 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2020-2052

Försäljning av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 6, projekt 1058 Sege Park
Sverigedemokraterna reserverade sig sedan tidigare mot projektet Sege Park och
därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

215

Försäljning av fastigheten Malmö Terapisalen 2, projekt 1058
Sege Park

TN-2020-2054
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Terapisalen 2 säljs som ett led i utvecklingen av Sege Park.
Beslut

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

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Malmö Terapisalen 2, samt att godkänna upprättat förslag till överenskommelse
om social hållbarhet.
Susanna Lundberg (V) yrkar 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.
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
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 215a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 215b.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 2021-05-25 Försäljning av fastigheten Malmö Terapisalen 2,
projekt 1058 Sege Park
Terapisalen 2, nämndskarta
Köpeavtal, Terapisalen 2
Trianons intresseanmälan
Terapisalen 2, byggnad
PM kvarlämnade halter Terapisalen 2
Terapisalen 2, Tele2 nyttjanderätt
Terapisalen 2, Weum Gas servitut
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Terapisalen 2, SEF ITS servitut
Terapisalen 2, EON servitut
Ök om soc hållbarhet Terapisalen 2
Handlingsplan, social hållbarhet

bilaga § 215a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 25 maj 2021
ärende nr 27. Försäljning av fastigheten Malmö Terapisalen 2

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 30 000
kvm mark med intäkter motsvarande över 55 miljoner kronor.

Malmö 25 maj 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2020-2054

Försäljning av fastigheten Malmö Terapisalen 2 projekt 1058 Sege Park
Sverigedemokraterna reserverade sig sedan tidigare mot projektet Sege Park och
därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

216

Försäljning av fastigheten Malmö Bolaget 1 i Lockarp, projekt
6586, Dp 5466

TN-2021-982
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Malmö Bolaget 1 i Lockarp, för uppförande av en industri- och
kontorsbyggnad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende av fastigheten Malmö Bolaget 1, samt
att godkänna förlag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende av
fastigheten Malmö Bolaget 1, samt att godkänna förlag 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 skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 216a.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Försäljning av fastigheten Malmö Bolaget 1 i
Lockarp, projekt 6586, Dp 5466
Köpeavtal Bolaget 1
Överenskommelse om social hållbarhet Malmö Bolaget 1
Nämndskarta Bolaget 1
Bilaga 13.1
Bilaga 13.2
Bilaga 13.3
Bilaga 13.4

bilaga § 216a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 25 maj 2021
ärende nr 28. Försäljning av fastigheten Malmö Bolaget 1 i Lockarp

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 30 000
kvm mark med intäkter motsvarande över 55 miljoner kronor.

Malmö 25 maj 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

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

217

Markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2, projekt
7346 Öster om Hyllievångsparken

TN-2021-1255
Sammanfattning

Ärendet avser markreservation om cirka 5 000 m2 BTA för del av fastigheten Hyllie 4:2, detta
för utveckling av ett flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen.
Den nya markanvisningspolicyn syftar bland annat till att stimulera bostadsbyggande i alla
delar av staden. Som ett led att i att få igång bostadsbyggandet i Rosengård, så föreslås
byggaktören ges denna markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2. Byggherren
måste först uppfört byggnationen vid Rosengård centrum, ärende TN-2021-1195, innan
markreservationen kan åberopas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2 åt Fastighets
Aktiebolaget Trianon, detta till och med 2025-06-01.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna markreservation för del av fastigheten Malmö
Hyllie 4:2 åt Fastighets Aktiebolaget Trianon, detta till och med 2025-06-01.
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) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 217a.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie
4:2, projekt 7346 Öster om Hyllievångsparken

bilaga § 217a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2021-1255

Markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2,
projekt 7346 Öster om Hyllievångsparken
Sverigedemokraterna säger klart nej till denna markreservation som bygger på den
nya markanvisningspolicyn. Policyns syfte är endast att stimulera byggande i mindre
attraktiva områden, där det annars inte alls finns några marknadsmässiga intressen
för att investera i nybyggnation.
I detta ärende tvingar Malmös socialiststyre byggherren till att investera i ett mycket
tveksamt projekt vid Rosengårds centrum innan denna markreservation i Hyllie
godkänns. Ärendet är ett praktexempel på hur minoritetsstyret genomtvingar en
smygsocialisering av marknaden.
Vi befarar att åtgärder av detta slag på sikt minskar marknadens förtroende och
drabbar byggherrarnas investeringsvilja i Malmö stad.
Sverigedemokraterna är också emot den omfattande förtätningen av Malmö, som
övriga partier förespråkar och därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

218

Försäljning av del av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och
del av fastigheten Malmö Rosengård 131:25, samt tilläggsavtal
till tomträttsavtal för fastigheten Malmö Landshövdingen 1

TN-2021-1195
Sammanfattning

En detaljplan (Dp 5577) har tagits fram för del av Rosengård centrum som möjliggör
förtätning inom fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och del av fastigheten Rosengård
131:25. Inom planområdet ska uppföras två nya byggnader som innehåller bostäder,
gymnasium/vuxenutbildning och förskola. Totalt kommer cirka 129 bostäder byggas.
Ärendet avser köpeavtal för del av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och del av
fastigheten Malmö Rosengård 131:25, samt option för eventuell tillkommande byggrätt inom,
och tilläggsavtal till tomträttsavtal, för fastigheten Malmö Landshövdingen 1.
Den nya markanvisningspolicyn syftar bland annat till att stimulera bostadsbyggande i alla
delar av staden. Som ett led i att få igång bostadsbyggandet i Rosengård så föreslås
byggaktören ges en markreservation för del av fastigheten Malmö Hyllie 4:2, se separat
ärende, TN-2021-1255.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende del av fastigheten Malmö
Landshövdingen 1 och del av fastigheten Malmö Rosengård 131:25,
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet, samt
att godkänna upprättat förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö
Landshövdingen 1.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende del
av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och del av fastigheten Malmö Rosengård 131:25,
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet, samt att godkänna
upprättat förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö
Landshövdingen 1.
Susanna Lundberg (V) yrkar 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.
Beslutsgång

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

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 218a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 218b.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Försäljning av del av fastigheten Malmö
Landshövdingen 1, tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö
Landshövdingen 1
Del av Landshövdingen 1 och Rosengård 131_25, nämndskarta
Köpeavtal Landshövdingen 1 och Rosengård 131_25
Köpeavtal Bilaga 1.2
Köpeavtal Bilaga 2.1
Köpeavtal Bilaga 6.3
Köpeavtal Bilaga 8.2
Köpeavtal Bilaga 10.2a
Köpeavtal Bilaga 10.2b
Tilläggsavtal tomträttsavtal Landshövdingen 1
Tilläggsavtal Bilaga 2.1
Ök social hållbarhet Landshövdingen 1 och Rosengård 131_25
Ök social hållbarhet Bilaga 1

bilaga § 218a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 25 maj 2021
ärende nr 30. Försäljning av del av fastigheten Malmö Landshövdingen 1

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 30 000
kvm mark med intäkter motsvarande över 55 miljoner kronor.

Malmö 25 maj 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

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

bilaga § 218b
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-05-25
Ärende: TN-2021-1195

Försäljning av del av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 och del
av fastigheten Malmö Rosengård 131:25, samt tilläggsavtal till
tomträttsavtal för fastigheten Malmö Landshövdingen 1
Sverigedemokrater säger klart nej till en ytterligare förtätning av Rosengård,
eftersom det redan idag finns mycket kriminalitet, socialt utanförskap och betydande
integrationsproblem. En ytterligare exploatering av Rosengård förstärker bara den
kända problematiken. Bostadsbyggandet i området attraherar endast de, som redan
är i bidragsberoende eller drar till sig nyanlända som vill bo nära sina landsmän. Det
finns dessutom en enorm risk att Malmö stad kommer att stå för hyreskostnaderna.
Ärendet bygger också på den nya markanvisningspolicyn, som Sverigedemokraterna
avisade och därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

219

Nya upplåtelser med tomträtt för småhusfastigheter med
tomträttsavtal som löper ut under 2022

TN-2021-601
Sammanfattning

2022-12-31 löper 85 stycken så kallade ändliga tomträttsavtal ut, detta för fastigheter upplåtna
för småhusändamål. Tomträttshavarna ska erbjudas att teckna nya tomträttsavtal enligt nu
gällande lagregler.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att erbjuda tomträttshavare till i bifogad bilaga angivna tomträtter, att teckna nytt
tomträttsavtal med de i samma bilaga angivna avgälderna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Nya upplåtelser med tomträtt för småhusfastigheter
med tomträttsavtal som löper ut under 2022
Förteckning ändliga småhustomträtter
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§

220

Nämndinitiativ från Centerpartiet angående platser för
småskalig livsmedelshandel

TN-2021-1230
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) väcker vid sammanträdet initiativärende om platser för småskalig
livsmedelshantering. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt
Fastighets- och gatukontoret att vidta en rad åtgärder vilka samtliga syftar till att öka
möjligheterna för småskalig detaljhandel (bemannad som obemannad) i de områden i staden
som i dag saknar livsmedelsbutiker inom promenadavstånd.
Beslut

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

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

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



Nämndinitiativ från Centerpartiet angående platser för småskalig livsmedelshandel
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§

221

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden –
Tekniska nämnden 2021

TN-2021-99
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag











Protokoll TNAU 210408
Protokoll TRU 210408
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-04-21
Protokoll Delegation för trafiknämnden 2021-04-28
Protokoll TNPr 210506
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-05-10
Anmälan delegationsbeslut Fastighets- och gatukontoret april 2021
Protokoll TNAU 210504
Protokoll TRU 210504
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§

222

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och
beslut 2021

TN-2021-109
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag















KS 210407 §100 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Havs- och
vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
KS 210407 §100 Kommunstyrelsens yttrande över remiss från Havs- och
vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
KS 210407 §100 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön
KS 210407 §127 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till
kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat
KS 210407 §127 Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli
2019 - juni 2020
KS 210407 §127 Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
KS 210407 §129 Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna för en
stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö
KS 210407 §129 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Direktiv budgetuppdrag 2021 Utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö
KS 210407 §132 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Utredning av möjligheter till
ändrad ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av
laddinfrastruktur mellan parterna
KS 210407 §132 Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning för
genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i
Ramavtal 8
KS 210407 §133 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Slutförd överföring av
hamnägarrollen från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden
KS 210407 §133 Slutförd överföring av hamnägarrollen från Kommunstyrelsen till
Tekniska nämnden
Svar på uppmaning till Kommunstyrelsen angående lagändringar för att möjliggöra
utökat ansvar för p-vakter
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§

223

Anmälan av Revisorskollegiets årsrapport 2020 för Tekniska
nämnden

TN-2021-1253
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Årsrapport 2020 Tekniska nämnden
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§

224

Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för
uteserveringar

TN-2021-1295
Sammanfattning

Lars-Göran Jönsson (M) väcker vid sammanträdet initiativärende om nya riktlinjer för
uteserveringar. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt Fastighetsoch gatukontoret att inleda en översyn av nu gällande riktlinjer, då med målsättningen att nya,
mindre detaljreglerade sådana, kan antas under senhösten 2021, att gälla från och med 2022,
samt att omedelbart medge dispens från nu gällande riktlinjer i specifika avseenden.
Beslut

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

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

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



Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för uteserveringar
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§

225

Nämndinitiativ från Moderaterna rörande renhållning och
klottersanering

TN-2021-1296
Sammanfattning

Lars-Göran Jönsson (M) väcker vid sammanträdet initiativärende om renhållning och
klottersanering. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt
Fastighets- och gatukontoret att komplettera befintligt entreprenaduppdrag beträffande
renhållning i staden, samt att vidta specificerade informationsåtgärder gentemot stadens
kontaktcenter, detta i syfte att förbättra hanteringen av felanmälningar från stadens
medborgare.
Beslut

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

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

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



Nämndinitiativ från Moderaterna rörande renhållning och klottersanering

