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Val av justerare samt tid för justering av protokollet
Informationspunkter för Tekniska nämnden 2022 - muntliga
Årsanalys 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
Årsanalys 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Uppföljning av internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden
Remiss angående Remiss från Infrastrukturdepartementet -Trafikverkets
rapport Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
STK-2021-1607
Remiss från Infrastrukturdepartementet -promemorian
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg STK-2021-1744
Remiss angående Remiss från Infrastrukturdepartementet
Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa
fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkort B
Remiss angående Remiss från Miljödepartementet - EU kommissionens
förslag till reviderad förordning om transporter av avfall STK-2021-1690
Granskning av ärendeprocessen
Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelunds
rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i Malmö, Dp
5430
Detaljplan för del av Hyllie 165:61 m.fl., söder om Ärtholmsvägen i Holma
i Malmö, Dp 5708
Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag 2021 - Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjligheten att göra Möllevången till ett ”superkvarter"
Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag 2021 - Tekniska nämnden,
tillsammans med berörda nämnder, ges uppdrag att ta fram förslag på hur
trafikbeteendet i staden ska förbättras
Budgetuppdrag - struktur för samordning av större evenemang:
Reglemente- och taxa
Införande av taxa / sanktionsavgift för grävningstillstånd
Nämndinitiativ (SD) avseende kostnader för förstörelse 28-29 augusti 2020
Objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan, 8.1.1-8.1.3
(3413,3202-3203) S Nygatan-Torggatan, 8.6 (3363) cykel Engelbrektsgatan,
2.5 (3302) Gustav Adolfs torg inom linje 8, Storstadspaketet
Objektsgodkännande Öster om parken projekt 7346
Utökat objektgodkännande för exploateringsprojekt 7060 kv Spårvägen,
DP 5102
Rapport angående 2021 års avgäldsregleringar för tomträtter
Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2022
Avsiktsförklaring södra sjukhusområdet
Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt 3007 Södra
Holma, Dp 5546
Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64, projekt
3007 Södra Holma, Dp 5546
Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., projekt 3007
Södra Holma, Dp 5546
Markreservation avseende fastigheten Ruffen 1 i Västra Hamnen, i Malmö,
projekt 2929
Markreservation för del av fastigheten Forskaren 2, projekt 6665
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ledbussen 3 och Malmö
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§62
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Omnibussen 1
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska nämnden
2022
Anmälningar för kännedom
Nämndinitiativ (MP) cykelstråk vid Gustav Adolfs torg
Nämndinitiativ (M) hundrastplatser
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Val av justerare samt tid för justering av protokollet

Håkan Fäldt (M) utses att justera protokollet. Protokolljustering sker torsdag den 24
februari kl. 13.00.
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TN-2021-2632

Informationspunkter för Tekniska nämnden 2022 muntliga

Sammanfattning
Nyhamnen
(30 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Patrik Widerberg, strateg avdelningen för struktur och stöd
Asterios Tolikas, planarkitekt stadsbyggnadskontoret
Kristina Lembre, utredare miljöförvaltningen
a)

b) Utvecklingen av stadionområdet
(30 min)
Mikael Kylsäter, strateg stadskontoret
Ulrika Signal, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen
c) Terminal Södervärn (del av

förstudie Dalaplan - Södervärn)

(30 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Andreas Nordström, stråkledare MEX-linje 2 stadsutvecklingsavdelningen
Christoffer Hernestig, biträdande projektledare stadsutvecklingsavdelningen
Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen
d) Strategi för kustskydd
(40 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen
Pär Svensson, strateg fastighetsavdelningen
Josephine Nellerup, strateg stadsbyggnadskontoret
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TN-2021-2268

Årsanalys 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2021 och sammanfattat
verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning
av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.
Därutöver har bilagts uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag, objektsgodkännanden,
uppföljning av arbetet inom personalområdet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Årsanalys 2021, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Årsanalys 2021 Tekniska nämnden –
Fastighets- och gatukontoret (037)

Årsanalys 2021 (FGK - 037)

Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden och nämndsupppdrag 2021

Bilaga 2 Uppföljning av objektsgodkännanden

Bilaga 3 Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbetet 2021

Bilaga 4 Aktiva åtgärder 2021

Bilaga 5 Uppföljning av arbetsmiljö 2021
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TN-2021-2269

Årsanalys 2021 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar
014

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2021 och sammanfattat
verksamhetsåret enligt stadskontorets anvisningar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Årsanalys 2021 – hamnanläggningar,
samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar att årsanalysen ska kopplas på ett bättre sätt till Masterplan för
CMP och stadens syfte med ägandet av hamnen.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till Susanna Lundbergs yrkande.
Andréas Schönström (S) instämmer i Håkan Fäldts avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först årsanalysen under proposition och finner att nämnden godkänt
denna.
Ordförande ställer därefter Susanna Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att
nämnden avslagit tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Årsanalys 2021 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014

Årsanalys 2021 (hamn - 014)
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Vänsterpartiet
TN 2022-02-17 §35 bilaga 1

Reservation angående tilläggsyrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr 4: Årsanalys 2021 Tekniska nämnden Hamnanläggningar 014
TN-2021-2269
Koppla årsanalysen till hamnens syften och masterplan!

För att ekonomi ska vara meningsfull krävs att siffrorna sätts i en kontext. Vi i nämnden har
ansvar för hamnen och vill gärna kunna engagera oss i den, och därför vill vi att de resultat som
den levererar presenteras för oss på ett meningsfullt sätt. Hamnen, liksom kommunens alla
andra tillgångar, har ett flertal samhällsnyttiga funktioner utöver att generera ekonomisk
avkastning till stadens kassa. I Masterplan för CMP anges tre mål: det hållbara samhället, den
goda arbetsmarknaden och ekonomisk avkastning till staden. Därför vill vi att de ekonomiska
resultat och rapporter som redovisas till nämnden alltid organiseras så att de tre målen har lika
stort utrymme. Med en “klassisk” redovisning reproducerar staden den traditionella synen på
ekonomi och ägande: att endast den ekonomiska avkastningen är viktig - vi menar att de tre
ägarmålen har lika stort värde och därför löpande ska redovisas gemensamt.

Människor är inte till för pengar - pengar är till för människor.

Malmö 2022-02-18
Susanna Lundberg

PS:
Hälsning från en yngre medborgare och säkerligen framtida politiker, Katrin Lundberg-Thomé:
“Vi behöver högre pension och mer glass till folket, tack för att ni har mina förslag i åtanke.”
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TN-2020-2674

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för tekniska
nämnden

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret överlämnar den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens
interna kontrollplan 2021, inklusive förvaltningskod 014, Hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen
har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och
kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god
service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra
intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och
utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.
Enligt den interna kontrollplanen skulle totalt två direktåtgärder, tre granskningar
föranledda av tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar
följas upp till nämnden under 2021. Granskning och uppföljning har skett i enlighet med
tidsram fastställd av kommunstyrelsen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2021.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Uppföljning av intern kontroll 2021

Uppfoljning intern kontroll 2021 (TN)

Bilaga till Uppföljning av intern kontroll 2021 Drift- och underhåll,
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TN-2021-2783

Remiss angående Remiss från
Infrastrukturdepartementet -Trafikverkets rapport
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033 STK-2021-1607

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2022-2033 till miljönämnden, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastruktur 2022-2033

TN-2021-2783 Yttrande Remiss Trafikverkets förslag nationell plan för
transportinfrastruktur 2022-2033

Förslag yttrande NTI MalmöLundregionen

Rapport- Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033
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TN-2021-2928

Remiss från Infrastrukturdepartementet -promemorian
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
STK-2021-1744

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt Infrastrukturdepartementets promemoria
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg för yttrande. Promemorian innehåller
förslag på ändringar i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg, fartygssäkerhetslagen,
förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg och förordning med instruktion för
Sjöfartsverket, vilka syftar till att förbättra skyddet för den marina miljön mot de negativa
effekterna av utsläpp av avfall från fartyg som anlöper hamnar i Sverige. De föreslagna
ändringarna utgör en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.
Fastighets- och gatukontoret föreslår att Tekniska nämnden ställer sig generellt positiv till
förslaget som syftar till att förbättra skyddet för den marina miljön mot de negativa
effekterna av utsläpp från avfall.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Remiss från infrastrukturdepartementet Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg, STK-2021-1744

Förslag till yttrande TN 220217 Remiss från Infrastrukturdepartementet Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg, STK-2021-1744

Promemoria - Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

VA SYD Yttrande gällande promemorian Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg, STK-2021-1744
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TN-2021-2930

Remiss angående Remiss från
Infrastrukturdepartementet Transportstyrelsens
utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon
som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med
körkort B

Sammanfattning
Stadskontoret har skickat remiss angående Transportstyrelsens utredning om
förutsättningarna att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel
med körkortsbehörighet B.
Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna och lämpligheten
att göra det möjligt för personer med körkortsbehörighet B att framföra fordon som är
tyngre än vad man normalt får köra med den behörigheten. Det gäller fordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg – men inte 4 250 kg – och som drivs med el eller andra
alternativa bränslen för transport av gods som körs utan släpvagn. Möjligheten gäller dem
som haft B-behörighet i minst två år. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och
underlätta användning av fordon som drivs med alternativa bränslen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Remiss Infrastrukturdepartementet TS
utredning om förutsättningarna för att köra tyngre fordon med körkort B

Yttrande TN-2021-2930 Remiss Infrastrukturdepartementet TS utredning om
förutsättningarna för att köra tyngre fordon med körkort B

Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att
föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med
körkortsbehörighet B
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TN-2021-2936

Remiss angående Remiss från Miljödepartementet - EU
kommissionens förslag till reviderad förordning om
transporter av avfall STK-2021-1690

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat remiss från Miljödepartementet gällande EU kommissionens
förslag till reviderad förordning om transporter av avfall till tekniska nämnden för yttrande.
Den reviderade förordningen syftar till att bättre skydda miljön och folkhälsan mot effekter
av miljöskadliga gränsöverskridande avfallstransporter. Det ges förslag på åtgärder för att
bland annat harmonisera klassificering av avfall på EU-nivå, digitalisera processer som styr
transporter mellan medlemsländer av icke-farligt avfall så kallat ”grönlistat avfall” samt
gemensamma beräkningsmodeller av ekonomisk säkerhet som krävs för anmälningspliktiga
transporter. Det förslås också striktare villkor för transporter mellan medlemsländer av
avfall för energiåtervinning.
Fastighets- och gatukontoret är positiv till förändringen som syftar att skydda miljö och
hälsa för människor, samt att åtgärden bidrar till att förflytta avfallshanteringen uppåt i
avfallshierarkin.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Remiss från Miljödepartementet - EU
kommissionens förslag till reviderad förordning om transport av avfall STK2021-1690

Yttrande över Remiss från Miljödepartementet - EU-kommissionens förslag
till reviderad förordning om transporter av avfall STK-2021-1690

VA SYDs avfallsavdelnings yttrande

EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall
COM (2021) 709
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Granskning av ärendeprocessen

TN-2021-2743
Sammanfattning
Malmö stadsrevision (Revisorskollegiet) har granskat ärendeprocesser hos
kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om nämnderna säkerställt att ärenden bereds i den utsträckning som behövs
inför beslut av kommunfullmäktige. Utgångspunkten i granskningen har varit den
gemensamma ärendeprocess som beskrivs i Malmö stads ärendehandbok och
nämndspecifika styrdokument.
Den sammanvägda bedömningen är att granskade nämnder i huvudsak säkerställer att
ärenden bereds i den utsträckning som krävs inför beslut av kommunfullmäktige.
Granskningen visar dock på några förbättringsområden för att säkerställa att relevanta
beslutsunderlag ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut, såsom analys av
konsekvens och perspektiv. Brister i dessa avseenden kan medföra att kommunfullmäktige
inte har tillräckliga underlag inför beslut.
Revisorskollegiet har översänt sin revisionsrapport till miljönämnden, tekniska nämnden
och kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. I yttrandet
förväntar sig revisorskollegiet få svar på vilka åtgärder miljönämnden, tekniska nämnden
och kommunstyrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när dessa åtgärder senast ska vara
genomförda.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att justerat förslag till yttrande överlämnas till Revisorskollegiet.
Yrkanden
Andréas Schönström (S) yrkar att nämnden ska fortsätta använda att-satser och därför ska
stryka sista meningen i yttrandet "Målsättningen är att det i fortsättningen ska återfinnas
numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar i protokoll
från tekniska nämnden och dess utskotts sammanträden", samt fjärde stycket på sidan 2
med motsvarande innebörd.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Andréas Schönströms yrkande.
Beslutsgång
Ordförande justerar förslag till yttrande med framlagt yrkande och ställer det justerade
förslaget under proposition och finner att nämnden beslutat enligt justerat förslag.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Med förslag till yttrande i anledning av
Revisorskollegiets revisionsrapport "Gransknings av ärendprocessen"

Förslag till yttrande i anledning av "Granskning av ärendeprocessen"

Granskning av ärendeprocessen SR-2021-66



Granskning av ärendeprocessen SR-2021-66 fördjupad granskning
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TN-2015-1663

Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av
Lindängelunds rekreationsområde och Malmö Botaniska
trädgård) i Lockarp i Malmö, Dp 5430

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av del av Lindängelund med
sjöområde, bullervall och anlagda parkytor med både ordnade och naturlika delar.
Utvecklingen följer den utformning och inriktning som beslutats av kommunstyrelsen år
2009. Planområdet omfattar i huvudsak Millennieskogen och Landskapsparken.
Planförslaget gör det möjligt att fortsätta genomförandet av de delar av Lindängelund som
ska utvecklas till rekreationsområde i form av en storskalig landskapspark.
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd (samrådstiden var 5 mars 2021 – 6 april
2021) och Tekniska nämnden avger nu yttrande i planprocessens granskningsskede.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 22-02-17 Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del
av Lindängelund) (Dp 5430)

Förslag till yttrande TN 22-02-17 Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del
av Lindängelund) (Dp 5430)

Dp 5430 Planbeskrivning Granskning

Dp 5430 Plankarta granskning

Dp 5430 Samrådsredogörelse

SBN 2021-02-18 §57a reservation (SD) SBN 2015-482 detaljplan Lockarp
Lindängelund
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TN-2020-3984

Detaljplan för del av Hyllie 165:61 m.fl., söder om
Ärtholmsvägen i Holma i Malmö, Dp 5708

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse som ska bidra till att integrera Holma med omgivande områden. Bebyggelsen
ska skapa förutsättningar för en levande stadsdel med varierad och intressant bebyggelse.
Detaljplanen ska möjliggöra aktiva gaturum genom både gestaltningen av byggnaderna och
genom att möjliggöra verksamheter i byggnadernas bottenvåningar. Detaljplanen ska
möjliggöra flerbostadshus, vård (inte sjukhus eller fängelse), centrumverksamhet,
parkeringshus och fördröjningsmagasin.
Beslut
Tekniska nämndens presidium beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag med hänvisning till Moderaternas reservationer i
stadsbyggnadsnämnden.
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Henrik Malmberg (C) yrkar avslag med samma motivering som i Centerpartiets
reservationer i stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande har uppfattat avslagsyrkanden från Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Centerpartiet.
Ordförande ställer bifall mot avslag till föreliggande förslag och finner att nämnden bifallit
föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler reservation.
Henrik Malmberg (C) anmäler reservation. Reservation är inte inkommen till protokollets
justering.
Stefana Hoti (MP) anmäler särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TNPr 22-02-16 Detaljplan för del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl. (Norra delen av Holmastan) i Holma (Dp 5708)

Förslag till yttrande TNPr 22-02-16 Detaljplan för del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl. (Norra delen av Holmastan) i Holma (Dp 5708)

Dp 5708 Följebrev till samrådshandlingar - nytt datum






Dp 5708 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5708 Planbeskrivning samråd
Dp 5708 Plankarta samråd
Reservationer SBN 2020-12-10 och 2021-12-16 Dp 5708
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TN 2022-02-17 §43 bilaga 1

Reservation
Tekniska nämnden 2022-02-17
Ärendenummer: TN-2020-3984

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165–61 m.fl. söder om Ärtholmsvägen i Holma i
Malmö (Dp 5708)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och varierad bebyggelse med
bostäder, parkeringshus, en dagvattendamm och inslag av centrumverksamhet längs
Pildammsvägen och Ärtholmsvägen i norra Holma.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag då det står tydligt uttryckt i planuppdraget, att detta
skall ske på bekostnad av befintliga grönytor mellan nuvarande bebyggelse och
Ärtholmsvägen och Pildammsvägen, samt även delar av nämnda vägar. Detta kallar vi
förtätning in absurdum.
Vi yrkade avslag till planuppdraget även med anledning, att ytterligare en av stadens
tillfartsleder på detta vis kommer försvinna, till stort men för den arbetande och pendlande
befolkningen. Trafiksituationen är redan synnerligen ansträngd och borde inte förvärras av
trångsynt ideologiska skäl.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende

För Sverigedemokraterna,
Anders Pripp (SD)

Lars Hallberg (SD)

Med instämmande,
Patrick Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Tekniska nämnden 21
2022-02-17
Reservation

Bilaga 2

§ 43 Detaljplan för del av Hyllie 165:61 m.fl., söder om Ärtholmsvägen i Holma i
Malmö, Dp 5708
Liksom våra moderata kollegor i Stadsbyggnadsnämnden, som i reservationer både 2020-12-10 och
2021-12-16 varnat för farorna med att anta den föreslagna detaljplanen, är vi i Tekniska nämnden
djupt oroade av vilka konsekvenser som den föreslagna förtätningen kommer att innebära.
Tekniska nämndens ansvarsområde är bland annat trafiksituationen. Det kan inte nog understrykas
att en kombination av fler bostäder och mer verksamhetsyta i kombination med avsmalnade gator
kommer att medföra negativa, oreparerbara konsekvenser för inte bara Holma utan för en stor del
av Malmö.
Vi beklagar att så många Malmöbor ska drabbas av att minoritetsstyret med S+L fortfarande är
mer intresserade av att blidka Mp än att skapa breda allianser för en utveckling av Malmö som kan
hålla över tid. Vi är också förvånade över att styret inte respekterar de som bor i områdena och att
de, i stället för att lösa eventuella problem i det aktuella området, arbetar för att sprida problemen
till närliggande områden i hopp om att de då inte ska märkas så mycket.
I dag kan vi inte göra mer än att med eftertryck yrka avslag på detaljplanen och hoppas att vi efter
valet i höst kan fatta beslut om att göra om och göra rätt, innan det är för sent.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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TN 2022-02-17 §43 bilaga 4

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2022-02-17
Detaljplan för del av Hyllie 165:61 m.fl., söder om Ärtholmsvägen i Holma i
Malmö, Dp 5708
Diarienr: TN-2020-109
Det är glädjande att Pildammsvägen omvandlas till en stadsgata och att Holma
blir mer del av staden än ett förortsliknande bostadsområde.
Vi delar inte fullt ut oron över att hur angöringen kan lösas till den nya
centrumverksamheten. Det behöver finnas lastplats för leveranser men inte
tvunget angöring för bilburna besökare.
Det finns gott om exempel i Europa där leveranser kan ordnas i bilfriaområden
tex i Ljubljana i Slovenien, Friburg i Tyskland och många städer i
Nederländerna. Det går säkert att ordna även här.
Det är eftersträvansvärt att mobilitetshuset har verksamhet i bottenplan och det
borde finnas möjligheter att lösa angöringen till dessa i mobilitetshuset om det
inte går att lösa på annan plats.
Om Pildammsvägen ska bli en lyckad stadsgata så behövs det rimligtvis
verksamhet i bottenplan på de nya husen utmed gatan.

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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TN-2021-2115

Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag 2021 - Tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att göra
Möllevången till ett ”superkvarter"

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret har genom Tekniska nämnden fått i budgetuppdrag att utreda
möjligheterna att införa ett superkvarter på Möllevången i syfte att reducera biltrafik och
öka tillgången till aktivitets- och vistelseorienterade ytor. Utredningen fastslår att
superkvarter som princip enligt Barcelona-modell, på grund av befintlig stadsstruktur inte är
applicerbar på Möllevången. Genom samverkan kan däremot principer för reglering och
utformning anpassat området vara ett sätt att uppnå samma effekt. En områdeskartläggning
ger stöd åt att trafikreducerande åtgärder kan vara motiverat och efterfrågat av användare i
området. Om ett inriktningsbeslut tas om trafikreducerande åtgärder på Möllevången kan
pågående och planerade projekt i området vara utgångspunkten för ett arbete som i etapper
skalas upp och innefattar större geografiskt område. Det finns också potential att skapa
synergier genom de angränsande stadsutvecklingsprojekt som är planerade. Fler
undersökningar som inte rymts i denna utredning behöver genomföras för att få större
helhetsbild över området. Det gäller bl.a. nya undersökningar om parkeringsbeläggning,
trafikflöden och behovsanalyser.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna utredningen av genomfört uppdrag,
att översända utredningen till kommunfullmäktige som redovisning av genomfört
budgetuppdrag, samt
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att arbeta vidare med att rapportens principer
på Möllevången där fler enkelriktade gator, gångfartsområden, gågator och andra lämpliga
åtgärder bidrar till minskad genomfartstrafik i området.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att
arbeta vidare med att rapportens principer på Möllevången där fler enkelriktade gator,
gångfartsområden, gågator och andra lämpliga åtgärder bidrar till minskad genomfartstrafik
i området.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till Stefana Hotis yrkande.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till Stefana Hotis yrkande.
Anders Pripp (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts yrkande.
Henrik Malmberg (C) yrkar bifall till Stefana Hotis yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först föreliggande förslag under proposition och finner att nämnden
beslutat enligt föreliggande förslag.
Ordförande ställer därefter bifall till Stefana Hotis yrkande mot avslag och finner att
nämnden beslutat att bifalla Stefana Hotis yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler muntlig
24
reservation till förmån för eget yrkande.
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Henrik Malmberg (C) anmäler särskilt yttrande. Särskilt yttrande inte inkommit till
protokollets justering.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheten att göra Möllevången till ett "superkvarter"

PM Budgetuppdrag superkvarter
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TN-2021-2127

Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag 2021 - Tekniska
nämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges
uppdrag att ta fram förslag på hur trafikbeteendet i
staden ska förbättras

Sammanfattning
Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget för 2021 i uppdrag att ta fram
förslag på hur trafikbeteendet i staden ska förbättras.
Föreliggande rapport redogör för en kartläggning av trafikbeteenden som Malmöbor
upplever skapar otrygghet i trafiken. Oönskade trafikbeteenden som har identifierats har
delats in i tre grupper: höga hastigheter, trafikanter och fordon på fel plats samt trafik- och
parkeringsregler som inte följs. Med utgångspunkt i kartläggningen ges förslag till åtgärder
som kan förbättra trafikbeteendet i staden. En viktig slutsats som har dragits är att i det
fortsatta arbetet med trafikbeteende och trafiktrygghet behövs mer kunskap om otrygghet i
trafiken och dess konsekvenser.
Enligt Kommunfullmäktiges budget 2021 ska detta kommunfullmäktigeuppdrag
återrapporteras som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande rapport över genomfört uppdrag, samt
att översända densamma till Kommunfullmäktige som redovisning av genomfört
budgetuppdrag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag
2021-Tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder ges uppdrag att
ta fram förslag på hur trafikbeteendet i staden kan förbättras

PM trafikbeteende slutlig
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TN-2021-2885

Budgetuppdrag - struktur för samordning av större
evenemang: Reglemente- och taxa

Sammanfattning
Med anledning av budgetuppdraget – ”att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang” (STK-2020-1681) får Tekniska nämnden ett utökat ansvar att bistå externa
evenemangsarrangörer med stöd. Det utökade uppdraget förutsätter en justering av
Tekniska nämndens reglemente samt en uppdatering av taxa för offentlig plats för att
medge nämndens möjlighet att ändamålsenligt bidra eller på annat sätt stödja externa
aktörer som vill arrangera evenemang eller andra aktiviteter på offentlig plats.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till justeringar i Tekniska nämndens reglemente och i
taxa för offentlig plats, samt
att överlämna beslut om föreslagna justeringar i Tekniska nämndens reglemente, samt i taxa
för offentlig plats, till Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande justerar förvaltningens ändringsförslag gällande reglemente för tekniska
nämnden på sidan 4 sista ordet "överenskommits" som justeras till "beslutats".
Nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag med ordförandes justering.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Förslag till ändring av reglemente m a a
budgetuppdrag

Taxa på offentlig plats 2022

Reglemente_TN_justerat_2022

Allmänna bestämmelser 2022-01-28
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Införande av taxa / sanktionsavgift för grävningstillstånd

TN-2022-144
Sammanfattning
Inom ramen för tekniska nämndens internkontrollplan 2021 gjordes en granskning av
följsamhet till stadens grävningsbestämmelser. Granskningen gjordes efter att förvaltningen
identifierat en risk för otydlighet kring ansvar kopplat till frågor om grävningar,
trafikordningsplaner och arbete under garantitid efter grävning i allmän platsmark. En av
slutsatserna i granskningen var att det saknas egentliga sanktionsåtgärder vid bristande
följsamhet till ”Grävningsbestämmelser för Malmö stad”. Detta ansågs vara den främsta
förklaringen till att återställande ibland inte sker i rätt tid eller i strid med de villkor som
ställts upp vid tillståndsgivning.
Vid den andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2021 var därför
slutsatsen och förslaget till åtgärd att möjlighet att ta ut en sanktionsavgift (eller
motsvarande) för försenad och bristfällig återställning bör utredas. Sådan utredning ska
klargöra de juridiska förutsättningarna för, och hur, en avgift kan konstrueras, då i
förhållande till relevant lagstiftning, självkostnadsprincip, likställighetsprincip med mera.
Deluppföljningen godkändes av tekniska nämnden i september 2021 (TN-2020-2674).
I Malmö stads ”Taxa för upplåtelse på offentlig plats” finns i nuläget endast avgift för
handläggning samt återställningskostnader för andra återställningen i enlighet med stadens
”Grävnings-bestämmelser för Malmö stad”. Förslaget är att utöka gällande taxa med
möjlighet att debitera tillståndshavaren en kontrollavgift vid försenad och/eller bristfällig
återställning och/eller då satta villkor inte efterlevs i samband med grävning på allmän plats.
Fastighets- och gatukontoret föreslår en kontrollavgift på 5 000 kr per kontroll.
Avgiften utgår per kontroll så länge tillståndshavaren inte uppfyller stadens villkor.
Efter klargörande utredning av de juridiska förutsättningarna, är det rimligt att införa sådan
kontrollavgift som nu föreslås.
Beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna utredning av de juridiska förutsättningarna för en sanktionsavgift i samband
med grävning på allmän plats,
att för sin del godkänna förslaget till kontrollavgift i samband med grävning på allmän plats,
samt
att hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget till kontrollavgift i samband med
grävning på allmän plats samt fastställa datum från när förslaget ska börja gälla.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 - Införande av taxa / sanktionsavgift
grävningstillstånd

Malmö stads taxa för upplåtelse offentlig plats

Grävningsbestämmelser för Malmö stad

Deluppfoljning 2 av TN internkontrollplan 2021(2523796) (0)_TMP



§312 TN Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2021 för tekniska
nämnden(2554728) (0)_TMP
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TN-2022-125

Nämndinitiativ (SD) avseende kostnader för förstörelse
28-29 augusti 2020

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar i nämndinitiativ till tekniska nämnden att uppdra åt fastighetsoch gatukontoret att sammanställa kostnaderna för arbetsinsatser samt återställning av
förstört material under det våldsamma upploppet i området kring Amiralsgatan den 28/29
augusti 2020 och redovisa dessa för tekniska nämnden samt att uppdra åt fastighets- och
gatukontoret att fördela dessa kostnader solidariskt mellan de dömda personerna och kräva
ersättning från dem.
Tekniska nämnden beslutade 2022-01-25 att överlämna ärendet till tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
I bifogad sammanställning redovisar förvaltningen kostnaderna och fördelningen av dessa
på arbetsinsatser och materiella skador.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-01 att föreslå tekniska nämnden att
nämndinitiativets första förslag besvaras med den redovisning av kostnader som
förvaltningen tagit fram samt att nämndinitiativets andra förslag avslås med att tekniska
nämnden inte kan utreda exakt vem som är skyldig till vilken specifik skadegörelse.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att nämndinitiativets första förslag besvaras med den redovisning av kostnader som
förvaltningen tagit fram, samt
att nämndinitiativets andra förslag avslås med att tekniska nämnden inte kan utreda exakt
vem som är skyldig till vilken specifik skadegörelse.
Yrkanden
Lars Hallberg (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Lars Hallbergs yrkande och finner att nämnden
beslutat enligt föreliggande förslag.
Lars Hallberg (SD) begär votering.
Försöksvotering genomförs.
Andréas Schönström (S), Marie Jacobsson (L), Yvonne Olsson (S), Fehim Yilmaz (S), Shler
Murad Bradostin (S), Stefana Hoti (MP), Susanna Lundberg (V) och Henrik Malmberg (C)
röstar bifall till föreliggande förslag.
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) röstar bifall till nämndinitiativet.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) avstår från att rösta och
deltar inte i beslutet.
Ordförande finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag med åtta röster för bifall
till föreliggande förslag, två röster för bifall till nämndinitiativet och tre ledamöter som
avstår.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 30
yrkande.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Nämndinitiativ (SD) avseende kostnader för förstörelse
28-29 augusti 2020

Kostnader för förstörelse 28-29 augusti 2020

Nämndinitiativ (SD) kostnader för förstörelse
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TN-2021-1116

Objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan,
8.1.1-8.1.3 (3413,3202-3203) S Nygatan-Torggatan, 8.6
(3363) cykel Engelbrektsgatan, 2.5 (3302) Gustav Adolfs
torg inom linje 8, Storstadspaketet

Sammanfattning
Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden
genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande. På sträckan för
MalmöExpress (MEX)-linje 2, 4, 5 och 8, planeras att vidta kollektivtrafikfrämjande
åtgärder samt åtgärder som främjar framkomligheten för cykeltrafik. Samtidigt ska projektet
se till helheten för gatornas alla funktioner och deras gestaltning. I detta centrala läge i
Malmö är det viktigt att lyfta att det ska vara attraktivt att röra sig till fots. Genom att
plantera nya träd och tillföra andra gröna inslag blir gaturummet mer attraktivt för vistelse
och besök. Därmed ökar möjligheterna för utveckling av platsbildning, uteserveringar och
mötesplatser.
MEX-linjerna har följande sträckningar och trafikstarter:
MEX-linje 2, Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen (trafikstart år 2027).
MEX-linje 4, Bunkeflo/Limhamn-Segevång med (trafikstart 2024)
MEX-linje 5, Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen (redan i trafik)
MEX-linje 8, Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen (trafikstart 2022)
Denna skrivelse omfattar åtgärder inom projekt 3351 Djäknegatan, 3413 Stora Nygatan,
3202 Lilla Nygatan, 3203 Torggatan, 3363 cykel Engelbrektsgatan samt 3302 Gustav Adolfs
torg. Åtgärder och kostnader har utretts och säkerställts i en förstudie med tillhörande
förprojektering.
Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur
och i övrig god stadsmiljö, till en beräknad bruttoutgift om -133 000 tkr.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos Kommunfullmäktige om objektsgodkännande för projekt 3351 Djäknegatan,
3413 Stora Nygatan, 3202 Lilla Nygatan, 3203 Torggatan, 3363 cykel Engelbrektsgatan samt
3302 Gustav Adolfs torg om 133 000 tkr och driftkostnader om 6 800 tkr (brutto), samt
att ge förvaltningen i uppdrag att under projekteringsfasen utreda möjligheten att utforma
och reglera Stora Nygatan som gångfartsområde mellan västra busshållplatsen och
Södergatan, där torgyta, gångfartsgata och trottoar är i samma nivå och i snarlika material så
att hela torget hänger ihop bättre. Förvaltningen ska återrapportera resultat av utredningen
till tekniska nämnden före upphandling av entreprenad så att påverkan på tidplan minimeras
vid eventuellt beslut om åtgärd och utökat objektsgodkännande. Återrapporteringen ska
innehålla beskrivning av konsekvens, genomförbarhet och kostnad.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till objektsgodkännandet.
Andréas Schönström (S) yrkar tilläggsförslag: att ge förvaltningen i uppdrag att under
projekteringsfasen utreda möjligheten att utforma och reglera Stora Nygatan som
gångfartsområde mellan västra busshållplatsen och Södergatan, där torgyta, gångfartsgata

och trottoar är i samma nivå och i snarlika material så att hela torget hänger ihop bättre. 32
Förvaltningen ska återrapportera resultat av utredningen till tekniska nämnden före
upphandling av entreprenad så att påverkan på tidplan minimeras vid eventuellt beslut om
åtgärd och utökat objektsgodkännande. Återrapporteringen ska innehålla beskrivning av
konsekvens, genomförbarhet och kostnad.
Henrik Malmberg (C) yrkar bifall till Andréas Schönströms tilläggsförslag.
Anders Pripp (SD) yrkar avslag till Andréas Schönströms tilläggsförslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till Andréas Schönströms tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först bifall mot avslag gällande framlagt förslag och finner att nämnden
beslutat enligt framlagt förslag.
Susanna Lundberg (V) deltar inte i beslutet om tilläggsförslaget.
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande tilläggsförslaget och finner att nämnden
beslutat att bifalla tilläggsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler reservation.
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation gällande tilläggsförslaget och särskilt
yttrande gällande huvudförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan, 8.1.1-8.1.3
(3413,3202-3203) S Nygatan-Torggatan, 8.6 (3363) cykel Engelbrektsgatan,
2.5 (3302) Gustav Adolfs torg inom linje 8, Storstadspaket

Underlag objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan mfl. inom
linje 8, Storstadspaketet

Översiktskarta 01

Översiktskarta 02

Sektioner 81

Illustration Gustav Adolfs torg söder

Illustration Gustav Adolfs torg norr
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TN 2022-02-17 §49 bilaga 1
Tekniska Nämnden 2022-02-21
Ärende: TN-2021-1116

Reservation
Objektsgodkännande för objekt 8.1(3351) Djäknegatan, 8.1.1–8.1.3(3411,3202–3203) S
Nygatan-Torggatan 8.6(3363) cykel Engelbrektsgatan, 2.5(3302) Gustav Adolfs torg linje 8,
Storstadpaketet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot Tekniska Nämndens beslut att ansöka hos
Kommunalfullmäktige om objektgodkännande enligt denna reservations rubrik.
Sverigedemokraterna har tidigare vid flera tillfällen reserverat sig mot projektet med att
inför de s.k. MEX-linjerna i staden. Vi anser att dessa busslinjer tar för stor plats, stör trafiken
och är felaktiga m h t behovet av resenärer. Sverigedemokraterna anser att det finns risk för
stora trafikstörningar på GA torg på grund av MEX bussarnas storlek.
Sverigedemokraterna förordar en trafikmiljö i staden där flera kommunikationssätt får plats
och smidigt kan användas av stadens besökare. Det ska finnas plats för cykling, kollektivtrafik
och privatbilism i staden. Att köra med stora MEX bussar anser vi inte vara lösningen på
Malmös trafikproblematik.

Anders Pripp

Lars Hallberg

Med instämmande,
Patrick Angelin

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Tekniska nämnden 34
2022-02-17
Bilaga 2

Reservation

§ 49 Objektsgodkännande för projekt Djäknegatan, S Nygatan-Torggatan,
Engelbrektsgatan och Gustav Adolfs torg inom linje 8, Storstadspaketet
Föreliggande projekt, oaktat att rubriken endast linje 8, innefattar fleråriga ombyggnader av
centrala Malmö för 133 000 000 kr för att bland annat möjliggöra för 3 av Malmös busslinjer att
kunna trafikera Gustav Adolfs torg med 24 meters 2-ledsbussar.
Vi moderater har under åren, när storstadsprojektet varit aktuellt, ifrågasatt om det är rimligt att
just använda så långa bussar i de centrala delarna av Malmö att en stor del av gaturummet måste
byggas om fullständigt. Vi har yrkat på att få utrett om det finns andra alternativ som kan fungera
med större hänsyn till övriga trafikanter, till näringsidkare längs bussgatorna och till de Malmöbor
som inte bara vill ha centrala Malmö som en hållplats på väg mellan punkt A och B.
Tyvärr har vi inte fått riktiga svar på flertalet av våra frågor, vilket vi tolkar som att styret inte vågar
ta fram alternativ med risk för att man har gjort stora felbedömningar i sin planering.
Av ärendet framgår att syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken. Nog så gott,
men de 24 meter långa ledbussarna ska enligt planerna, i rusningstrafik, trafikera i 5-7 minutersintervall. Blotta tanken på att trettio 24-metersbussar per timme ska trafikera Gustav Adolfs torg
borde avskräcka även den mest entusiastiska MEX-anhängaren. Om alla dessa bussar dessutom ska
ha en hög framkomlighet kommer rimligen allt normalt stadsliv i området att upphöra.
Vi moderater ser inte kopplingen mellan löftet till staten att bygga fler bostäder och ivern att
trafikera Gustav Adolfs torg med 24-metersbussar. Trafikmätningar visar att just Gustav Adolfs
torg inte är en stor målpunkt i rusningstrafiken och i avvaktan på att styret presenterar utredningar
som visar att deras förslag bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer vi
moderater att säga nej.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2022-02-17
Objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan, 8.1.1-8.1.3 (3413,
3202-3203) S Nygatan-Torggatan, 8.6 (3363) cykel Engelrektsgatan, 2.5 (3302)
Gustav Adolfs torg inom linje 8, Storstadspaketet
Diarienr: TN-2021-1116
Miljöpartiet oroar sig för att cykellösningarna i Storstadspaketet allt för ofta blir
halvdana. Lösningarna som beslutas är designade utifrån busstrafiken, endast
där det finns gott om utrymme skapas förbättringar för cyklister, men allt för
ofta blir det halvfärdiga cykelstråk där cyklisterna lämnas utan smidiga och
säkra alternativ för sin fortsatta färd. Vi förstår inte varför det blir så här trotts
vi har den tydliga prioriteringen gång, cykel, buss, bil i TROMPen.
I detta ärendet är det främst kopplingen förbi busshållplatserna på västra sidan
av Gusta Adolfs torg som saknas. Kanske gick det verkligen inte att lösta detta?
Kanske skulle det blivit en för dyr lösning? Vi vet inte för nämnden fick aldrig
någon redogörelse av var problemet låg. En redogörelse ska presenteras på
nästa nämnd, men nu är ärendet redan beslutat, så det är väl sent.
På sittande nämnd antogs till råga på allt ett förslag att utreda en skippad
cykelgatan på Stora Nygatan och att skapa ett gångfartsområde här istället.
Detta skulle försämra förutsättningarna för cykelgatan på Engelbrektsgatan
ytterligare då denna då helt saknar en smidig/säker forsatt cykelkoppling.
Ett bättre förslag hade varit att skapa en cykelbana på Stora Nygatan mellan
Engelbrektsgatan och Slottsgatan och därmed få både en öst-västliga koppling
till cykelstråket på Regementsgatan och en nord-sydlig koppling till cykelstråket
på Fersensväg. Troligen är det detta som behövs för att cykelgatan på
Engelbrektsgatan ska bli tillräckligt attraktiv för att kunna fungera.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Den bästa lösningen för cyklisterna hade sett ut så här:

Grönt: Cykelstråk
Rött: Busstråk
Blått: Gångstråk

Här bildas ett cykelstråk från Engelbrektsgatan både söderut via Torggatan och
öst-västligt via Stora Nygatan. Dessutom kopplas den nya cykelbanan på
Regementsgatan till Kaptensgatan via Drottninggatan. Alla cykelbanor och
cykelgator har en smidig och säker fortsättning.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Beslutet inklusive utredningen om att tabort cykelgatan på Stora Nygatan och
den saknade länken på Drottninggatan som utreds efter vårt nämndsinitiativ
blir:

Grönt: Cykelstråk
Rött: Busstråk
Blått: Gångstråk

Här slutar den nya cykelgatan i Engelbrektsgatan abrupt utan en smidig/säker
fortsättning. Cykelbanan på Regementsgatan slutar också plötsligt utan en
smidig/säker fortsättning. En halvdan ologisk lösning.
Orsaken till att vi inte reserverade oss mot hela ärendet är endast att det då
hade saknats en majoritet för att ens skapa goda förutsättningarna för bussarna
och att cykellösningarna idag är ännu sämre än den antagna lösningen.
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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§

50

Objektsgodkännande Öster om parken projekt 7346

TN-2021-2800
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige ansöka om objektsgodkännande
för projekt 7346 Öster om Parken med en investeringsutgift om 109 mkr.
Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -5,7 mnkr brutto och -1,5
mnkr netto.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos Kommunfullmäktige om objektsgodkännande för projekt 7346 Öster om
Parken med en totalinvestering om 109 mnkr och driftskonsekvenser om 5,7 mnkr (brutto).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Objektgodkännande 7346

Underlag objektsgodkännande 7346

Hyllie 4_2, 4_3 och Bunkeflo 6_8, nämndskarta
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51

TN-2022-36

Utökat objektgodkännande för exploateringsprojekt 7060
kv Spårvägen, DP 5102

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för bostadsexploatering samt
utbyggnad av allmän plats inom detaljplan 5102, till en beräknad bruttoutgift om 36 mnkr.
Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 175 mnkr.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att klargöra vad i det utökade
objektgodkännandet som är faktisk kostnadsökning och vad som är riskbedömning
avseende ökade kostnader, samt om det finns möjlighet att avvakta med genomförandet av
Celsiusgatans ombyggnad.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för att klargöra vad i det
utökade objektgodkännandet som är faktisk kostnadsökning och vad som är riskbedömning
avseende ökade kostnader, samt om det finns möjlighet att avvakta med genomförandet av
Celsiusgatans ombyggnad och i andra hand att ärendet avslås.
Beslutsgång
Ordförande uppfattar i debatten ett stöd för återremiss, ställer förslaget om återremiss
under proposition och finner att nämnden beslutat att återremittera ärendet till
förvaltningen för att klargöra vad i det utökade objektgodkännandet som är faktisk
kostnadsökning och vad som är riskbedömning avseende ökade kostnader, samt om det
finns möjlighet att avvakta med genomförandet av Celsiusgatans ombyggnad.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Utökat objektsgodkännande, projekt 7060 kv
Spårvägen

Underlag utökat objektsgodkännande 7060 Spårvägen

Nämndskarta projekt 7060 Spårvägen
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52

TN-2022-50

Rapport angående 2021 års avgäldsregleringar för
tomträtter

Sammanfattning
Under 2021 har sammanlagt 210 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar
av den årliga avgälden om sammanlagt 9 230 444 kronor. Under året har 8 friköp av
tomträtter som varit föremål för avgäldsreglering genomförts och har därför räknats bort
från sammanställningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Rapport angående 2021 års avgäldsregleringar
för tomträtter
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53

Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2022

TN-2022-140
Sammanfattning
Under 2022 ska 104 småhus med tioåriga avgäldsperioder avgäldsregleras. Tekniska
nämnden föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och
avgäldsränta som tillämpats sedan 2009.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avgäldsunderlaget ska utgöra 65 procent av det av Skatteverket fastställda
marktaxeringsvärdet för 2021, utom i fall där tomträttshavaren svarat för
anläggningskostnader för gemensam kvartersmark där avgäldsunderlaget ska utgöra 52
procent av taxeringsvärdet för marken, samt
att avgäldsräntan ska bestämmas till tre procent för tioåriga avgäldsperioder.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Reglering av tomträttsavgälder för småhus
2022

Lista avgäldsreglering småhus 2022
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54

Avsiktsförklaring södra sjukhusområdet

TN-2022-124
Sammanfattning
Avsiktsförklaring avseende utvecklingen av södra sjukhusområdet i Malmö inom
fastigheterna Kuratorn 1 och 3 m.fl.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avsiktsförklaring avseende utvecklingen av södra sjukhusområdet i Malmö
inom fastigheterna Kuratorn 1 och 3 m.fl.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar att avsiktsförklaringen tillförs en skrivning om en gemensam avsikt
om att bygga med ambitionen att minska klimatavtrycket.
Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till Stefana Hotis yrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag till Stefana Hotis yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer framlagt förslag mot Stefana Hotis justerade förslag och finner att
nämnden beslutat enligt framlagt förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler reservation.
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Avsiktsförklaring avseende södra
sjukhusområdet, Kuratorn 1 och 3 m fl

Avsiktsförklaring Södra sjukhusområdet 2022-01-24

Bilaga 1-2 till Avsiktsförklaring Södra sjukhusområdet
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-02-17
Avsiktsförklaring södra sjukhusområdet
Diarienr: TN-2022-124
Miljöpartiet i Malmö är positiva till utbyggnaden av sjukhusområdet men vi
anser att det är viktigt att i ett sådant omfattande projekt ha ambitioner att
bygga med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi vet att byggbranschen står för ca
20 procent av alla utsläpp. Men det finns kunskap att hämta och samarbeten att
ingå. Byggbranschen lokalt i Malmö har tagit initiativ till LFM30 med målet att
ställa om till klimatneutralt byggande till år 2030. Vi anser att
avsiktsförklaringen är bristande utifrån klimatperspektiv och yrkade därför att
ärendet ska kompletteras under följande avsnitt:
Under avsnittet avsikter och ambition lyfts flera viktiga perspektiv. Bland annat
om innovation, hållbarhet, robusthet och miljö. Här borde klimatperspektivet
självklart lyfts in. Vi är också skeptiska angående vilka miljönyttor som menas
när exempelvis de gröna fasaderna har tagits bort ur planerna.
Även under avsnittet direktiv lyfts viktiga aspekter av projektet så som
ekonomisk planering, samhällseffekter, strategisk planering med mera, utan att
lyfta fram vikten av utsläppsberäkningar av projektet.
Miljöparteit i Malmö anser att det är fullt förenligt att bygga ett sjukhusområde
i toppklass med minsta möjliga klimatpåverkan om politiken har högt ställda
krav och prioriterar i frågan. Att avsiktsförklaringen har kunnat lyftas i så
många beslutsrum både regionalt och kommunalt utan att någon av de styrande
partierna har lyft frågan vittnar om att det finns bara ett
klimatparti-Miljöpartiet.
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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Vänsterpartiet
TN 2022-02-17 §54 bilaga 2

Reservation angående tilläggsyrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr 23: Avsiktsförklaring södra sjukhusområdet
TN-2022-124
Klimatpolitiken är både symbolisk och reell - den måste finnas med hela tiden
Att bygga om ett så stort område som kvarteret Flensburg/Södra sjukhusområdet kräver
tydlighet på många områden. Vi vet att kunskaperna om klimatfrågor finns inom FGK, det var
tydligt genom dragningen om kustskydd och när vi ser praktiska lösningar i många
sammanhang. Men politik handlar ju samtidigt om att ständigt framhålla sina centrala
värderingar i tidiga dokument, för att vi ska veta att de praktiska lösningarna kommer att finnas
på plats i slutänden. Vi som sitter i nämnden vet inte hur Regionen arbetar med dessa frågor, de
har inte platsansvaret på samma sätt som Malmö stad har, och deras kunskaper om hur
byggande och markanvändning gynnar klimatet är andra än de som finns inom FGK. Det är
regionens verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaderna, men det är Malmö stads lokala
miljö och mikro/mesoklimat som kommer att påverkas.
Av dessa skäl är det viktigt att orden och formuleringarna om klimat, miljö, social hållbarhet,
jämställdhet och mycket annat finns med i alla dokument redan från början och särskilt i olika
slags samarbetsdokument, för att Malmö stads prioriteringar ska vara tydliga.
Vi kommer att fortsätta tjata om detta tills vi ser att frågorna är en så självklar del av alla parters
och aktörers förståelse av samhällsutvecklingen att de inte behövs längre. Det lär dessvärre
dröja - tills dess är det bara att hålla i och hålla ut.

Malmö 2022-02-18
Susanna Lundberg
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TN-2021-2443

Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61,
projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

Sammanfattning
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö för uppförande av
parkeringsanläggning.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, fram till och med 2023-11-30,
erhåller markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61.
Yrkanden
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie
165:61, projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

Markanvisningsavtal inom del av Hyllie 165:61

Del av Hyllie 165:61, avtalskarta, bilaga 2.1

Del av Hyllie 165:61, nämndskarta
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Reservation
Tekniska nämnden 2022-02-17
Ärendenummer: TN-2021-2443

Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61, projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö för uppförande av
parkeringsanläggning.
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom de styrandes iver att förtäta staden, Vi har
tidigare reserverat oss i detta ärende och hänvisar till tidigare reservationer.
Sverigedemokraterna anser att förtätning av staden kommer skapa sämre boendemiljöer
och fler trafikproblem på redan hårt ansträngda färdleder.
Sverigedemokraterna yrkade avslag i detta ärende och då vårt avslag inte fått majoritet
reserverar vi oss i detta beslut.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Pripp (SD)

Lars Hallgren (SD)

Med instämmande,
Patrick Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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TN-2021-2445

Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 och
165:64, projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

Sammanfattning
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64 i Malmö för
uppförande av bostadshus.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Riksbyggen ekonomisk förening, fram till och med 2023-11-30, erhåller
markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64.
Yrkanden
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler reservation.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie
165:61 och 165:64, projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

Markanvisningsavtal inom del av Hyllie 165:61 och 165:64

Del av Hyllie 165:61 och 165:64, avtalskarta, bilaga 2.1

Del av Hyllie 165:61 och 165:64, nämndskarta
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Reservation
Tekniska nämnden 2022-02-17
Ärendenummer: TN-2021-2445

Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64, projekt 3007 Södra Holma,
Dp 5546
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64 i Malmö för
uppförande av bostadshus.
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom de styrandes iver att förtäta staden, Vi har
tidigare reserverat oss i detta ärende och hänvisar till tidigare reservationer.
Sverigedemokraterna anser att förtätning av staden kommer skapa sämre boendemiljöer
och fler trafikproblem på redan hårt ansträngda färdleder.
Sverigedemokraterna yrkade avslag i detta ärende och då vårt avslag inte fått majoritet
reserverar vi oss i detta beslut.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Pripp (SD)

Lars Hallgren (SD)

Med instämmande,
Patrick Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation

§ 56 Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 och 165:64, projekt
3007 Södra Holma, Dp 5546
Redan 2016 reserverade vi och Liberalerna oss mot planprogrammet för Holma och Kroksbäck,
vilket följdes upp med att vi 2017 reserverade oss även mot markreservationen.
Trots våra invändningar har minoritetsstyret gått vidare och föreslår nu en markanvisning till
Riksbyggen ekonomisk förening vilket vi, på tidigare framförda grunder, självklart inte kan
medverka till.
Vi kan konstatera att styret inte bryr sig om de boende i området som inte vill ha nya byggnader
utanför deras fönster och på deras grönytor. Inte heller vill styret, i sin iver att förvanska ett
välfungerande område som Kulladal, respektera att de boende i Kulladal inte vill ha nya
förbindelser mellan Kulladal och Holma.
Vi kan i detta ärende inte påverka själva planärendet, men vi kan låta bli att anvisa nuvarande
Påskliljegatan som mark att bygga bostäder på och i stället begära en ny plan för området som tar
hänsyn till de boendes önskemål.
Vi moderater respekterar dem som bor både i Holma och Kulladal, och följer därför upp våra
tidigare avslagsyrkanden med att i dag yrka avslag på markanvisningen.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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TN-2021-2446

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

Sammanfattning
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i Malmö för uppförande
av bostadshus.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Södra Holmastan Fastighets AB, fram till och med 2023-11-30, erhåller
markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Yrkanden
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler reservation.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl. projekt 3007 Södra Holma, Dp 5546

Markanvisningsavtal inom del av Hyllie 165:61 m.fl.

Del av Hyllie 165:61 m fl, avtalskarta, bilaga 2.1

Del av Hyllie 165:61 m fl, nämndskarta
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Reservation
Tekniska nämnden 2022-02-17
Ärendenummer: TN-2021-2446

Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 med flera, projekt 3007 Södra Holma,
Dp 5546
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Hyllie 165:61 med flera i Malmö för
uppförande av bostadshus.

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom de styrandes iver att förtäta staden, Vi har
tidigare reserverat oss i detta ärende och hänvisar till tidigare reservationer.
Sverigedemokraterna anser att förtätning av staden kommer skapa sämre boendemiljöer
och fler trafikproblem på redan hårt ansträngda färdleder.
Sverigedemokraterna yrkade avslag i detta ärende och då vårt avslag inte fått majoritet
reserverar vi oss i detta beslut.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Pripp (SD)

Lars Hallgren (SD)

Med instämmande,
Patrick Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation

§ 57 Markanvisning inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl., projekt 3007
Södra Holma, Dp 5546
Redan 2016 reserverade vi och Liberalerna oss mot planprogrammet för Holma och Kroksbäck,
vilket följdes upp med att vi 2017 reserverade oss även mot markreservationen.
Trots våra invändningar har minoritetsstyret gått vidare och föreslår nu en markanvisning till Södra
Holmastan Fastighets AB vilket vi, på tidigare framförda grunder, självklart inte kan medverka till.
Vi kan konstatera att styret inte bryr sig om de boende i området som inte vill ha nya byggnader
utanför deras fönster och på deras grönytor. Inte heller vill styret, i sin iver att förvanska ett
välfungerande område som Kulladal, respektera att de boende i Kulladal inte vill ha nya
förbindelser mellan Kulladal och Holma.
Vi kan i detta ärende inte påverka själva planärendet, men vi kan låta bli att anvisa nuvarande
Påskliljegatan som mark att bygga bostäder på och i stället begära en ny plan för området som tar
hänsyn till de boendes önskemål.
Vi moderater respekterar dem som bor både i Holma och Kulladal, och följer därför upp våra
tidigare avslagsyrkanden med att i dag yrka avslag på markanvisningen.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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TN-2022-9

Markreservation avseende fastigheten Ruffen 1 i Västra
Hamnen, i Malmö, projekt 2929

Sammanfattning
Ärendet avser en markreservation inom fastigheten Ruffen 1 med en total byggrätt om ca
900 m2 BTA bostäder och centrumverksamhet. Markreservationen gäller till och med 202412-31.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation inom fastigheterna Malmö Ruffen 1 till 2024-12-31.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Markreservation avseende fastigheten Ruffen
1, proj.nr 2929

Ruffen 1, nämndskarta
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TN-2022-123

Markreservation för del av fastigheten Forskaren 2,
projekt 6665

Sammanfattning
Markreservation avseende del av fastigheten Forskaren 2 för kontor i syfte att
vidareutveckla Medeon Science Park.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Wihlborgs Fastigheter AB fram till och med 2024-02-16, erhåller en
markreservation för del av fastigheten Forskaren 2.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Markreservation för del av fastigheten
Forskaren 2, projekt 6665

Forskaren 2 del av, nämndskarta
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TN-2021-2505

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ledbussen 3
och Malmö Omnibussen 1

Sammanfattning
Fastigheterna Malmö Ledbussen 3 och Malmö Omnibussen 1 ägs av Malmö kommun och
är upplåtna med tomträtt till Lifra Fastigheter i Malmö AB. Genom upprättat förslag till
köpeavtal friköper bolaget tomträtterna för en total köpeskilling om 21 590 000 kronor.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Ledbussen 3 och Malmö
Omnibussen 1.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Ledbussen 3 och Malmö Omnibussen 1

Köpeavtal Ledbussen 3 Omnibussen 1

Ledbussen 3 och Omnibussen 1 nämndskarta
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Vänsterpartiet
TN 2022-02-17 §60 bilaga 1

Reservation
Tekniska nämnden
Ärende nr 29. Försäljning fastigheterna Malmö Ledbussen & Malmö Omnibussen,
TN-2021-2505

Stoppa utförsäljningarna
Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads gemensamma egendom
säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår mark är en ändlig resurs. Vår uppfattning är därför att upplåtelse med tomträtt ska vara
det normala, det ger en stabil framtida inkomst istället för en tillfällig inkomst vid
försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Friköp av den mark en bostadsrättsförening tidigare betalade tomträttsavgäld för bör inte
vara standard, utan betraktas som en förlust i den kommunala ekonomin. Framtida
intäkter och rådighet över marken går förlorade, till skada för stadens medborgare.
Vänsterpartiet konstaterar att de styrande partierna i Malmö, S och L,
tillsammans med de borgerliga partierna och MP vid Tekniska nämndens
sammanträde idag beslutat om försäljning av mark för en intäkt om ca 128
miljoner kronor, en engångssumma till skillnad från den fortgående intäkt och
framtida värdeökning som tomträttsavgäld innebär.

Malmö 2022-02-18
Susanna Lundberg
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TN-2021-2894

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden –
Tekniska nämnden 2022

Beslutsunderlag

Protokoll Del för trafiknämnden 2022-01-14 Dygnet runt

Protokoll Del för trafikärenden 2022-01-19

Anmälan av beslut 2022-01-19 TN-2021-2853 (2/2)

Protokoll Del för trafikärenden 2022-01-27 Dygnet runt

Protokoll TNPr 2022-01-21

Protokoll TNPr 2022-01-28

Protokoll Del för trafikärenden 2022-02-03 Dygnet runt

Protokoll TNAU 2022-02-01

Protokoll TrU 2022-02-01

Protokoll Del för trafikärenden 2022-02-07 Dygnet runt

Protokoll TNPr 2022-02-04

Anmälan av delegationsbeslut januari 2022, Fastighets- och gatukontoret
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Anmälningar för kännedom

Anmälningar
 TN-2022-218-1
Nämndinitiativ (M) hundrastplatser
 TN-2021-2175-6.1 KS AU beslut 220110, § 7 ,Remiss från Miljödepartementet Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om
bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i
 TN-2021-2175-6.3 KS AU beslut 220110, § 7 ,Remiss från Miljödepartementet Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om
bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i
 TN-2021-2262-5.1 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Transportstyrelsens
slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon –
slutsatser, förslag och bedömningar
 TN-2021-2262-5.3 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Transportstyrelsens
slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon –
slutsatser, förslag och bedömningar
 TN-2021-2263-5.1 Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 2022-2040,
STK-2021-1365
 TN-2021-2263-5.3 VB: KS beslut 220112, §7 G-Tjänsteskrivelse KSAU 220110
Remiss från Region Skåne - Regionplan för Skåne 2022-2040(2637380)
 TN-2021-2575-5.2 KS beslut 220112, §8 Remiss från Region Skåne - Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033(2677856).
 TN-2021-2575-5.3 KS beslut 220112, §8 Kommunstyrelsens yttrande
220112(2662885).
 TN-2022-192-1.1 KS beslut 220112 §11 Återrapportering - Handlingsplan - Att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden(2677859
 TN-2022-192-1.2 KS beslut 220112 §11 G-Tjänsteskrivelse KSAU 211213
Återrapportering - Handlingsplan - Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden(2614016)
 TN-2021-374-9.1 VB: KS beslut 220112 §14 "§14 KS Rapport från
revisorskollegiet - Granskning av krisberedskap; uppföljande yttrande(2677862).
 TN-2021-374-9.2 KS beslut 220112 §14 Tjänsteskrivelse
 TN-2020-2691-6.1 KS beslut 220112 §11 "§11 KS Återrapportering Handlingsplan - Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och
oegentligheter i välfärden(2677859).
 TN-2020-2691-6.2 KS beslut 220112 §11 Tjänsteskrivelse
 TN-2022-235-1
Synpunkter till TN - Ringlinje med spårvagn till Gustaf Adolfs
Torg
 TN-2022-241-1.1 Antagande av eleffektplan för perioden 2022-2026
 TN-2022-241-1.2 Eleffektplan 2022-2026
 TN-2021-2895-9
762/2021 Avskrivningsbeslut
 TN-2022-301-1
Nämndsinitiativ (MP) cykelstråk vid Gustav Adolfs torg
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Nämndinitiativ (MP) cykelstråk vid Gustav Adolfs torg

TN-2022-301
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur en cykelbana kan anläggas längs Engelbrektsgatan och
kopplas på ett smidigt och säkert sätt via Torggatan till både Davidhallsgatan och det nya
öst-västliga cykelstråket längs Regementsgatan.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att nämndinitiativet besvaras med att en föredragning i ärendet genomförs på tekniska
nämndens sammanträde den 29 mars.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att nämndinitiativet besvaras med att en föredragning genomförs på
tekniska nämnden den 29 mars. Nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
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§

64

Nämndinitiativ (M) hundrastplatser

TN-2022-218
Sammanfattning
I nämndinitiativ rörande ökad trygghet vid hundrastplatser föreslår Niclas Röhr (M) att
tekniska nämnden undersöker vilka rastplatser som behöver förstärkas med ljus, alternativt
bättre ljus och ser över skymmande buskage så att rastplatserna har fri insyn för ökad
trygghet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

