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Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M) §§107-131
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Lars Hallberg (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)
Niclas Röhr (M) §§132-136 ersätter Lars-Göran Jönsson (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M) §§107-131
Petter Naef (M) §§107-126, §§128-136
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Evert Rydell (SD)
Övriga närvarande
Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Jenny Wendle (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Emina Ligata (kanslisekreterare)
Tova Nilsson (personalföreträdare SACO)
Maria Wihlborg (utvecklingssamordnare) §108
Ann Häger (utvecklingssamordnare) §108
Märika Bark (landskapsarkitekt) §108
Maria Kaneberg (landskapsarkitekt) §108
Emilie Wieslander (sektionschef) §108
Andreas Nordström (trafikplanerare) §108
Martin Warmark (enhetschef) §108
Sven Gustafsson (enhetschef) §108
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Val av justerare samt tid för justering av protokollet
Informationspunkter för Tekniska nämnden 2022 - muntliga
Remiss angående Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om
Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner STK-2020-1239
Remiss Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad,
STK-2021-1717
Remiss Utredning av förutsättningarna för boende med fokus på att bryta
ensamheten och öka integrationen, STK-2021-1062
Remiss Motion av Lisa Stolpe (V) om att utöka antalet
cykelservicestationer
Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil
Fuel Non-Proliferation Treaty
Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningarna för en stärkt
utveckling av hållbar godstrafik i Malmö, Kommunstyrelsen tillsammans
med Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden
Uppdrag budget 2020 – Sportfisket i Malmö
Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för uteserveringar
Nämnduppdrag - maxantal och designerade platser för elsparkcyklar
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska
nämnden
Objektsgodkännande för Seskarögatan, projekt 7071, Dp 5365
Exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 30:80 m.fl.
Exploateringsavtal för fastigheten Hyllie Gård 1, Dp 5658
Markreservation inom "Kvarter A", del av fastigheten Hyllie 165:61 i
Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530, projekt 7363.
Markreservation inom "Kvarter B och C", del av fastigheten Hyllie 165:61 i
Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530, projekt 7363
Markreservation för del av fastigheten Innerstaden 30:3, Väster om Entré
Markreservation för del av Hamnen 22:163 och 22:164, projekt 7070, Dp
5203
Upplåtelse med arrende för småbåtshamn av del av fastigheterna Limhamn
11:280 och Limhamn 11:277
Förlängning av byggnadsskyldighet för Guldstekeln 4 i
Valdemarsro,projekt 6600
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Biljetten 14 – Biljetten 20, kv.
Spårvägen, projekt 7060, Dp 5102
Försäljning av fastigheten Malmö Segeholm 9 (friköp) och del av
fastigheten Malmö Kirseberg 30:2
Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4 m.m.
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska nämnden
2022
Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk utrustning för Malmö
stads förtroendevalda
Anmälningar för kännedom
Nämndinitiativ (SD) Se över tomträttsavgälden
Nämndinitiativ (M) Renare stränder
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§

107

Val av justerare samt tid för justering av protokollet

Håkan Fäldt (M) utses att justera protokollet. Justering sker torsdagen den 12 maj.
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§

108

TN-2021-2632

Informationspunkter för Tekniska nämnden 2022 muntliga

Sammanfattning
a) Naturvårdsplan för Malmö (TN-2020-2618)
(20 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen
Maria Wihlborg, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen
Ann Häger, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen
b) Årets blomstertema
(10 min)
Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö
Märika Bark, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö
Maria Kaneberg, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö
c) Malmö C (TN-2020-849)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen
Andreas Nordström, stråkledare MEX-linje 2 stadsutvecklingsavdelningen
Förberedelser inför ny nämnd 2023
(15-20 min)
Anna Bertilson, direktör
Monica Johansson, strateg stadsutvecklingsavdelningen
d)

e) Utökad objektsgodkännande avseende projekt Hålsjön
(10 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen
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§

109

TN-2022-308

Remiss angående Remiss från Naturvårdsverket Esbosamråd om Danmarks påbörjade arbete med
vattenområdesplaner STK-2020-1239

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en remiss gällande Förslag till Danmarks
vattenområdesplaner och medföljande miljörapport till bland annat fastighet- och
gatukontoret för yttrande. Fastighets- och gatukontoret ser positivt på Danmarks förslag till
vattenområdesplaner samt att den främsta påverkan är den förväntat positiva effekten av
åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen till Öresund.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Mats Billberg Johansson (V) yrkar att ett nytt tredje stycke tillfogas delen "Yttrande";
Tekniska nämnden ställer sig även frågande inför varför dumpningen av giftigt slam från
etableringen av den nya stadsdelen Lynetteholmen i Köpenhamn överhuvudtaget inte
berörs i arbetet med vattenområdesplaner. Dess gränsöverskridande inverkan är påtaglig
och omfattande. Detsamma gäller hur utfyllnader i Öresund ska hanteras, framförallt när
det sker i känsliga naturområden.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till Mats Billberg Johanssons yrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag till Mats Billberg Johanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först liggande förslag under proposition och finner att nämnden beslutat
enligt detta. Ordförande ställer därefter Mats Billberg Johansson tilläggsyrkande mot avslag
och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd
om Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner, STK•
Förslag till yttrande TN 220426 - Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd
om Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner, STK•
Danmarks vattenområdsplaner med miljöbedömning, Esbosamråd i Sverige
•
Läsvägledning till vattenområdesplanerna 2021-2027 - Sverige
•
Miljöredovisning för vattenområdesplanerna 2021-2027

•
•
•

Offentligt samråd - förvaltningsplaner för danska avrinningsområden
Samråd om förslag till Danmarks vattenområdesplaner 2021 - 2027
Vattenområdesplaner 2021-2027
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §109 bilaga 1

Skriftlig reservation
Tekniska nämnden 26 april 2022

ärende nr 3.
Remiss angående Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks
påbörjade arbete med vattenområdesplaner
Det är anmärkningsvärt att varken förvaltningsledningen eller de styrande partierna i S
och L i förslaget till remissvar från Tekniska nämnden ens berör den ur miljöperspektiv
mest kontroversiella frågan just nu; utfyllnader, grävningar och slamdumpning i
samband med att en ny gigantisk stadsdel skapas i Köpenhamn – Lynetteholmen.
Inte minst sandsugning och slamdumpning har gränsöverskridande effekter och bör
finnas med i vattenområdesplanerna.
Politiska partier på båda sidor om Öresund har agerat kring hanteringen,
kommunledningar på både den danska och svenska sidan av Sundet har tagit avstånd från
dumpningen av slam, Länsstyrelsen Skåne har protesterat, Region Skåne har reagerat
och den svenska miljöministern har ställt kritiska frågor till sin danska kollega.
Inte minst därför finns det all anledning att Tekniska nämnden och Malmö Stad i sitt
remissvar till Naturvårdsverket påpekar riskerna och olämpligheten i att framförallt
dumpa giftigt slam i Öresun. Men också att fylla ut känsliga vattenområden för att
utvidga stadsområden.
Det är viktigt att Tekniska nämnden är vaksam på hur Öresund och dess
vattenområden hanteras. Som Länsstyrelsen Skåne påpekar är det inte bara enskilda
projekt och handlingar som skapar gränsöverskridande effekter. I sina slutsatser
poängterar de att det är den s.k. kumulativa effekten som är det största problemet, att det
är summan av flera och olika insatser som påverkar miljön i Öresunds vattenområden.

Vänsterpartiet yrkade därför att ett nytt tredje stycke tillfogas delen ”Yttrande”:
Tekniska nämnden ställer sig även frågande inför varför dumpningen av giftigt
slam från etableringen av den nya stadsdelen Lynetteholmen i Köpenhamn
överhuvudtaget inte berörs i arbetet med vattenområdesplaner. Dess
gränsöverskridande inverkan är påtaglig och omfattande. Detsamma gäller hur
utfyllnader i Öresund ska hanteras, framförallt när det sker i känsliga
naturområden.

9

Eftersom Vänsterpartiets yrkande avslogs reserverar vi oss mot beslutet att utan
tillägg godkänna förvaltningens förslag remissvar.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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§

110

TN-2022-464

Remiss Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad, STK-2021-1717

Sammanfattning
Tekniska nämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande avseende nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad.
Syftet med det nya styrdokumentet är att på strategisk nivå tydliggöra ansvar, målsättning
och arbetssätt avseende informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad.
Förslaget innebär i korthet att:
Nuvarande riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad upphör att
gälla.
Ny dokumentstruktur etableras med en väsentligt nedkortad riktlinje som fastställer ansvar,
målsättning och arbetssätt på strategisk nivå medan detaljkrav och vägledningar flyttas till
underliggande anvisningar, regler och rutiner.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvar tydliggörs för att främja det systematiska
informationssäkerhetsarbetet och skapa ökad tydlighet kring ansvar och mandat.
Ny styrning avseende uppföljning och aktivitetsplanering.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Mats Billberg Johansson (V) yrkar återremiss för att yttrandet ska vägas mot
offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och öppen debatt.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag till Mats Billberg Johanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag under proposition och finner att
nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Billberg Johansson (V) anmäler särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Remiss Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad
•
Förslag till yttrande TN220426 Remiss antagande av nya riktlinjer för
informattionssäkerhet i Malmö stad
•
Remissversion; Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet

•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Antagande av nya riktlinjer för
11
informationssäkerhet i Malmö stad; remiss
§88 KS AU Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §110 bilaga 1

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 26 april 2022

ärende nr 4.
Remiss Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
De föreslagna riktlinjerna är en underdel till den övergripande Trygghets- och
säkerhetspolicyn för Malmö Stad som inom kort ska revideras. Där finns en bra och
grundläggande ton av etik, av förebyggande arbete där tillit är lika med trygghet som är
oerhört viktig att hålla kvar vid.
Men offentlighetsprincipen och meddelarfriheten nämns inte i den. Det gör det inte
heller i förslaget till nya riktlinjer för informationssäkerhet.
Det är tveksamt om en ny policy och nya riktlinjer kring informationssäkerhet för
offentlig verksamhet kan begränsas så att offentlighetsprincipen mm inte berörs. För
ett privat företag är det möjligen ok men där verksamheten styrs av politisk debatt och
politiska beslut är det tveksamt.
Att på det sätt som föreslås, att göra viss information mer hemlig än annan är inte
rimligt i en offentligt styrd verksamhet. Uppgifter av privat natur som behandlas av
nämnder och förvaltningar har andra orsaker till att vara konfidentiella och kan inte
styra helheten i allmänna riktlinjer för informationssäkerhet. Offentlighetsprincipen och
meddelarfriheten måste därför vägas in.
Vänsterpartiet yrkade därför
att ärendet återremitteras till förvaltningen
att beröringspunkter och hänsyn till offentlighetsprinciper, meddelarfrihet och
öppen debatt vägs in i TNs remissvar
Att det här ärendet föregås utan en öppen och offentlig diskussion även utanför Malmö
Stads verksamheter är också tveksamt. Offentlig verksamhet måste lyda under andra
regler och riktlinjer än privata företag.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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TN-2022-466

Remiss Utredning av förutsättningarna för boende med
fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen,
STK-2021-1062

Sammanfattning
Stadskontoret har utrett möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende där fokus är på
att bryta ensamhet och öka integrationen, utifrån ett likartat koncept som
Helsingsborgshem Sällbo. Utredningen är ett svar på motioner i frågan.
Utredningen bygger på intervjuer med företrädare från förvaltningar och kommunens
bostadsbolag i Malmö, liksom studiebesök, forskning och de uppföljningar som
Helsingborgshem gjort av Sällbomodellen.
Frågeställningen i utredningen har varit att utreda Malmö stads förutsättningar för ett
liknande koncept, inte att utvärdera Sällbomodellen.
Fastighets- och gatukontoret menar att det berikar bostadsmarknaden i Malmö att det
erbjuds olika boendekoncept. Det är viktigt inte minst för att motverka ensamhet och
erbjuda bostäder till grupper och individer som annars har svårt att finna en bostad på den
ordinarie bostadsmarknaden. ”Sällbokonceptet” innehåller grundelement som kan vara
värda att utreda vidare exempelvis i samarbete med allmännyttan i Malmö. Det är i så fall
viktigt att sätta perpektivet att tillmötesgå behov på inividnivå.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag till föreliggande förslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse Utredning av förutsättningarna för boebnde med fokus på
att bryta ensamheten och öka integrationen . STK-2021-1062
•
Förslag till yttrande TN 220426 - Utredning av förutsättningarna för boende
med fokus på att bryta ensamheten och öka integrationen
•
Utredning remissversion; Sällbo - Ett boende med fokus på att bryta
ensamheten och öka integrationen
•
§87 KS AU Utredning av förutsättningarna för boende med fokus på att bryta
ensamheten och öka integrationen
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TN 2022-04-26 §111 bilaga 1

Reservation

TN-2022-466
Remiss Utredning av förutsättningarna för boende med fokus på att
bryta ensamheten och öka integrationen, STK-2021-1062.
Sverigedemokraterna reservera sig för beslutet, taget i tekniska nämnden 2022-04-26, enl
ovan, om att utreda möjligheten för ett, på försök, anordna ett gemensamt boende för
ensamma och nyanlända medborgare i kombination.
Sverigedemokraterna motsätter sig att medborgarna utsätts olika typer av mer eller mindre
påtvingade integrationsförsök med sitt boende, vilket går i linje med vår inställning till
bussning av skolbarn till skolor i problemfyllda skolor i olika stadsdelar.
De ensamma människorna har ofta problem som kräver insatser från sjukvård och sociala
myndigheter, som skall tas om hand.
De nyanlända skall antingen arbeta/söka jobb eller studera samt integrera sig i det svenska
samhället, inte leva separat.
Sverigedemokraterna ser en grogrund för ett område med droger, gängkriminalitet och
isolering/utanförskap med idén enligt förslaget.

Vi reserverar oss därför mot Tekniska nämndens beslut enl ovan.
Malmö 2022-04-29

Anders Pripp

Lars Hallberg

Patric Angelin

Evert Rydell

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

112

TN-2021-2925

Remiss Motion av Lisa Stolpe (V) om att utöka antalet
cykelservicestationer

Sammanfattning
Lisa Stolpe (V) har enligt ”Motion om att utöka antalet cykelservicestationer” daterad 202112-21 föreslagit att antalet cykelservicestationer i Malmö ska utökas. Fastighets- och
gatukontoret har under början av 2022 genomfört en utvärdering som syftar till att
sammanställa och dra lärdomar och erfarenheter från stadens två befintliga
cykelservicestationer. Utifrån denna utvärdering fortsätter förvaltningen arbetet med att fler
cykelservicestationer längs stadens huvudcykelnät och kommande supercykelstråk.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Mats Billberg Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till liggande förslag, att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag, att motionen ska anses besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler reservation.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Motion av Lisa Stolpe (V) om att utöka antalet
cykelservice-stationer i Malmö
•
Förslag till yttrande TN 220426 - Motion av Lisa stolpe (V) om att utöka
antalet cykelservicestationer i Malmö
•
Motion av Lisa Stolpe (V) om att utöka antalet cykelservicestationer
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §112 bilaga 1

Skriftlig reservation
Tekniska nämnden 26 april 2022

ärende nr 6.
Remiss Motion av Lisa Stolpe (V) om att utöka antalet cykelservicestationer

Det ter sig märkligt att både förvaltningsledningen och den politiska majoriteten i S och
L först konstaterar att arbete pågår i enlighet med motionens intentioner och sen
föreslår ett svar som lätt kan tolkas som att motionens innehåll inte är bra. Ett rimligt
svar på motionen är istället att vara positiv och peka på att motionens att-sats faktiskt
tillgodoses.
Vänsterpartiet yrkade därför att nämndens svar på motionen ändras till:
att eftersom arbete i enlighet med motionens intentioner pågår föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen

Eftersom Vänsterpartiets yrkande avslogs reserverar vi oss mot beslutet att
godkänna förvaltningens förslag till svar på motionen.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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§

113

TN-2022-33

Motion av Anders Skans (V) om stöd till
Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel Non-Proliferation
Treaty

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat en motion av Anders Skans (V) om att stödja initiativet till ett
globalt Fossilnedrustningsavtal på remiss till tekniska nämnden. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta:
- att Malmö stad formellt stöder initiativet till ett globalt Fossilnedrustningsavtal.
- att Malmö stad uppmanar Sveriges regering att stötta initiativet till ett
Fossilnedrustningsavtal.
- att Malmö stad bekräftar sitt pågående arbete med att nå Parisavtalets mål och minska
växthusgaser enligt IPCC:s krav samt lovar att uppfylla sin proportionerliga minskning av
växthusgaser i enlighet med Parisavtalet.
Tekniska nämndens bedömning är att stadens befintliga mål innebär en utfasning av
fossilberoendet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Mats Billberg Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till motionen.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionens två första förslag och besvarat till motionens
tredje förslag.
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns yrkanden på att avslå motionen, besvara motionen,
bifalla motionen samt bifalla motionens två första förslag och besvara motionens tredje
förslag.
Ordförande föreslår att beslut fattas för vardera motionens tre förslag och ställer besvarat,
bifall och avslag gällande motionens första förslag och finner att nämnden beslutat att detta
ska anses besvarat.
Ordförande ställer besvarat, bifall och avslag gällande motionens andra förslag och finner
att nämnden beslutat att detta ska anses besvarat.
Håkan Fäldt (M) begär votering.
Ordförande utser besvarat som huvudförslag och ställer bifall mot avslag för att utse
motförslag till huvudförslaget och finner att nämnden utsett avslag till motförslag.
Ordförande ställer besvarat mot avslag och finner att nämnden beslutat att motionens andra
förslag ska anses besvarat.
Ordförande föreslår att den som vill att motionens andra förslag ska anses besvarat röstar ja
och den som vill avslå förslaget röstar nej.

Håkan Linné (L), Yvonne Olsson (S), Fehim Yilmaz (S), Magdalena Beck (S), Stefana Hoti 19
(MP) och Andréas Schönström (S) röstar ja.
Håkan Fäldt (M), Lars Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M), Henrik Malmberg (C),
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) röstar nej.
Mats Billberg Johansson (V) avstår.
Ordförande konstaterar att nämnden beslutat att motionens andra förslag ska anses
besvarat med sex ja, sex nej, en avstår och ordförandes utslagsröst för ja.
Ordförande ställer besvarat, bifall och avslag gällande motionens tredje förslag och finner
att nämnden beslutat att detta ska anses besvarat.
Ordförande konstaterar att nämnden beslutat att motionen ska anses besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) anmäler muntlig reservation
till förmån för eget yrkande.
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler reservation.
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Motion om stöd till Fossilnedrustningsavtalet,
Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty
•
Yttrande TN 220426 motion om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil
Fuel Non-Proliferation Treaty
•
Motion av Anders Skans (V) Stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel
Non-Proliferation Treaty
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Voteringslista
Tekniska nämnden 2022-04-26
§113 Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet, Fossil Fuel NonProliferation Treaty
Bilaga 1: Voteringslista gällande om motionens andra förslag ska anses besvarat eller ska
avslås

Ledamot
Schönström Andréas (S)
Linné Håkan (L)
Fäldt Håkan (M)
Köhler-Olsson Yvonne (S)
Fehim Yilmaz (S)
Beck Magdalena (S)
Hoti Stefana (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Jönsson Lars-Göran (M)
Olsson Karin (M)
Malmberg Henrik (C)
Pripp Anders (SD)
Hallberg Lars (SD)
Resultat

JA

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §113 bilaga 2

Skriftlig reservation
Tekniska nämnden 26 april 2022

ärende nr 7
Remiss Motion av Anders Skans (V) om stöd till Fossilnedrustningsavtalet,
Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty
Motionens intentioner är ju, vilket förvaltningsledningens förslag till svar även beskriver,
i linje med Malmö stads klimat- och miljömål och det arbete som påbörjats. Malmö stad
skriver dessutom under en hel del liknande avtal, som Klimatkommunerna, Viable
Cities, Fairtrade City m fl.
I det klimat-läge som Malmö och vår omvärld befinner oss i bör vi ta alla tillfällen i akt
att vårda vår miljö och vår hälsa, att det är just tydliga och bindande formuleringar som
behövs för att vi ska lyckas uppnå våra mål.
Därför reserverar vi oss mot förslaget till svar och yrkar bifall till motionen.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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114

TN-2021-784

Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningarna
för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö,
Kommunstyrelsen tillsammans med Tekniska nämnden
och Stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning
Malmö stads budget för 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att,
tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, utreda förutsättningarna
för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler
arbetstillfällen i staden.
Föreliggande utredning beskriver situationen kring fjärrgodstrafiken och dess arbetstillfällen
i Malmö. I beredningen av ärendet föreslås att förslag till utredning ska skickas på
internremiss till berörda nämnder och bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed
utan eget ställningstagande skickat föreliggande utredning på remiss till tekniska nämnden
med svar till stadskontoret senast den 30 april.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag på yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Uppdrag budget 2021 – Utredning av
förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med
syfte att främja fler arbetstillfällen i staden
•
Yttrande TN 220426 Uppdrag budget 2021 – Utredning av förutsättningarna
för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler
arbetstillfällen i staden
•
Utredning remissversion - Förutsättningarna för en stärkt utvckling av hållbar
godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden
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Nämndsinitiativ
Tekniska nämnden, 2022-04-26
Budgetuppdrag 2021 - Utredning av förutsättningar för en stärkt utveckling av
hållbar godstrafik i Malmö
Diarienr: TN-2021-784
Det är en stor skillnad på de olika trafikslagens miljöpåverkan. Överlägset bäst
är järnvägen, det är därför viktigt prioritera denna infrastruktur och se till att
våra logistikhubbar har en koppling till järnvägen. Nästbäst är sjöfarten, även
om den behöver ställa om till renare fossilfria bränslen.
Bägge dessa trafikslag har vi i Norra hamnen. Det är därför en given plats för
gods och logistikhantering. Att anlägga godshantering längs yttre ringvägen
kommer inte att vara förenligt med hållbar utveckling eftersom det både tar
jordbruksmark i anspråk och denna infrastruktur skulle sakna koppling till både
järnväg och sjöfart.
Näst sämst är lastbilarna och det är dessutom det trafikslag som sliter mest på
vår infrastruktur, bidrar till trafikolyckor och kräver utrymme i vägnätet där de
redan bidrar till kapacitetsproblem. Det finns potential att minska
klimatpåverkan för vägtrafiken via elektrifiering, men det kräver då en
upprustning av elnätet och helst även den lokala elproduktion. Med fördel kan
taken på anläggningarna i Norra hamnen förses med solceller och en satsning
på vindkraft skulle ge elförsörjning även när solen inte skiner. Med en
omvandring av oljehamnen till energihamnen öppnas nya möjligheter upp.
Klart sämst är flygtransporter. Även om Kastrup har satt upp ambitiösa mål
med klimatneutralitet till år 2050 så är det väldigt lite som tyder på av branchen
skulle nå dessa mål utan en radikalt ändrad beskattning av flygets
klimatpåverkan. Vilket verkar osannolikt sett till hur flyget hittills hanterats
politiskt.
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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Uppdrag budget 2020 – Sportfisket i Malmö

TN-2020-1433
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade i budget 2020 att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att
utveckla program för sportfisket i Malmö. Vid en delrapportering förtydligades uppdraget
till att ta fram riktlinjer och förslag på åtgärder för sportfiske i Malmö.
I dokumentet Sportfiske i Malmö – förslag på åtgärder presenteras en rad åtgärder för att
förbättra för sportfiskare vid en flera platser i Malmö. Fastighets- och gatukontoret har
under arbetets gång utrett frågan kring sportfiske och ett kunskapsunderlag har tagits fram
som ligger till grund för åtgärdsplanen och förvaltningens vidare arbete med fiskeplatser
och sportfiske. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från sportfiskeföreningar och
allmänhet som ligger till grund för de förslag till förbättring som framförs i åtgärdsplanen.
Arbetet med att skapa bättre förutsättningar och mer trivsamma miljöer för sportfiske
fortsätter som en del av förvaltningens ordinarie arbete efter att budgetuppdraget slutförts.
På tekniska nämndens sammanträde i mars beslutades att åtgärdsförslaget skulle skickas på
re-miss till Sportfiskarna syd. Remissvar har inkommit. Sportfiskarna Syd är i det stora hela
positiva till åtgärdsförslagen och fortsatt samarbete.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag på åtgärder för sportfiske i Malmö, samt
att förklara arbetet med budgetuppdraget slutfört.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 - Uppdrag budget 2020 - Sportfiske i Malmö
•
Förslag på åtgärder - Sportfiske i Malmö
•
Sportfiskarnas synpunkter på åtgärdsförslaget
•
§86 TN Uppdrag budget 2020 – Sportfisket i Malmö
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TN-2021-1295

Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer
för uteserveringar

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde 2021-11-30 att uppdra åt fastighets- och
gatukontoret att fortsätta översynen av riktlinjer för uteserveringar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att revidera avsnitten i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till nämndinitiativet med redaktionell ändring av datum till
våren 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag mot bifall till nämndinitiativet och finner
att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Nämndsinitiativ från Moderaterna rörande nya
riktlinjer för uteserveringar
•
§422 TN Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för
uteserveringar
•
Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för uteserveringar

Tekniska nämnden 26
2022-04-26
Bilaga 1

Särskilt yttrande

§ 116 Nämndinitiativ från Moderaterna rörande nya riktlinjer för uteserveringar
I moderaternas nämndinitiativ lämnas ett antal förslag på åtgärder i avsikt att underlätta för våra
duktiga krögare att driva sina uteserveringar så rationellt och kostnadseffektivt som möjligt och
därvid använda krögarens kompetens och erfarenhet när det gäller hur en uteservering ska se ut
och utformas.
Vi begärde bland annat vi inte längre skulle reglera färgen på bord och stolar, detaljregler för växter
och urnor, placering och antal vad gäller menytavlor samt förbudet för varumärkesreklam på
markiser och parasoller.
Vi tycker dessvärre att styret vägrar inse krögarnas förmåga att driva sin restaurang såväl ute som
inne och vill med detta särskilda yttrande påpeka att vi moderater och centerpartister är beredda att
justera regelverket, minska detaljregleringen från kommunen till förmån för ökat ansvar för
krögarna.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)
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TN-2022-659

Nämnduppdrag - maxantal och designerade platser för
elsparkcyklar

Sammanfattning
Antalet elsparkcyklar har successivt ökat sedan de första anlände till Malmö hösten 2018.
Ett nytt fordonsslag som görs tillgängligt genom en uthyrningstjänst har skapat nya
rörelsemönster och antalet resor som ständigt tilltar visar att fler och fler tar till sig tjänsten
som en del i det vardagliga resandet. Elsparkcyklarnas intåg har samtidigt inneburit flera
utmanande konsekvenser framför allt för andra trafikanters tillgänglighet och
framkomlighet i staden. Det är av särskild vikt för kommunen att upprätthålla god ordning
på allmän platsmark och att vi på våra gemensamma ytor tar hänsyn till olika funktioner och
intressen. Genom beslut i Kommunfullmäktige gjordes ett förtydligande i lokal
ordningsstadga om tillståndskrav enligt ordningslagen och med det infördes en avgift.
Tillståndskravet har gällt sedan januari 2021 men har inte gett det önskade utfallet om en
effektivare användning av de elsparkcyklar som bolagen ställer ut. Det finns behov att
reglera uthyrningsverksamheten ytterligare och Tekniska nämnden har därför gett
fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram beslutsunderlag om maxantal och
designerade platser för elsparkcyklar.
Fastighets- och gatukontoret redogör i förslag till beslutsunderlag för en helhetslösning med
nya krav som tar hänsyn till både utrymmet i staden och användning av varje elsparkcykel.
De fordon som ställs ut behöver användas till en viss grad och uppställning ska göras på
designerade platser och utifrån tillgänglig kapacitet. Genom förvaltningens förslag på nya
villkor tillmötesgås en balans mellan efterfrågan för uthyrningstjänsten och det utrymme
staden kan tillhandahålla för bättre ordning och framkomlighet i staden i stort.
Förvaltningen föreslår ett införande under 2022 av 100 särskilda uppställningsplatser dit
elsparkcykelanvändaren ska påbörja och avsluta sin resa. Införandet görs där behovet är
som störst, det vill säga där flest resor avslutas idag men samtidigt där tillgänglig platsmark
för uppställning är begränsad. Utanför områden med designerade platser ska uppställning
göras i befintliga cykelställ. Beläggningen av vanliga cyklar i cykelställ är hög i centrala
delarna av staden. Däremot finns bättre tillgänglighet i cykelställ utanför centrum dit
uppställning för elsparkcyklar också kan göras. Utifrån kapacitet i föreslagna designerade
platser och tillgängliga cykelställ sätts ett tak för antalet elsparkcyklar till 3750 fordon som
bolagen får ställ ut. Samtliga bolag som sökt tillstånd får dela lika på antalet fordon utifrån
maxantalet. Maxantalet är dynamiskt då kommunen kan anslå ökad kapacitet för
uppställning vilket kan innebära att maxantalet ökar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag om maxantal som utgår från kapacitet i infrastruktur för
uppställning,
att godkänna förvaltningens förslag om att antalet fordon delas lika mellan de bolag som
sökt tillstånd, och som uppfyller den fastställda nyttjandegraden,
att godkänna förvaltningens förslag på 100 designerade platser för elsparkcyklar,
att godkänna förvaltningens rapport rörande maxantal och designerade platser för
elsparkcyklar,

att parkering av elsparkcyklar ska inte gå ut över befintlig cykelparkering. Därför adderas 28
parkering för den designerade parkeringen av elsparkcyklar,
att operatörerna uppmanas att ha tydlig identifiering av varje enskilt fordon,
att ny tillståndsprövning sker var 6:e månad, så att nya operatörer kan etablera sig samt att
befintliga, som når nyttjandegraden, kan överta antalet elsparkcyklar från andra operatörer
som inte nått det,
att benämningen "elsparkcyklar" ändras till Stand Up Vehicle, STUV, för att elcyklar inte i
nuläget ska beröras av samma regler utan hanteras i särskild ordning,
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att, där så är möjligt, anvisa plats för
uppställningsplats i anslutning till och ganska nära en korsning där en sådan
uppställningsplats inte stör trafiken i korsningen och inte heller inverkar menligt på sikten i
korsningen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att följa och utvärdera elsparkcykelparkeringen löpande och
återkomma till tekniska nämnden med förslag om eventuella utökningar eller ändringar.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar för Moderaterna och Centerpartiet att tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens förslag om maxantal som utgår från kapacitet i infrastruktur
för uppställning, dock minst det antal som finns i dag dvs ca 5000 cyklar.
2. att godkänna förvaltningens förslag om att antalet fordon delas lika mellan de bolag som
sökt tillstånd och som uppfyller den fastställda nyttjandegraden,
3. att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att kravet på nyttjandegrad inte leder till att
bolagen minskar möjligheten att använda scootrar i stadens ytterområden i syfte att öka
nyttjandegraden.
4. att godkänna förvaltningens förslag på 100 designerade platser för elsparkcyklar, och att
förvaltningen skyndsamt skall återkomma till nämnden med förslag på fler designerade
platser som ska placeras så att det blir totalt maximalt 100-200 meter mellan platserna.
5. att i delar av Malmö som saknar destinerade parkeringsplatser inom 200 meter, ska
parkering få ske i cykelställ eller på allmän plats, förutsatt att detta inte hindrar gående eller
andra trafikanter
6. att alla fordonen ska vara försedda med en lättläst märkning (nummerskylt), samt
7.att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att, där så är möjligt, anvisa plats för
uppställningsplats i anslutning till och ganska nära en korsning där en sådan
uppställningsplats inte stör trafiken i korsningen och inte heller inverkar menligt på sikten i
korsningen.
Stefana Hoti (MP) yrkar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet att tekniska
nämnden beslutar
- parkering av elsparkcyklar ska inte gå ut över befintlig cykelparkering. Därför adderas
parkering för den designerade parkeringen av elsparkcyklar,
- operatörerna uppmanas att ha tydlig identifiering av varje enskilt fordon,
- ny tillståndsprövning sker var 6:e månad, så att nya operatörer kan etablera sig samt att
befintliga, som når nyttjandegraden, kan överta antalet elsparkcyklar från andra operatörer
som inte nått det,
- benämningen "elsparkcyklar" ändras till Stand Up Vehicle, STUV, för att elcyklar inte i
nuläget ska beröras av samma regler utan hanteras i särskild ordning,
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att förvaltningens förslag till beslut ligger kvar och yrkanden har
inkommit om tilläggsförslag till förvaltningens förslag. Av Moderaternas och Centerpartiets
tilläggsförslag har första yrkandet strukits, andra och sjätte yrkandet finns i
Socialdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets tilläggsförslag, tredje och fjärde
yrkandet har besvarats, femte förslaget omarbetas till ett uppdrag till förvaltningen att följa

och utvärdera och återkomma till nämnden med eventuella utökningar eller ändringar och 29
sjunde yrkandet läggs till beslutet.
Ordförande föreslår att tekniska nämnden besluter enligt förvaltningens förslag,
Socialdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag samt Moderaternas femte och
sjunde förslag; att förvaltningen får i uppdrag att följa och utvärdera
elsparkcykelparkeringen löpande och återkomma till tekniska nämnden med förslag om
eventuella utökningar eller ändringar samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheten att, där så är möjligt, anvisa plats för uppställningsplats i anslutning till och
ganska nära en korsning där en sådan uppställningsplats inte stör trafiken i korsningen och
inte heller inverkar menligt på sikten i korsningen.
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att nämnden beslutat enligt
ordförandes förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler särskilt yttrande.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler särskilt yttrande.
Henrik Malmberg (C) anmäler särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 - Nämnuppdrag - maxantal och designerade
platser för elsparkcyklar
•
Rapport - Nämnuppdrag maxantal och designerade platser
•
Bilaga 1. Förslag på särskilda villkor
•
Bilaga 2. Förslag på formulering till begäran om återkallelse i enlighet med
Ordningslagen
•
Bilaga 3. Metodbeskrivning urval uppställningsplatser
•
Bilaga 4. Föreslagna platser etapp 1
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2022-04-26
Budgetuppdrag-maxantal och designerade platser för elsparkcyklar
Diarienr: TN-2022-659

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att cykelinfrastrktur utökas i staden och att det
skapas förutsättningar för delade tjänster och fordon. Vi har därför säkerställt att när
det införs designerade platser så ska parkeringsmöjligheter för elsparkcyklar i första
hand angöras där ytan idag designeras för bilparkering. Där det inte finns sådana
möjligheter ska det adderas särskilt utformade cykelställ för elsparkcyklar. Införande
av designerade platser för elsparkcykel ska inte ske på bekostnad av befintlig
cykelkapacitet. Däremot ser vi gärna att delad mikromobilitet blir ett alternativ till
bilen.
Miljöpartiet har också försäkrat sig om att maxavstånd mellan designerade platser inte
ska överstiga 200 m för att tjänsten fortfarande ska vara attraktiv samtidigt som det
skapas mer ordning i staden. Vi har vidare säkerställt att frågan om elcyklar hanteras
separat då vi tror att det finns ett behov och efterfrågan från Malmöborna för detta
fordonsslag och också en högre acceptans för etablering av dessa. I budget 2022
förhandlade vi in ett tidigareläggande av mobilitetshubbar. Välskapade och frekventa
designerade platser för mikromobilitet med möjlighet till utökning kan med fördel vara
embryos til dessa mobilitetshubbar som vi så småningom vill ska kompletteras med
elcyklar, lådcyklar, elbilar mm.
Vi är också tydliga att vi vill se en utökning av tillgång til delningstjänster i samtliga
delar av staden. Både för att behovet till komplement är större u utkanterna av staden
men också för att det är en fråga om social rättvisa och att bygga en sammanhållen
infrastruktur.
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 Malmö
TN 2022-04-26 §117 bilaga 2

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 26 april 2022

ärende nr 11
Nämnduppdrag - maxantal och designerade platser för elsparkcyklar

Hanteringen av ärendet visar att det finns en hel del övrigt att önska från de styrande
partierna S och L inför beslut i nämnden. Nämndsordföranden har sedan länge framfört
en rimlig önskan att samtliga partier via mail eller på annat sätt innan respektive
sammanträde delger hela nämnden eventuella tilläggs- och ändringsyrkanden.
Om de styrande partierna S och L vill försäkra sig om stöd från Vänsterpartiet så är vi
beredda att samtala innan beslut ska fattas. Det räcker inte att låta MP mitt under
sammanträdet till Vänsterpartiets ledamot viskande förklara att en överenskommelse
gjorts och sen förutsätta stöd och röst.
Vill övriga partier i Malmö ha vårt stöd i enskilda frågor så tar vi gärna emot en inbjudan
till samtal. Vi accepterar däremot inte hemliga möten eller att via viskningar få besked
om förslag som förutsätter vårt stöd i en omröstning.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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TN 2022-04-26 §117 bilaga 3
Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2022-04-26
Nämnduppdrag - maxantal och designerade platser för elsparkcyklar
TN-2022-659
I detta ärende behandlar vi nämndsuppdrag för att inför ett maxantal och särskilda
parkeringszoner för elsparkcyklar.
Vi i Centerpartiet har uppmuntrat och välkomnat införandet av elsparkcyklar i Malmö,
en utveckling som enbart drivits av marknadens efterfrågan på ett nytt sätt att
transportera sig i staden.
En modell med friflytande elsparkcyklar ger alla malmöbor en möjlighet att på ett
mycket enkelt sätt förflytta sig i staden och kompletterar övriga trafikslag, framför allt
kollektivtrafik och gång.
Även om elsparkcyklarna bidrar till många malmöbors frihet, upplever samtidigt
många malmöbor att de orsakar problem. Mycket klagomål på felparkering och
framförande har framförts till såväl aktörerna på marknaden som till kommunen.
Elsparkcyklar har införts i många städer världen över och det finns många exempel på
hur städer väljer att reglera affärsmodellen. I vissa städer har de förbjudits helt
medan i andra städer har man arbetat mer aktivt med aktörerna för att komma till
rätta med eventuella problem.
I Malmö har elsparkcyklar debatterats intensivt och det har funnits starka krafter som
verkat för att elsparkcyklar skall förbjudas helt i Malmö.
Vi i Centerpartiet har däremot talat för den frihet till mobilitet som elsparkcyklarna
skänker många malmöbor och det värde som komplement till övriga trafikslag som
elsparkcyklarna ger. Vi i Centerpartiet har också erkänt att det finns ett behov av att
införa en reglering.
Tekniska nämnden har nu fattat ett enigt beslut om en ny modell för att reglera
affärsmodellen och beslutet gör att det nu finns spelregler för branschen som är
långsiktiga och förutsägbara.
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Särskilt Yttrande
I och med beslutet förbinder sig kommunen att ta ett stort ansvar för att skapa och
underhålla flera hundra särskilt anpassade parkeringszoner för elsparkcyklar som ger
branschen möjlighet att växa och utvecklas.
Vi i Centerpartiet hade såklart gärna sett mer liberala inslag i modellen, men vi har
valt att bidra till en gemensam överenskommelse. Vårt bidrag till den
blocköverskridande överenskommelsen var att avståndet mellan parkeringszonerna
maximalt skall uppgå till 100–200 meter, att parkeringszoner skall kunna införas i den
del av vägkorsningar som ligger inom 10 meter från korsningen och där alltså
bilparkering ändå är förbjuden samt att förvaltningen skyndsamt skall påbörja arbetet
med att identifiera fler parkeringszoner.
Vi i Centerpartiet uppmanar också aktörerna i branschen att bli aktiva i de andra
initiativ som staden tar för att främja mobilitet. Bland annat i möjligheten till
mobilitetsköp för byggherrar där kan elsparkcykelföretagen kan spela en stor roll
genom att utveckla parkeringszoner tillsammans med privata aktörer.

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

118

TN-2022-511

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst

Sammanfattning
Malmö stad har, som huvudman för kommunens färdtjänstuppdrag, en lagstadgad
skyldighet att anta ett trafikförsörjningsprogam för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Programmet ska antas efter samråd med regional kollektivtrafikmyndighet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att bifogat förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2024 översänds till
Region Skåne som ges möjlighet att till och med 2022-08-26 inkomma med eventuella
synpunkter.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Trafikförsörjningsprogram
•
Förslag på trafikförsörjningsprogram
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§

119

TN-2022-577

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande
för tekniska nämnden

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret föreslår att tekniska nämnden begär överföring från
kommunstyrelsens anslag till förfogande, på grund av minskade intäkter till följd av friköp
av tomträtter och försäljning av anläggningstillgångar för helår 2020, 2021 och delår 2022.
Detta ärende avser friköp betalade t o m 2022-02-28.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 12 461 tkr för friköp år
2020-2021 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser år 2022,
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 1 179 tkr för friköp år
2022 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser år 2022, samt
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 1 326 tkr för friköp år
2022 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser för budgetår 2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska
nämnden
•
Friköp tomträtter helår 2020 2021 delår 2022
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§

120

TN-2022-373

Objektsgodkännande för Seskarögatan, projekt 7071, Dp
5365

Sammanfattning
Ärendet avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark,
avsedd som verksamhets- och infrastruktursområde inom projekt 7071, detaljplan, Dp
5365, Seskarögatan Norra hamnen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige anhålla om objektsgodkännande för exploateringsprojekt 7071
om 107 miljoner kronor och driftkostnader om 5,6 miljoner kronor (brutto).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Objektsgodkännande för projekt 7071, dp
5365
•
Underlag objektsgodkännande Seskarögatan
•
Nämndskarta del av Hamnen 22:163 och 22:164
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§

121

TN-2019-1570

Exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden
30:80 m.fl.

Sammanfattning
Exploateringsavtal avseende fastigheterna Innerstaden 30.80, Bredablick 3 m.fl. har tagits
fram i syfte att reglera genomförandet av detaljplan dp 5564. I avtalet regleras bland annat
marköverföringar och uttag av gatukostnader.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 30:80 m.fl., samt
att godkänna exploateringsavtal avseende fastigheten Bredablick 3
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 2022-04-26 Exploateringsavtal avseende fastigheterna
Innerstaden 30:80, Bredablick 3 m.fl.
•
Nämndskarta Innerstaden 30:80 m.fl.
•
Exploateringsavtal avseende fastigheten Bredablick 3
•
Bilagor till exploateringsavtal avseende fastigheten Bredablick 3
•
Exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 30:80 m.fl.
•
Bilagor till exploateringsavtal avseende fastigheten Innerstaden 30:80 m.fl.
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§

122

Exploateringsavtal för fastigheten Hyllie Gård 1, Dp 5658

TN-2021-2870
Sammanfattning
Detaljplan Dp 5658 har upprättats för att göra det möjligt att bevilja permanent bygglov för
den förskoleverksamhet som idag bedrivs inom fastigheten med tidsbegränsat bygglov. En
ny byggrätt för bostadsändamål föreslås på den södra delen av fastigheten. För att
möjliggöra detaljplanen har ett exploateringsavtal upprättats mellan Malmö kommun och
fastighetsägaren till Hyllie Gård 1. Avtalet reglerar främst frågor om gatukostnadsersättning.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Hyllie Gård 1.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Exploateringsavtal för fastigheten Hyllie Gård
1, Dp 5658
•
Exploateringsavtal Hyllie Gård 1 FINAL
•
Nämndskarta
•
Bilaga 1.1 Dp 5658 Plankarta granskning
•
Bilaga 1.5 Exploateringsområdet
•
Bilaga 2.2a Gatukostnaderna
•
Bilaga 2.2b Gatukostnadskalkyl
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§

123

TN-2022-90

Markreservation inom "Kvarter A", del av fastigheten
Hyllie 165:61 i Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530,
projekt 7363.

Sammanfattning
Markreservation för en kontorsbyggnad motsvarande ca. 17 000kvm BTA och ca. 850
arbetsplatser på del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61 till Wästbygg
Projektutveckling AB med organisationsnummer 556943-4870, detta till och med 2023-0601.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Markreservation avseende "Kvarter A", del av
fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530, projekt 7363
•
Utvärderingsprotokoll 22 03 18
•
PRISMA PARKKVARTER3 A3_
•
PRISMA PARKKVARTER3 A4_
•
Prospekt Öster om Mässan
•
Öster om mässan, område A, nämndskarta
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§

124

TN-2022-91

Markreservation inom "Kvarter B och C", del av
fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö, Öster om Mässan, Dp
5530, projekt 7363

Sammanfattning
Markreservation för sammanlagt cirka 315 bostäder varav cirka 165 bostäder i form av
Mallbo-hyresrätter och cirka 150 bostäder i form av bostadsrätter på del av fastigheten
Hyllie 165:61 i Malmö.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö till KlaraBo
Sverige AB med organisationsnummer 559029-2727 gemensamt med OBOS Nya Hem
Mark AB med organisationsnummer 559305-0957, detta till och med 2023-06-01.
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
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler särskilt yttrande.
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Markreservation avseende "Kvarter B och C",
del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530, projekt
7363
•
Utvärderingsprotokoll 22 03 18
•
Öster om mässan, område B och C, nämndskarta
•
Prospekt Öster om Mässan
•
Mallbo_OBOS KlaraBO Presentation A3
•
Mallbo_OBOS KlaraBO Intresseanmälan A4
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TN 2022-04-26 §124 bilaga 1
Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2022-04-26
Ärende 18: Markreservation inom "Kvarter B och C", del av fastigheten
Hyllie 165:61 i Malmö, Öster om Mässan, Dp 5530, projekt 7363
TN-2022-91
I detta ärende behandlar vi markreservation för 315 bostäder, varav cirka 165
bostäder i form av Mallbo-hyresrätter. 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 hade därför hellre sett att man på ett mer aktivt sätt med
regler och förordningar för att göra det enklare och billigare att bygga bostäder, än att
sänka priset på markupplåtelsen som nu sker.
Vi är dock glada för att projektet Mallbo nu förverkligas 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.
Håkan Fäldt (M)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Niclas Röhr (M)
Med instämmande av
Lena Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Petter Naeff (M)
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TN 2022-04-26 §124 bilaga 2

Reservation
Tekniska nämnden
Ärendenummer: TN-2022-91

Markreservation inom "Kvarter B och C", del av fastigheten Hyllie
165:61 i Malmö, Öster om Mässan, detaljplan 5530, projekt 7363
Markreservation för sammanlagt cirka 315 bostäder varav cirka 165 bostäder i form av Mallbo
hyresrätter och cirka 150 bostäder i form av bostadsrätter på del av fastigheten Hyllie 165:61 i
Malmö.
Sverigedemokraterna tycker det är högst olämpligt att upplåta värdefull mark öster om
Malmömässan till ett mycket tveksamt projekt, Mallbo bostäder.
Att blanda s.k. kallad social housing med bostadsrätter är enligt oss att bygga in framtida
motsättningar mellan de olika framtida bostadsinnehavarna.
Vi är övertygade om att bostadsrätterna kommer bli svårsålda nu och framöver för vem vågar belåna
sig högt och köpa sin bostad i ett område där risken för social problematik är stor?
Att experimentera med att bygga ”social housing” och bostadsrätter visar styrets desperation på att
försöka lösa en misslyckad integration.
Sverigedemokraterna väljer att reservera sig i detta ärende då vi inte anser att Mallbo lösningar är
rätt väg att gå.

För Sverigedemokraterna Malmö,
Anders Pripp (SD)

Lars Hallberg (SD)

Med instämmande
Evert Rydell

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

125

TN-2020-1565

Markreservation för del av fastigheten Innerstaden 30:3,
Väster om Entré

Sammanfattning
Markreservation för cirka 150 – 200 lägenheter inom del av fastigheten Innerstaden 30:3,
väster om Entré.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation till JM AB (org.nr 556045-2103) och
Fastighets AB Trianon (org.nr 556183-0281) till och med 2023-05-01.
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 220426 Förlängning markreservation del av fast.
Innerstaden 30:3
•
Nämndskarta del av fastigheten Innerstaden 30:3
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TN 2022-04-26 §125 bilaga 1

Reservation
Tekniska nämnden
Ärendenummer: TN-2020-1565

Detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 30:3 i Östervärn i Malmö (Dp 5733).
Ärendet avser föreslagen förlängning av markreservation för cirka 150 – 200 lägenheter
inom del av fastigheten Innerstaden 30:3, väster om Entré.
En del av detaljplanen är klassad som parkmark som tas ifrån Malmös invånare för att
försöka bygga hus på en plats som ligger vid en lågpunkt i korsningen Hornsgatan/
Drottninggatan där delar av området samt grannfastigheter drabbas av översvämning
vid skyfall, en plats som ligger intill högt trafikerade gator med buller och luftföroreningar,
en plats som ligger nära järnvägsspår och rangergård, en plats med en stor elnätstation
intill, en plats som är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården, en
plats där man nu kanske måste tulla på grönytefaktorn för att få till ett hus. Och dessutom
måste man kompensera för parkmarken som försvinner
Vi Sverigedemokrater yrkade på att detaljplanen skulle göras om till parkmark för att tillföra
mer grönyta till Malmös invånare, en grön lunga med träd och växtlighet som bidrar
till att mjuka upp trafiken och skärmar av Entré-lådan och som kan knytas ihop med övrig
grönyta norr om och öster om Entré-huset. En grönyta för alla som bor kring Entré och
Värnhemstorget där det redan idag är ont om grönytor.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.
För Sverigedemokraterna Malmö,
Anders Pripp (SD)

Lars Hallberg (SD)

Med instämmande,
Evert Rydell (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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§

126

TN-2022-532

Markreservation för del av Hamnen 22:163 och 22:164,
projekt 7070, Dp 5203

Sammanfattning
Ärendet omfattar en markreservation om ca 50 000 m2 i Malmö Industrial Park, Malmö
hamnområde, inom del av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att TEXEL Energy Storage AB fram till och med 2022-12-31 erhåller
markreservation avseende del av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Markreservation för del av Hamnen 22:163
och 22:164, projekt 7070, Dp 5203
•
Nämndskarta del av Hamnen 22:163 o 22:164
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§

127

TN-2022-514

Upplåtelse med arrende för småbåtshamn av del av
fastigheterna Limhamn 11:280 och Limhamn 11:277

Sammanfattning
Arrendeavtal för Andelshamnen Lagunen i Malmö, inom fastigheterna Limhamn 11:280
och Limhamn 11:277, har omförhandlats och nytt arrendeavtal har upprättats för tiden
2022-05-01 - 2031-12-31. Avtalet löper med femåriga förlängningsperioder.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till arrendeavtal avseende del av fastigheterna Limhamn 11:280 och
Limhamn 11:277.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar på tre års upptrappning av arrendeavgift.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till Stefana Hotis yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Stefana Hotis ändringsyrkande och finner att
nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler muntlig reservation.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Upplåtelse med arrende för småbåtshamn av
del av fastigheternafastigheterna Limhamn 11:280 och Limhamn 11:277
•
4663-002 Arrendeavtal
•
4663 -002 Bilaga 1
•
4663-002 Karta - Bilaga 2

47

§

128

TN-2022-463

Förlängning av byggnadsskyldighet för Guldstekeln 4 i
Valdemarsro,projekt 6600

Sammanfattning
Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Guldstekeln 4 som ägs av Stefan Rosengren
Fastighet 2 AB och som avser bygga kontors- och lagerlokaler.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Guldstekeln 4 med
utförda tak- och ytterväggar till ett värde om 3 873 000 till och med 2023-12-31, samt
att tilläggsköpeskillingen om 7 700 kr ska tas ut varje månad från 2022-03-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Förlängning av byggnadsskyldighet för
Guldstekeln 4 i Valdemarsro,
•
Skrivelse begäran om förlängd tidsfrist
•
Köpeavtal Guldstekeln 4
•
Guldstekeln 4, nämndskarta
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129

TN-2022-502

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Biljetten 14 –
Biljetten 20, kv. Spårvägen, projekt 7060, Dp 5102

Sammanfattning
Fastigheterna Malmö Biljetten 14 – Biljetten 20 ägs av Malmö kommun och är upplåtna
med tomträtt till Brf Trädgårdshuset i Malmö som genom upprättade förslag till köpeavtal
friköper tomträtterna för en total köpeskilling om 14 000 000 kronor.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Biljetten 14 – Biljetten 20.
Yrkanden
Mats Billberg Johansson (V) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Billberg Johansson (V) anmäler reservation.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Biljetten 14 - Biljetten 20
•
Nämndskarta Biljetten 14 - Biljetten 20
•
Köpeavtal Biljetten 14
•
Köpeavtal Biljetten 15
•
Köpeavtal Biljetten 16
•
Köpeavtal Biljetten 17
•
Köpeavtal Biljetten 18
•
Köpeavtal Biljetten 19
•
Köpeavtal Biljetten 20
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §129 bilaga 1

Reservation
Stoppa utförsäljningarna
Tekniska nämnden 26 april 2022

Ärende nr 23
Försäljning av fastigheterna Malmö Biljetten 14 – Biljetten 20, kv. Spårvägen
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.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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§

130

TN-2022-566

Försäljning av fastigheten Malmö Segeholm 9 (friköp)
och del av fastigheten Malmö Kirseberg 30:2

Sammanfattning
Fastigheterna Malmö Segeholm 9 och Malmö Kirseberg 30:2 ägs av Malmö kommun.
Fastigheten Malmö Segeholm 9 är upplåten med tomträtt till AB Rallfast (”Bolaget”).
Bolaget har initierat ett planarbete, eftersom Bolaget önskat utöka sin verksamhet med
tvätthall och lager till befintlig uthyrningsverksamhet. Planarbetet har resulterat i ett förslag
till detaljplan (Dp 5632), som syftar till att möjliggöra en utökad byggrätt för
industriändamål på fastigheten Malmö Segeholm 9, att möjliggöra breddad användning
inom planområdet för att bekräfta den industriverksamhet som pågår samt att möjliggöra
att del av fastigheten Malmö Kirseberg 30:2 regleras in i fastigheten Malmö Segeholm 9.
Genom upprättat förslag till köpeavtal förvärvar (friköper) AB Rallfast fastigheten Malmö
Segeholm 9 och förvärvar därtill den del av fastigheten Malmö Kirseberg 30:2 som omfattas
av planförslaget.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Segeholm 9 och del av
fastigheten Malmö Kirseberg 30:2.
Yrkanden
Mats Billberg Johansson (V) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Billberg Johansson (V) anmäler reservation.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN 220426 Försäljning av fastigheten Malmö Segeholm 9
och del av fastigheten Malmö Kirseberg 30:2
•
Nämndskarta Segeholm 9 och del av Kirseberg 30:2
•
Köpeavtal Malmö Segeholm 9 och del av Malmö Kirseberg 30:2
•
Bilaga 1.2
•
Bilaga 2.1
•
Bilaga 13.1
•
Bilaga 14.2
•
Bilaga 15.2
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Vänsterpartiet Malmö
TN 2022-04-26 §130 bilaga 1

Reservation
Stoppa utförsäljningarna
Tekniska nämnden 26 april 2022

Ärende nr 24
Försäljning av fastigheten Malmö Segeholm 9 (friköp) och del av fastigheten Malmö
Kirseberg 30:2
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.

Malmö 26 april 2022
Mats Billberg Johansson
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131

Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4 m.m.

TN-2020-2363
Sammanfattning
Kommunen förvärvar såsom ett strategiskt förvärv, skolfastigheten Malmö Odense 4 av
Stiftelsen Bladins skola (”Stiftelsen”), som efter överlåtelsen ska förhyra skollokalerna av
kommunen genom servicenämnden. Stiftelsen förvärvade fastigheten av kommunen genom
ett bytesavtal med tillhörande sidoavtal 2009-04-22. Köpeskillingen för kommunens förvärv
har i enlighet avtalsvillkoren från 2009, fastställts till 261 500 000 kronor.
Ärendet återremitterades till förvaltningen vid nämndens sammanträde i april för utredning
av hanteringen av kostnader för värme, el och vatten i hyresavtalet och hur dessa påverkar
förvärvet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Odense 4,
att hos kommunfullmäktige begära utökad investeringsram med 260 miljoner kronor, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av köpeavtalet.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall.
Henrik Malmberg (C) yrkar avslag.
Anders Pripp (SD) yrkar avslag.
Håkan Linné (L) yrkar bifall.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutat
enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler reservation.
Anders Pripp (SD) och Lars Hallberg (SD) anmäler reservation.
Stefana Hoti (MP) anmäler särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse TN220426 - Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4 m.m.
•
Köpeavtal Odense 4 justerad 220413
•
Bilaga 6.1 till köpeavtal Odense 4
•
Odense 4 nämndskarta
•
Tjänsteskrivelse Servicenämnden 220216 Hyresavtal Bladins grundskola
Odense 4(2676523)
•
Värdering Fastighetsforum

•

Värdering Bryggan
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Tekniska nämnden
54
2022-04-26
Bilaga 1

Reservation

§ 131 Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4
Vid dagens sammanträde yrkar Socialdemokraterna och Liberalerna bifall till
att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Odense 4.
Detta är ett för kommunen riktigt dåligt förslag.
I stället för kallhyra avser Servicenämnden att hyra ut byggnaden under 20 år för varmhyra,
inkl. inre underhåll, för endast 1 800 kr/kvm, vilket innebär att affären ger ett negativt
kassaflöde under i vart fall de första åren.
Med kännedom om de ökade kostnaderna för både energi och räntor blir affären sämre och
sämre ju längre kontraktet löper. Hade beloppet 1 800 kronor/kvm och år varit kallhyra utan
ansvar för inre underhåll hade vi kunnat samtycka till förvärvet, men något intresse från styret
att förhandla om hyresavtalet tycks inte föreligga och därmed bör fastigheten inte förvärvas.
Vi moderater och centerpartister kan inte medverka till att kommunen, avsiktligt eller
oavsiktligt, gynnar ett privat företag på kommuninvånarnas bekostnad och yrkar därför avslag
på förvärvet.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Hedvig Listrup (C)
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TN 2022-04-26 §131 bilaga 2

Reservation
Tekniska nämnden
Ärendenummer: 2020–2363

Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4 med mera
Kommunen förvärvar såsom ett strategiskt förvärv, skolfastigheten Malmö Odense 4 av Stiftelsen
Bladins skola (”Stiftelsen”), som efter överlåtelsen ska förhyra skollokalerna av kommunen genom
servicenämnden. Stiftelsen förvärvade fastigheten av kommunen genom ett bytesavtal med
tillhörande sidoavtal 2009-04-22. Köpeskillingen för kommunens förvärv har i enlighet avtalsvillkoren
från 2009, fastställts till 261 500 000 kronor.
Sverigedemokraterna ser positivt på ett förvärv av skolfastigheten Malmö Odense. Ett förvärv skulle
säkerställa att Malmö kommun kan bedriva skolverksamhet i lokalerna.
Vad vi finner märkligt är att efter ett eventuellt förvärv av fastigheten från stiftelsen Bladins skola så
planerar man att hyra ut samma fastighet till samma stiftelse under en ett kontrakt som löper på 20
år.
Utformningen av hyreskontraktet anser vi är för generöst tilltaget med en icke marknadsmässig hyra,
förväntade framtida räntekostnader, ökande driftskostnader samt behovet av en omfattande
renovering.
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom förvärvet av fastighet Malmö Odense då vi inte anser att
det ligger i Malmöbornas bästa intresse.
För Sverigedemokraterna,
Anders Pripp (SD)

Lars Hallberg (SD)

Med instämmande,
Evert Rydell

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 2022-04-26 §131 bilaga 3

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2022-04-26
Förvärv av fastigheten Malmö Odense 4
Diarienr: TN-2020-2363

Det har varit många turer kring förvärvet av fastigheten Malmö Odense.
Miljöpartiet har redan i servicenämnden flaggat för att underlaget är
otillräckligt.
-Vi vill säkerställa att Bladins står för samtliga sanringskostnader själva.
-Vi anser inte att det är rimligt att staden ska stå för 30 miljoner i
driftskostander, detta behöver regleras antingen genom kallhyra eller annan
indexuppräkning som beaktar stigande kostnader på marknaden.
-Då detta är ett strategiskt förvärv anser vi att det är rimligt att hyresavtalet ska
vara på 10 +10 istället för 20 år. Det vill säga 10 års avtal med möjlighet till
förlängning i ytterligare 10 år.
- Bladins behöver också omedelbart vidta åtgärder angående
förskoleverksmahet som bedrivs utan bygglov.
Då samtliga våra krav hör hemma hos andra nämnder än tekniska nämnden har
vi valt att släppa ärendet vidare till KS för att hantera ärendet genom en
återremiss till berörda nämnder för komplettering av underlaget och vidtagande
av ovannämnda åtgärder.

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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132

TN-2021-2894

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden –
Tekniska nämnden 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
•
Protokoll Del för trafikärenden 2022-03-23 Boende 08
•
Protokoll Del för trafikärenden 2022-03-30
•
Anmälan om beslut 2021-03-30
•
Protokoll Del för trafikärende 2022-03-31 Dygnet runt
•
Anmälan av delegationsbeslut mars 2022, Fastighets- och gatukontoret
•
Protokoll TNPr 2022-03-31
•
Protokoll TNAU 2022-04-08
•
Protokoll TRU 2022-04-08
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§

133

TN-2020-2041

Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk
utrustning för Malmö stads förtroendevalda

Sammanfattning
Lars-Göran Jönsson (M) väckte vid tekniska nämnden 2020-06-12 initiativ angående teknisk
utrustning för Malmö stads förtroendevalda. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett yttrande till sammanträdet i augusti 2020.
Tekniska nämnden beslutade 2020-08-25 att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet
med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade tekniska nämndens skrivelse 2022-04-04 och
beslutade att godkänna förslag till yttrande och att skicka yttrandet till tekniska nämnden.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
Svar på skrivelse från tekniska nämnden angående teknisk utrustning för
Malmö stads förtroendevalda(2721091)
•
KS AU beslut 220404, §204 ,Skrivelse från tekniska nämnden angående
teknisk utrustning för Malmö stads förtroendevalda
•
KS AU beslut 220404, §204 ,Skrivelse från tekniska nämnden angående
teknisk utrustning för Malmö stads förtroendevalda
•
§272 TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk
utrustning för Malmö stads förtroendevalda
•
Yttrande TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk
utrustning för Malmö stads förtroendevalda

Tekniska nämnden 59
2022-04-26
Bilaga 1

Särskilt yttrande

§ 133 Nämndinitiativ från Moderaterna angående teknisk utrustning för Malmö
stads förtroendevalda

Tekniska nämnden beslöt 2020-08-25 att sända en skrivelse till stadskontoret med relevanta
synpunkter på några av de brister som finns i den tekniska utrustning som våra fritidspolitiker
tvingas arbeta med.
Tekniska nämnden förutsatte att information skulle utgöra underlag för ett nödvändigt
förbättringsarbete inom området, vilket tekniska nämnden föreslog borde vidtas omgående.
Trots denna vädjan om skyndsam handläggning är det först nu, 20 månader efter nämndens
framställan, som vi erhåller ett svar.
Av svaret framgår att stadskontoret tar väldigt lite, om ens någon hänsyn till de problem som
tekniska nämndens ledamöter har påtalat. I stället för att försöka lösa de påtalade bristerna,
väljer stadskontoret att sända ett svar fullt med bortförklaringar.
Om ett program t ex stängs av mitt under ett sammanträde hjälper det inte att få veta av vem
och när beslutet fattas, utan det hade varit mera positivt att få veta hur stadskontoret avser
att lösa problemet.
Samma hantering gäller i stort sätt alla de påtalade bristerna och vi vill med detta särskilda
yttrande påtala att vi inte accepterar att stadskontoret med administrativa bortförklaringar
fortsätter att försvåra för oss fritidspolitiker att utföra vårt arbete.

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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134

Anmälningar för kännedom

Anmälningar
• TN-2021-2431-2.1 Beslut KSAU 220314, §152 ansökan om bidrag för Malmö
Dance Week
• TN-2021-2930-5.1 KS AU beslut 220321, § 167 Remiss angående Remiss
Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som
drivs med el eller andra alternativ med körkortsbehörighet B
• TN-2021-2930-5.2 KS AU beslut 220321, § 167 Remiss Transportstyrelsens
utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller
andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B
• TN-2022-655-1.1 KS beslut 220316, §90 Riktlinjer för offentlig flaggning i
Malmö stad
• TN-2022-655-1.2 KS beslut 220316, §90 Riktlinjer för offentlig flaggning i
Malmö stad
• TN-2021-2936-6.1 KS beslut 220316, §76 KS beslut 220316, §76 KS Remiss från
Miljödepartementet - EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om
transporter av avfall(2753335)
• TN-2021-2936-6.2 KS beslut 220316, §76 KS beslut 220316, §76 KS Remiss från
Miljödepartementet - EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om
transporter av avfall(2753335)
• TN-2022-658-1.1 VB KS beslut 220316, §89 KS beslut 220316, §89 Rapport
2021- Malmö stads projektplattform Etablera flera snabbare
• TN-2022-658-1.2 KS beslut 220316, §89 Rapport 2021- Malmö stads
projektplattform Etablera flera snabbare
• TN-2021-1538-4.1 KS beslut 220316, §98 Genomförandeplan för omvandling av
Parkering Malmö till Mobilitet Malmö
• TN-2021-1538-4.2 KS beslut 220316, §98 tjänsteskrivelse Genomförandeplan för
omvandling av Parkering Malmö till Mobilitet Malmö
• TN-2021-1780-5.1 VB: KF beslut 220331, §86 ,Motion av Stefana Hoti (MP) och
Mårten Espmarker (MP) om att återuppta planering för spårvagn i Malmö
• TN-2021-2081-5.1 KF beslut 220420, §90,Motion av Kay Wictorin (C) och Anton
Sauer (C) om att säkerställa miljöarbetet med hjälp av en expert- och förskarpanel
• TN-2021-2328-7.1 KF beslut 220331, §81 försäljning (friköp) av fastigheten
Malmö Koggen 2
• TN-2021-2328-7.2 KF beslut 220331, §81 tjänsteskrivelse gällande försäljning
Malmö Koggen 2
• TN-2021-1633-8.1 KF beslut 220331, §77 försäljning (friköp) av fastigheten
Malmö Trumman 1
• TN-2021-1633-8.2 KF beslut 220331, §77 tjänsteskrivelse gällande försäljning
(friköp) av fastigheten Malmö Trumman 1
• TN-2020-4062-10.1 KF beslut 220331, §78 Försäljning (friköp) av fastigheterna
Malmö Gitarren 1-5

• TN-2020-4062-10.2 KF beslut 220331, §78 tjänsteskrivelse gällande försäljning
61
(friköp) av fastigheterna Malmö Gitarren 1-5
• TN-2021-1158-9.1 KF beslut 220331, §80 försäljning (friköp) av fastigheten
Malmö Bornholm 8
• TN-2021-1158-9.2 KF beslut 220331, §80 tjänsteskrivelse försäljning (friköp) av
fastigheten Malmö Bornholm 8
• TN-2022-795-1.1 KS beslut 220406, §128 ,Återrapportering Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2021
• TN-2022-795-1.2 KS beslut 220406, §128 ,,Återrapportering Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2021
• TN-2021-2336-5.1 KS beslut 220406, §123,Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark, Mosippan 2, Dp 5064
• TN-2021-2336-5.2 KS beslut 220406, §123,Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark, Mosippan 2, Dp 5064
• TN-2022-801-2.1 KS beslut 220406 §155,Lägesrapport för uppdrag budget 2021
att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning
• TN-2021-2928-8.1 KS beslut 220406, §122 Remiss från
Infrastrukturdepartementet - Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg
• TN-2021-2928-8.2 KS beslut 220406, §122 yttrande remiss från
Infrastrukturdepartementet - Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg
• TN-2021-2140-4.1 KF beslut 220331, §76 Bemyndigande till tekniska nämnden att
med tomträtt upplåta del av fastigheten Hamnen 22:164, dp 5203
• TN-2021-1237-9.1 KF beslut 220331, §79 försäljning (friköp) av fastigheten
Malmö Flaggskepparen 1
• TN-2022-812-1
Nämndintiativ (SD) Se över tomträttsavgälden
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Nämndinitiativ (SD) Se över tomträttsavgälden

TN-2022-812
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag
•
Nämndintiativ (SD) Se över tomträttsavgälden
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Nämndinitiativ (M) Renare stränder

TN-2022-830
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag
•
Nämndinitiativ (M) Renare stränder

