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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsnämnden, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Lena Björk (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Tarek Borg (ekonomichef)
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen)
Linn Hellström (huvudregistrator strategiska avdelningen)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2018-12-05
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Remiss - plan för Malmös gröna och blå miljöer

FSN-2018-864
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden tagit
fram ett förslag på plan för Malmös gröna och blå miljöer. Funktionsstödsnämnden har
ombetts lämna synpunkter på förslaget.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed i huvudsak bakom
föreslagen plan för Malmös gröna och blå miljöer.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) kommer att lämna ett särskilt
yttrande i ärendet. (Bilaga 2)
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Plan för gröna och blå miljöer
Förslag till yttrande över remiss plan för Malmös gröna och blå miljöer
Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer, remiss till Malmö kommuns
nämnder, bolag och kommunalförbund
Följebrev - Plan för Malmös gröna och blå miljöer, remiss till Malmö kommuns
nämnder, bolag och kommunalförbund
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20181128
Ärende: 4: FSN-2018-864

[FSN 181128 – Bilaga 2]

Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer FSN-2018-864

Vi Sverigedemokrater ser det som väldigt positivt att få Malmö både grönare och blåare. Förr kallades Malmö parkernas stad. Att Malmö behöver mer grönytor och mer
vatten är en stark underdrift.
Den styrande minoriteten bygger på varje ledig plätt, allt för att förtäta staden. Detta
innebär samtidigt väldigt mycket mindre ljusinsläpp och då också mindre grönt och
vatten.
I missriktade försök att kompensera detta, vill man göra planteringar på våra gator.
Detta kommer att medföra ytterligare ökad trafikinfarkt i staden. Samtidigt får det ett
löjesskimmer över sig.
Vi Sverigedemokrater ser mycket gärna mer växtlighet och vatten i staden, dock inte
på gatorna. Med den styrande minoritetens ”täta gröna stad” ser det mörkt ut. Den
täta staden riskerar i dag på många platser att få grön mossa istället för bättre växtlighet och dessutom sämre ljus.
Vi Sverigedemokrater vill väldigt gärna ha mer luft mellan byggnaderna samt grönytor
och vatten.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_____________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

