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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-03 kl. 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Roslund (M) ersätter Noria Manouchi (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Lena Wetterskog Sjöstedt (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§323
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Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande - färdigställande
av gator vid Hyllie allé, projnr 7311

STK-2018-918
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för färdigställande
av gator vid Hyllie allé, projektnummer 7311 till en beräknad bruttoutgift om 65,8 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
färdigställande av gator vid Hyllie allé, projektnummer 7311, till en beräknad
bruttoutgift om 65,8 Mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5,45 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med instämmande av Roko Kursar (L) till förmån
för tidigare lämnad reservation i tekniska nämnden 180828.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för tidigare lämnad reservation i tekniska
nämnden 180828.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
och Roko Kursars (L) yrkande om avslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 15.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §560 KS AU 181001
Tekniska nämnden beslut 180828 §211 med Reservation (SD) och (M+L)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag till objektsgodkännande - färdigställande av gator vid Hyllie allé
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Bilaga 14

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande –
färdigställande av gator vid Hyllie allé, projnr 7311
Nr: STK-2018-918
I avvaktan på den ändring av plan som Moderaterna och Liberalerna har begärt och som ska ta
hänsyn till Pildammsvägens kapacitet, både när det gäller bredd och antalet utfarter, kan vi inte
medverka till att avsmalningar och försämringar av framkomligheten genomförs. Med anledning av
ovan reserverar vi oss emot beslutet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)

John Roslund (M)
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Bilaga 15

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: STK-2018-918

Objektsgodkännande – färdigställande av gator vid Hyllie allé, projnr 7311
Sverigedemokraterna motsätter sig att Pildammsvägen byggs om till en avsmalnad
stadshuvudgata. Detta enorma ingrepp i befintlig infrastruktur skapar ett katastrofalt
läge för Malmös redan pågående trafikinfarkt.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

