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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-28 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Susanna Lundberg (V) ersätter Morgan Svensson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Håkan Thulin (biträdande avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Magnus Alfredsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt)
Eva Delshammar (landskapsarkitekt)
Elin Karlsson (landskapsarkitekt)
Erika Jonasson (landskapsarkitekt)
Emma Paulsson (landskapsarkitekt)
Torbjörn Håkansson (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2018-09-05

Protokollet omfattar

§211
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§

211

Objektsgodkännande - färdigställande av gator vid Hyllie allé, projnr 7311

TN-2018-2644
Sammanfattning

Ansökan avser objektsgodkännande för färdigställande av gator inom detaljplan 5051, projekt
7311 Hyllie allé.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att genomföra färdigställande av gator i enlighet
med detta ärende,
att godkänna investeringsutgift för projektet om 65,8 miljoner kr och driftskostnader 5 450
tkr (brutto),
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektsgodkännande.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Håkan Linné (L) med instämmande av Helena
Grahn (M) och Petter Naef (M) och avser att lämna in en gemensam skriftlig reservation,
bilaga §211a.
Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §211b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 180828 Objektsgodkännande för färdigställande av gator vid
Hyllie allé, projnr 7311
Objektsgodkännande färdigställande av gator vid Hyllie allé

Bilaga §211b
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Reservation
Tekniska nämnden 2018-08-28
Ärende: TN-2018-2644

Objektsgodkännande – färdigställande av gator vid Hyllie allé, projnr 7311
Sverigedemokraterna motsätter sig att Pildamsvägen 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.

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)

Bilaga §211a

Tekniska nämnden 6
2018-08-28
Reservation

§ 211 Objektsgodkännande - färdigställande av gator vid Hyllie allé, projnr 7311
I avvaktan på den ändring av plan som vi har begärt och som ska ta hänsyn till Pildammsvägens
kapacitet, både när det gäller bredd och antalet utfarter, kan vi inte medverka till att gatorna
färdigställs inom området, varför vi yrkar avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av:
Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

Håkan Linné (L)

