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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-12 kl. 08:30-11:30

Plats

Sessionssalen, 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)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Magdalena Beck (S)
Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Susanna Lundberg (V)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Marja Harborn (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Lars Johansson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Martin Lundin (enhetschef)
Marie Persson (enhetschef)
Adisa Kafedzic (sekreterare)
Anna Mattsson (exploateringsingejör)
Roger Söderberg (personalföreträdare, Vision)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Elin Engqvist (trafikplanerare)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-12-19

Protokollet omfattar

§299
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299

Objektsgodkännande - beläggningsreinvestering 2019-2021

TN-2018-3578
Sammanfattning

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventering utförd under 2017 och
innefattar alla beläggningar förutom cykelbanor och trottoarer. De senare inventeras 2018
respektive 2019. Beläggningsreinvesteringar för dessa baseras på föregående inventering tills
att ny inventering är färdigställd. Beläggningsinventeringen visar att behovet för
bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i asfaltbeläggningar fortsatt är stort och på sikt
ökande. Under perioden 2019-2021 kommer ett beläggningsprogram tas fram årligen som
omfattar objekt i beläggningsinventeringen med ökat underhålls behov och kort
restlevnadstid samt objekt som genom ledningsombyggnader eller andra ombyggnationer
kräver beläggningsreinvesteringar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige lämnar objektgodkännande, godkänna
förslaget till objektgodkännande för 55 550 000 kronor för 2019 och driftskonsekvenser på
3 490 000 kronor brutto från år 2020,
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektgodkännande.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefan Plath (SD) med instämmande av Anders Pripp (SD) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §299a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Bilaga §299a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärende: TN-2018-3578

Objektsgodkännande – beläggningsreinvestering 2019-2021
Sverigedemokraterna har sedan länge påpekat de konsekvenser som den
destruktiva rödgröna trafikpolitiken innebär för Malmös infrastruktur.
Omvandlingen av infartsleder till stadshuvudgator och ett generellt avsmalnande av
gator, som är en direkt effekt av förtätningen, medför att körfälten blir allt smalare när
flera trafikslag ska få plats på samma yta, vilket gör att trafiken går i samma spår.
De rödgrönas trafikpolitik ger Malmöborna nu en extra nota på 55 miljoner.

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

