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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-28 kl. 08:30-11:45

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)
Lars Hallberg (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlson (assistent)
Katarina Burle (sektionschef)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt)
Ida Brattström (kommunikatör)
Adisa Kafedzic (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-04-04

Protokollet omfattar

§81
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§

81

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113

TN-2018-4232
Sammanfattning

Allan Widman (L) föreslår i motionen att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att föreslå en
ändring av ägardirektiven till MKB, så att överlåtelse av MKB´s hyresfastigheter kan ske till
bostadsrättsföreningar i syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i bostadsområden med
utanförskap.
Beslut

Tekniska nämnden besluta
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anse motionen besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner att motionen
ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
Votering

Ordförande utser yrkandet om att motionen ska anses besvarad som huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande yrkandet om att tekniska
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen mot yrkandet om att tekniska
nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och finner att nämnden utsett
bifall till motionen som motförslag i huvudvoteringen.
Omröstning genomförs.
Ja-röst för Håkan Linnés yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Nej-röst för Håkan Fäldts yrkande om att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Med 8 ja-röster och 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att nämnden har beslutat
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag om att anse motionen besvarad.
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Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Niclas Röhr (M), Karin Olsson (M), Peter Olsson (C) med instämmande av
Petter Naef (M), Lena Hjalmarsson (M) och Henrik Malmberg (C) avser att lämna in en
skriftlig reservation, bilaga §81a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §81b.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §81c.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190328 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Förslag till yttrande 190328 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet

Bilaga §81b
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:
TN-2019-03-29, Ärende 11: Motion från Allan Widman gällande bredare utbud i
utanförskapet

Vi vänder oss starkt mot förslaget att MKB skulle få överlåta (eller sälja för den delen)
hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Vi gläder oss däremot åt att Fastighets- och
gatukontoret arbetar för att styra produktionen mot fler hyresrätter i områden med
övervägande bostads- eller äganderätt.
Vi anser att motionen bör avslås.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt avslagsyrkande

Malmö 2019-03-29

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Bilaga §81c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Motion av Allan Widman (L) om bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Diarienr: TN-2018-1113
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-28

Tekniska nämnden
Voteringslista: §81

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113, TN-2018-4232
Ärende:

Voteringslist(or)
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskap, TN2018-4232
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Märta Stenevi (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Peter Olsson (C), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Fehim Yilmaz (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lars Hallberg (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga §81a

Tekniska nämnden 8
2019-03-28
Reservation

§ 81 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113
Allan Widman (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag
att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur ägardirektiven till MKB kan ändras så
att överlåtelse av hyresfastigheter kan ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där
detta idag är alltför ensidigt.
Vi anser att detta är en viktig motion och yrkar därför bifall till densamma. Ett genomförande av
motionen skulle ge MKB Fastighets AB den möjlighet som man i dag förvägras, nämligen att vid
behov av en bättre mix av upplåtelseformer i ett område få möjlighet att överlåta en hyresfastighet
till en bostadsrättsförening för att därigenom kunna skapa en mera blandad upplåtelseform.
Att som (S) och (L) i sitt yttrande konstatera att det inte ankommer på tekniska nämnden att
hantera ägardirektiv och att med detta som argument yrka att motionen ska anses besvarad blir inte
trovärdigt. Om det endast är den nämnd/styrelse som har rådigheten över ägardirektiven som ska
besvara remissen om Widmans motion skulle ingen annan än kommunstyrelsen vara behöriga att
yttra sig.
När vi dessutom konstaterar att det är tekniska nämndens vice ordförande som yrkar bifall till
förslaget att avslå motionen blir vi moderater och centerpartister förvånade. Är liberalerna redan är
så djupt förankrade i vänsterpolitiken att man väljer att inte stödja en liberal motion med förslag på
åtgärder för att minska de ensidiga upplåtelseformerna i vissa stadsdelar.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande om ett bifall till motionen anför vi härmed reservation.
Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Peter Olsson (C)

