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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-24 kl. 08:30-11:30

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)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Magdalena Beck (S)
Teréz Palffy (S) ersätter Susanna Lundberg (V)
Niclas Röhr (M) ersätter Henrik Malmberg (C)
Petter Naef (M) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Marja Harborn (L)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Angelica Friberg (stadsjurist)
Marianne Schmitzer (assistent)
Nicklas Holm (miljöingenjör)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-04-02

Protokollet omfattar

§98

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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§

98

Reviderad markanvisningspolicy

TN-2019-1796
Sammanfattning

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta
riktlinjer om markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla ”kommunens utgångspunkter och
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”.
Föreliggande förslag till markanvisningspolicy är framtagen i syfte att uppfylla lagkravet och
att tydliggöra för externa aktörer hur markanvisningsprocessen fungerar i Malmö stad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till markanvisningspolicy,
att överlämna markanvisningspolicyn till kommunfullmäktige för slutligt antagande, samt
att uppdra åt förvaltningen att revidera befintliga riktlinjer för sociala åtaganden i avtal inom
exploateringsprocessen, då i syfte att uppnå en likvärdig, transparent och behovsbaserad
dialog med markintressenter, och till nämnden återkomma med förslag till beslut om dylika
revideringar under 2020.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
tekniska nämnden ska besluta att godkänna förvaltningens förslag till markanvisningspolicy,
att överlämna markanvisningspolicyn till kommunfullmäktige för slutligt antagande, samt
att uppdra åt förvaltningen att revidera befintliga riktlinjer för sociala åtaganden i avtal inom
exploateringsprocessen, då i syfte att uppnå en likvärdig, transparent och behovsbaserad
dialog med markintressenter, och till nämnden återkomma med förslag till beslut om dylika
revideringar under 2020.
Anders Pripp (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) att tekniska nämnden ska
besluta att avslå Stefana Hotis (MP) respektive ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Stefana Hotis (MP) respektive eget yrkande.
Reservationer
Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 98a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M), Niclas Röhr (M) och Petter
Naef (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se
bilagd reservation, § 98b.
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Särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 98c.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse TN 200324 Reviderad markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy Bilaga 1
Samrådsredogörelse Markanvisningspolicy
Boplats Syds yttrande över reviderad markanvisningspolicy
Stadsbyggnadsnämndens yttrande över reviderad markanvisningspolicy
Protokollsutdrag SBN 190919 § 239 Remiss från tekniska nämnden - Reviderad
markanvisningspolicy
Miljönämndens yttrande över reviderad markanvisningspolicy
Protokollsutdrag MN 2019-09-23 § 142 som komplettering till tidigare skickat
yttrande avseende reviderad markanvisningspolicy
Servicenämndens yttrande över reviderad markanvisningspolicy
Protokollsutdrag SN 190924 § 92 Remiss om Reviderad markanvisningspolicy
MKB:s yttrande över reviderad markanvisningspolicy
Stadskontorets yttrande över reviderad markanvisningspolicy

bilaga § 98a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-03-24
Ärende: TN-2019-1796

Reviderad markanvisningspolicy
Sverigedemokraterna stödjer inte den styrande minoritetens diktatur, att en viss del
(för närvarande 15%) av de nyproducerade hyreslägenheterna ska upplåtas till
kommunen för uthyrning i andrahand inom ramen för kommunens bostadssociala
verksamhet, samt att minst 60% av de nyproducerade hyreslägenheterna (utöver
ovan nämnda 15% ska förmedlas genom Boplats Syd.)
Vi tycker att det kanske är rimligt för det kommunägda MKB, men vi anser inte att
kommunen ska ställa detta krav på en privat aktör. I praktiken innebär dessa regler
att en privat aktör endast kan avgöra 25% av lägenhetsinnehavet, vilket vi anser är
helt orimligt på en öppen marknad. Detta förslag får oss att tänka på gamla
kommunisttider och är inget som vi Sverigedemokrater ser som främjande för
byggandet av hyreslägenheter i Malmö.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 98b

Tekniska nämnden 5
2020-03-24
Reservation

§ 98 Reviderad markanvisningspolicy
Vi kan ställa oss bakom den reviderade markanvisningspolicyn i det skick som framställs från
förvaltningen.
Miljöpartiet yrkar att nämnden i samband med antagandet av markanvisningspolicyn också ska
revidera den gällande handlingsplanen med riktlinjer för sociala åtaganden i avtal inom
exploateringsprocessen. Vi kan inte se att dessa två frågor varken måste behandlas samtidigt och
hemställer därför att vi i dag hanterar markanvisningspolicyn, som vi i så fall kan biträda och i
annat ärende handlägger revideringen av handlingsplanen.
Tyvärr väljer (S) att hellre falla undan för kraven från miljöpartiet än att skaffa största möjliga
stöd för en reviderad markanpassningspolicy som ska gälla i flera år framåt. När man i dagens
ärende om markanvisningspolicy väljer att, utan särskild beredning, även besluta om en revidering
av riktlinjerna för sociala åtaganden i avtal inom exploateringsprocessen, vars konsekvenser vi
därmed inte kan uppskatta, tvingas vi yrka avslag på hela ärendet.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.
Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av

Lena Hjalmarsson
(M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

bilaga § 98c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-03-24
Reviderad markanvisningspolicy
Diarienr: TN-2019-1796
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, hur mycket
mark kommunen aktivt ska köpa, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen då den ger en
stadig och långsiktig inkomst samtidigt som staden får bättre förutsättningar för
framtida stadsplanering och framtida generationers behov. Det nuvarande
ekonomiska läget tillåter inte denna övergång fullt ut just nu. Ett steg i rätt
riktning är dock att nya markanvisningspolicyn lyfter incitament för
markintressenter att välja tomträtt genom att erbjuda subvention på
tomträttsavgälden för de som bidrar med sociala och gröna åtaganden.
Tomträttsubventionen ska även bidra till att bygga en mer blandad stad genom
att erbjuda subvention för de som vill bygga boendeformer som är
underrepresenterade i ett visst område.
Den nya policyn fastställer också att projekt med gröna ambitioner ska
prioriteras vilket är nödvändigt för att bidra till klimatomställningen. För att
omställningen ska vara hållbar behövs förutom det gröna också ett socialt
perspektiv. Därför är vi glada att nämnden antog vårt tilläggsyrkande om att
revidera handlingsplanen för sociala åtaganden. Syftet med detta uppdrag är att
skapa transparens och identifiera vilka sociala behov staden har som
markintressenten kan möta.
Miljöpartiet kommer fortsatt att bevaka markfrågan och driva på en hållbar
markpolitik.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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