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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-26 kl. 08:30-13:00

Plats

Lokal 4033, Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset

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)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)

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)
Hedvig Listrup (C)
Ilvars Hansson (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-06-03

Underskrifter

Sekreterare
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Philip Lee
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande
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Håkan Fäldt (M)
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Protokollet omfattar

§187
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§

187

Motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser, STK-20191672

TN-2019-4233
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har den 9 december 2019 inkommit med en motion om gröna lekplatser.
Forskning visar att barn rör på sig för lite. För att främja mer fysisk aktivitet föreslås i
motionen åtgärder i stadsrummet. Stefana Hoti (MP) önskar en utredning om hur barns
aktivitet i stadsrummet kan öka, tåligare och lekvänlig växtlighet vid stadens lekplatser,
solskydd och lekplatser som är roliga även vid regn och rusk.
Fastighets- och gatukontoret arbetar idag, på tekniska nämndens uppdrag, enligt principer
och med utvecklingsprojekt som innehåller stora delar av det motionen efterfrågar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar, i första hand, att tekniska nämnden ska besluta att till
kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till
motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens i dess helhet, samt, i andra hand, att
tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare behandling
av samtliga motionens förslag.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
då också med avslag på framlagt återremitteringsyrkande, att tekniska nämnden ska besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Stefana Hotis (MP) återremitteringsyrkande mot eget yrkande om
avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid
innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) yrkande i sak mot eget yrkande och finner
att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
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Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis
(MP) yrkanden. Se bilagd reservation, § 187a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200526 Motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser,
STK-2019-1672
Förslag till yttrande TN 20526 Motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser
Följebrev till motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser, STK-2019-1672
Motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser, STK-2019-1672
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bilaga § 187a

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
Ärende nr.
TN-2019-1672

Lekplats för pissväder
Reservation till förmån för bifall till Stefana Hotis motion om barns rörelse i staden oavsett
väder:

Solen skiner inte alltid, men barn behöver vara ute ändå. Malmö är en stad vars väder ibland
möjliggör strandlek och solande, men en stor del av året är det riktigt jäkla pissväder. Tänk vad
häftigt med en lekplats för pissväder!! Blåst och regn, ju mer dess bättre. Till och med
föräldrarna kommer att inse hur kul det är att plaska i pölar och skrika mot vinden.
Att låta en motion vara besvarad med formuleringen “det är en bra idé” känns blekt. Vi vill ha en
kunskapssammanställning av vad andra kommuner gör för att stärka barns rörelse för att förstå
vad som ännu inte finns i Malmö. Detta är en ekonomisk fråga eftersom ohälsa kostar mycket
pengar, det är en demokratisk fråga eftersom ohälsan och tillgången till friskfaktorer är ojämlikt
spridda i befolkningen och det är en fråga om social hållbarhet eftersom aktivt deltagande i
stadens offentliga rum bidrar till en känsla av tillhörighet. Kunskapssammanställningen kan
presenteras i den form förvaltningen finner lämplig, låt inte formalia begränsa den saken!
Malmö 2020-06-01
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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Reservation till förmån för bifall till motionen

Vänsterpartiet Malmö

