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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-13:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Simon Chrisander (kommunalråd)
Tina Weberg (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§324
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§

324

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP)
om biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK2020-651

SBN-2020-441
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion yrkat att stadens nämnder ska ges i uppdrag att genomföra
åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i staden, däribland omvandla hårdgjorda ytor
till grönytor, skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska, öka artrikedomen vid
stadens egna fastigheter och föreslå en modell för att öka incitamentet för detsamma hos
privata fastighetsägare, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att breda satsningar för den biologiska mångfalden
behövs, och att arbetet som pågår i de olika nämnderna bör fortgå.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anses motionen besvarad.
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 324a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Motion om biologisk mångfald
Förslag till yttrande SBN 2020-10-22 Motion om biologisk mångfald
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer

Bilaga § 324a
4

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-10-22
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
Diarienr: SBN-2020-441
Stefana Hoti (MP) har i rubricerad motion lämnat förslag på hur Malmö kan öka
naturvärdena i hela staden, för att möta hotet mot den biologiska mångfalden och
balansen i ekosystemet.
Vi anser att det arbete som nu pågår i stadens nämnder inte är tillräckligt, utan istället
måste intensifieras utifrån förslagen i motionen.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

