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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-15:50

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)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Benny Nilsson (enhetchef)
Maria Hultin (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Lotta Cederfeldt (personalföreträdare, Vision)
Caroline Franzén (personalföreträdare, Saco)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-05-02

Protokollet omfattar

§113
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§

113

Objektsgodkännande - Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen färdigställande av gator

TN-2019-1377
Sammanfattning

Färdigställande av allmän platsmark inom detaljplanerna Dp 5303 och Dp 5306.
Färdigställandet består av gångfartsgata, lokalgator och en park med lekplats.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektgodkännande till en kostnad av 23 400 tkr (projektkalkyl
brutto; netto 1 050 tkr) och driftskonsekvenser på 1 805 tkr brutto (netto 575 tkr) från år
2020,
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) samt Lena Hjalmarsson (M) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga §113a.
Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §113b.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Limhamns läge kv Cementen nordvästra delen färdigställande gator
Objektsgodkännande Cementen NV

Bilaga §113a
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Särskilt yttrande

§ 113 Objektsgodkännande - Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen färdigställande av gator

Tekniska nämnden har löpande konstaterat att nu gällande planer inte medger att de nya
bostäderna norr om Limhamnsvägen förses med god kollektivtrafik.
Innan beslut fattas om att investera dryga 24 Mkr för att färdigställa gatorna borde styret, tillsammans med kollegorna i stadsbyggnadsnämnden, ha skapat planmässiga förutsättningar för att en
busslinje ska kunna passera genom området. I stället väljer (S), (L) och (Mp) att stoppa huvudet i
sanden och bara verkställa ett färdigställande enligt nu gällande plan och därmed göra det svårt för
dem som flyttar in att åka kollektivt.
Vi vill från moderaternas och centerpartiets sida påpeka att allt tal från styret om att erbjuda en god
kollektivtrafik, som kan vara ett alternativ till den egna bilen, kommer på skam om man inte
planerar områdena så att bussen kan komma fram på gatorna.
Om kommunstyrelsen, genom att bifalla objektsgodkännandet, medverkar till att gatorna
färdigställs i enlighet med underlaget innebär detta att möjligheterna att lösa kollektivtrafikfrågan i
området på ett användarvänligt sätt blir omöjlig.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §113b
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 24/4-2019, Ärende 11

Objektsgodkännande för: Cementen, nordvästra delen
TN-2019-1377

Bättre möjligheter till kollektivtrafik i Cementenområdet
Vi ser det som mycket positivt att allt fler inser fördelarna med att sätta tryck på
Malmöborna att ersätta bilresor med cykel och kollektivtrafik. Inom området Cementen har
det gjorts ansträngningar att skapa en miljö där den privata bilismen blir både onödig och dyr
genom höga parkeringsavgifter. En sådan utveckling ser vi som positiv, men vi förstår också
att omställningen inte kan göras utan tillgång till bostadsnära kollektivtrafik. Även
Limhamnsbor behöver ha nära till busslinjer, och när man nu färdigställer gatorna är det
beklagligt att man inte ger plats för bussar närmare bostäderna än vad som nu blir fallet.
Vi vill att alla på sikt ska få resa med kollektivtrafiken utan att betala biljett, och att det ska
finnas buss eller spårbunden lokaltrafik tillgänglig i hela staden.

Malmö 2019-04-24

Susanna Lundberg
Med medhåll av
Mats Billberg-Johansson

