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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

§100

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Lokalförsörjningsplan 2020–2029

TN-2019-2016
Sammanfattning

Syftet med stadens lokalförsörjningsplanen är att, utifrån stadens nämnders lokalbehov, göra
en samlad analys och bedömning gällande långsiktig inriktning för hur lokalförsörjningen ska
utvecklas och drivas och vilka kostnader detta genererar. Samtidigt utgör planen ett
beslutsunderlag till budgetprocessen och stadens årliga budget som beslutas av
kommunfullmäktige.
Fastigheter är kommunens största enskilda fasta tillgång. Tillsammans med hyrda lokaler
svarar de för en betydande andel av kommunens resursanvändning och måste därför planeras
utifrån en helhetssyn på kommunens utveckling och ekonomi.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till Lokalförsörjningsplan 2020–2029, samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Särskilda yttranden
Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 100a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Lokalförsörjningsplan 2020-2029

bilaga § 100a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-03-24
Ärende: TN-2019-2016

Lokalförsörjningsplan 2020–2029
Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att vi hushållar med våra fastigheter och
använder dem till nytta för Malmös invånare. Vi måste vara kostnadseffektiva och hyr
eller köper vi någonting åt våra förvaltningar, så skall vi inte ta första bästa pris utan
att undersöka rimligheten i prissättningen så att vi inte hamnar i samma läge som
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen när man
skulle hyra ett boende.
Redan efter överslagskalkyler såg vi Sverigedemokrater att prissättningen var
felaktigt och för hög och ärendet återremitterades därför. När det återkom hade priset
per kvadratmeter sjunkit med 150 kr. I detta fall var det Lima som hade förhandlat.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

