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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 15:11-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§31
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Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588

STK-2020-1642
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 3007,
Södra och mellersta Holma samt projekt 3380, Storstadspaketet, till en beräknad bruttoutgift
om 286 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3007
samt 3380 till en beräknad bruttoutgift om 286 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 12,8 mnkr (brutto)
under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 3007 Södra och Mellersta Holma samt del av projekt 3380 Storstadspaketet,
DP 5546 och Dp 5588
Tekniska nämnden beslut 201124 § 404 med Reservation (SD) och muntlig
Reservation (M) och Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 3007 Holma Södra & Mellersta, samt del
av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Holma Södra och Mellersta, nämndskarta
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
Ärende 11. Objektsgodkännande för tekniska nämnden för projekt
3007 Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, DP5546 och 5588
Moderaterna yrkade att objektsgodkännandet skulle avslås.
Moderaterna ser med oro på vilka negativa konsekvenser avsmalningen av Pildammsvägen
kommer att medföra för framkomligheten med såväl individuella som kollektiva färdmedel. Detta
riskerar att orsaka kraftig köbildning i rusningstrafik vilket innebär negativa konsekvenser för
såväl den enskilde, miljön och näringslivet. Mot denna bakgrund yrkade vi att
objektsgodkännandet skulle avslås.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

