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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-22 kl. 15:00-15:10

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

2021-03-30

Protokollet omfattar

§150

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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§

150

Reviderad Markanvisningspolicy

STK-2020-622
Sammanfattning

Tekniska nämnden överlämnade reviderad markanvisningspolicy till kommunfullmäktige för
antagande vid sammanträdet den 10 december 2020. Vid behandling av ärendet i
kommunfullmäktige beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet, §257, att
ärendet återremitteras till tekniska nämnden för en bedömning av riskerna för lägre
bostadsproduktion vid bifall av det icke beredda ändringsyrkandet i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 12 oktober 2020, §599.
Tekniska nämnden har nu inkommit till kommunfullmäktige med riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2020, §257.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Markanvisningspolicy enligt ändringsyrkande i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2020, § 599.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Reviderad Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy Bilaga 1
Samrådsredogörelse Markanvisningspolicy
Tekniska nämnden beslut 210126 § 26 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C) och (V)
Beslut om minoritetsåterremiss KF 201210 §257
Ärendet bordlades KF 201029 §231
Förslag till beslut KS 201014 §349 med Muntlig reservation (M+C), Reservation
(M), (SD), (C) och (V)
Förslag till beslut KSAU 201012 §599 med Reservation (M)
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Tekniska nämnden beslut 200324 § 98 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt
yttrande (MP)

