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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-huset Kungsparken, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Ulf Arfwidsson (personalföreträdare, SACO)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2021-02-09

Protokollet omfattar

§26
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Reviderad markanvisningspolicy

TN-2019-1796
Sammanfattning

Tekniska nämnden har per beslut § 98, 2020-03-24, överlämnat förslag till reviderad
markanvisningspolicy för Malmö stad till Kommunfullmäktige för antagande. Den reviderade
policyn inbegriper övergripande mål och riktlinjer avseende markanvisning, detta i enlighet
med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, vilken ålägger kommunen
ansvar att anta riktlinjer om markanvisningar. Som bilaga till policyn finns mål- och
strategidokument för markanvisning som utöver markanvisningspolicyn är relevanta för
markanvisningar i Malmö.
Vid behandling av ärendet i Kommunfullmäktige under dess sammanträde den 10 december
2020 beslutade Kommunfullmäktige, § 257, att återremittera ärendet till Tekniska nämnden
för bedömning av risker förknippade med lägre bostadsproduktion, då till följd av de
ändringar i den föreslagna markanvisningspolicyn som tillförts av Kommunstyrelsens
arbetsutskott vid dess sammanträde den 12 oktober 2020, § 599, vilka i sig inte beretts av
Tekniska nämnden eller dess förvaltning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att med föreliggande riskbedömning enligt Kommunfullmäktiges beslut § 257, 2020-12-10,
anse återremissen vara besvarad, samt
att därmed överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för vidare behandling.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att med föreliggande riskbedömning enligt
Kommunfullmäktiges beslut § 257, 2020-12-10, anse återremissen vara besvarad, samt
att därmed överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för vidare behandling.
Stefan Plath (SD) yrkar, i första hand, att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till förvaltningen för vidare komplettering av ärendet, samt, i andra hand, att Tekniska
nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Stefan Plaths (SD) återremitteringsyrkande och
finner att Tekniska nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkanden. Se bilagd reservation, § 26a.
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Särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 26b.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 26c.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210126 Reviderad Markanvisningspolicy
Beslut KF 201210 §257 Reviderad markanvisningspolicy
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Reviderad markanvisningspolicy

ELODJDD
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-01-26
Ärende: TN-2019-1796

Reviderad markanvisningspolicy
Sverigedemokraterna anser inte att återremissen är besvarad med föreliggande
riskbedömning. Vi har sedan tidigare reserverat oss mot markanvisningspolicyn och
även därför yrkat på avslag mot beslutet att anse återremissen vara besvarad.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

ELODJDE

Tekniska nämnden 6
2021-01-26
Särskilt yttrande

§ 26 Reviderad markanvisningspolicy
När förslaget till ny markanvisningspolicy har hanterats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
har vi framfört tveksamheter vad gäller fastighetsbolagens fortsatta intresse av att förvärva mark och
uppföra hyresrätter i Malmö om reglerna om att minst 10 % av lägenheterna ska förmedlas via Boplats
Syd AB och att fastighetsbolaget därvid ska tvingas att acceptera försörjningsstöd som inkomst, oaktat
om detta är bolagets normala regler eller ej.
Efter att kommunfullmäktige återremitterade ärendet har nu fastighets- och gatukontoret instämt i vår
farhåga att tillägget i markanvisningspolicyn enligt förslaget från KSAU kan komma att leda till oro för
nya förutsättningar och en viss prisfallsrisk. Kontoret konstaterar vidare det på kort sikt kan finnas en
risk att vissa byggherrar väljer att rikta in sin produktion på bostadsrätter framför hyresrätter.
Därefter konstaterar Fastighets- och gatukontoret att marknaden på längre sikt troligen anpassar sig
efter nya förutsättningar och hänvisar därvid till att detta har kunnat påvisas tidigare, till exempel när
kravet på att en viss andel av nyproducerade hyreslägenheter ska upplåtas till kommunen för uthyrning
i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.
Vi vill då understryka att detta är en helt annan situation. Att upplåta till kommunen för andrahandsuthyrning innebär att kommunen är den formella hyresgästen med de regler och det ansvar som detta
innebär. Fastighetsägaren kan då utgå ifrån och lita till att kommunen hanterar eventuella störningar
och extra slitage i lägenheten. Vid en direktuthyrning till en hyresgäst utan egen betalningsförmåga
innebär det att fastighetsägaren och inte kommunen tar detta ansvar.
Till detta ska läggas att reglerna kan innebära att vi gör hyresgästen med försörjningsstöd en
björntjänst. Med de hyror som oftast är fallet i nyproduktionen är det inte rimligt att tro att
vederbörande hyresgäst ska kunna bo kvar i sin lägenhet den dagen han eller hon skaffat sig en
arbetsinkomst och inte längre är berättigad till försörjningsstöd.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Neaf (M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)
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