1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-19 kl. 09:00-14:30

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-Huset Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (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 Yvonne Olsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
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 Abrahamson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

…………………………………

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 6784

Håkan Linné (L) § 66
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Per Wisenborn (sektionschef)
Karin Linnéa Caesar (exploateringsingenjör)
Nina Nordin (strateg)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 67-84
Håkan Linné (L) § 66

Justeringen

2021-03-02

Protokollet omfattar

§48
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Remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan
för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575

TN-2020-3700
Sammanfattning

Region Skåne har inkommit till Kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan
för Skåne 2022–2030. Regionplanens syfte är att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt
bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Planen ska vara vägledande för beslut i
den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet
av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets
klimatpåverkan och dess effekter.
Nina Nordin, fastighetsavdelningen, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enligt med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040
Missiv till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne
2022–2040
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Regionplan för Skåne 2022–2040, samrådshandling
Kartbilaga 1 Antal allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner
Kartbilaga 2 Anläggningar för elproduktion
Kartbilaga 3 Arbetspendling till, från och inom Skåne (2017 och 2018)
Kartbilaga 4 Avrinningsområden i Skåne
Kartbilaga 5 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018)
Kartbilaga 6 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018), i förhållande till
befolkningsförändringen i länet
Kartbilaga 7 Blågrön infrastruktur i Skåne
Kartbilaga 8 Cykelstråk i Skåne
Kartbilaga 9 Erosionsförhållanden längs Skånes kust
Kartbilaga 10 Flöden för godstransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 11 Flöden för persontransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 12 Försörjningskvot per kommun (2018)
Kartbilaga 13 Försörjningskvot per kommun (2028)
Kartbilaga 14 Gränser för havsplaneringsområden
Kartbilaga 15 Hållbara drivmedel - publika laddstationer och tankställen för
fordonsgas
Kartbilaga 16 Infrastruktur för godstransporter i Skåne
Kartbilaga 17 Klassning av jordbruksmark i Skåne
Kartbilaga 18 Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Kartbilaga 19 Kollektivtrafikstråk i Skåne
Kartbilaga 20 Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne (2018)
Kartbilaga 21 Mark- och vattenanvändningskartan
Kartbilaga 22 Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne
Kartbilaga 23 Självskattad hälsa i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 24 Skyddad natur i Skåne
Kartbilaga 25 Skåne och omvärlden
Kartbilaga 26 Strukturkartan
Kartbilaga 27 Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 28 Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 29 Transmissionsnät för el i Skåne

bilaga § 48a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 8

Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022 –2040

Från Vänsterpartiet ser vi stora fördelar i ett Skåne -gemensamt förhållningssätt till
regionens utveckling.
Förvaltningens svar är i grunden bra, de påpekanden som framförs är rimliga att justera i
den slutliga regionplanen. Inte minst i förvaltningens påp ekanden i avsnittet Mål och
förutsättningar där otydligheten i samspelet med andra program och strategier riskerar att
inte bara skapa förvirring, det riskerar att leda till att felaktiga och/eller motstridiga beslut
fattas.
Det grundläggande problemet m ed Regionplanen är att den inte är styrande, endast
vägledande, och då kvittar det hur innehållsrik och bra Regionplanen än är. När
möjligheterna till styrning inte finns så riskerar ett sånt här dokument, en sån här plan att bli
många vackra ord men var a lätt att undvika. Vi vet ju att det finns kommuner som inte
kommer att följa, om inte helheten så i alla fall delar av Regionplanen.
Vi yrkar ändå att några ytterligare synpunkter och förslag tillförs Tekniska nämndens
yttrande.
- Skarpare skrivningar med hänsyn till en hållbarare samhällsutveckling bör
genomsyra hela regionplanen – ekonomisk, socialt och ekologiskt
- Tydlighet i skrivninga r kring mål och hur de ska uppnås
- I samtliga skrivningarna kring sysselsättning och kompetensförsörjning vill vi tillföra
skrivningar kring bred satsning på kvalifikationer för en grön omställning.
- Tryck extra på att jämställdhets - och barnperspektiven beh över bli skarpare

Malmö 2021 -02 -19
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vans terpartiet.s e
http://www.vmalmo.s e

