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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 09:00-13:30

Plats

SBK Rum 4033, Stadshuset/Microsoft Teams

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)
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)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Joakim Florén (enhetschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Magnus Ahlcrona (ingenjör)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§384
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§

384

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på
stadens gator och torg, STK-2020-840

TN-2020-1822
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag
om att Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att utreda var i
Malmö fruktträd, grönsaker och bärbuskar kan planteras.
Tekniska nämnden har att yttra sig över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 384a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om fruktträd på stadens gator och torg, STK-2020-840
Förslag till yttrande TN 201124 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om fruktträd på stadens gator och torg, STK-2020-840
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på stadens gator
och torg, STK-2020-840

bilaga § 384a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Fruktträd och grönsaksodling i parkerna
Tekniska nämnden 24 november
Ärende nr 4. Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på
stadens gator och torg

Vi kan bara applådera M:s nyväckta intresse för det kollektiva och tillgängliggörandet av
basala nyttigheter åt alla!
Jämför detta med den moderata kritiken mot fria dricksvattenfontäner i Göteborg, där bland
andra Carl Bildt tyckte förslaget lät som Lenin (tweet @CBildt 1 aug 2018) och en borgerlig
skribent i GT menade att förslaget skulle underminera hela Göteborgs näringsliv.
Vi håller med om förvaltningens invändningar mot frukt och grönt på gator och torg möjligen den dag staden är fri från bilar och därmed är mer lämplig för odling av mat.
Däremot ser vi gärna att fler parker utvecklas med den odling som planeras i Hyllie park.
Varför inte göra den typen av parkaktiviteter på fler ställen? Kanske vid Östervärns station
där man plöjer ner ett gammalt koloniområde, och på Sallerupssidan av järnvägen där det
fortfarande finns gott om gamla päron- och äppelträd? När hela detta stadsområde ska
planeras kommer givetvis också rejäla nya parker!

Malmö 2020-11-24
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

