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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-20 kl. 09:00-14:00

Plats

Triangeln 1 & 2, Stadshuset, August Palms plats 1

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)
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)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Ilvars Hansson (SD)
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)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Rolf Perleij (utvecklingssekreterare)
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§357
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§

357

Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö

TN-2020-2618
Sammanfattning

Naturvårdsplanen är ett viktigt underlag för översiktsplanen gällande stadens användning av
mark och vatten. Den nuvarande naturvårdsplanen antogs av Kommunfullmäktige år 2012.
Det finns behov av en aktualisering av nuvarande plan. De mål som är formulerade behöver
anpassas och strategier och områdesbeskrivningar måste omarbetas. Planen är
nämndövergripande och Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen har sedan tidigare
fått uppdrag från sina nämnder. Uppdraget behöver därför också komma från Tekniska
nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och
Miljöförvaltningen, aktualisera Malmö stads naturvårdsplan.
Särskilda yttranden
Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 357a.
Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 357b.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
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bilaga § 357a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-10-20
Ärende: TN-2020-2618

Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö
Sverigedemokraterna anser att det absolut finns ett akut behov av att aktualisera
naturvårdsplanen. Vissa av Malmös ytterområden framstår idag som om det aldrig
har existerat någon plan. Gräset längs infartsvägarna står högt som på savannen
och ogräsen lyser med alla sina olika färger.
Den styrande minoriteten kallar detta för ”naturområden” och lär ha arbetat under
devisen att en välansad omgivning också skapar en lugnare miljö. Hur går detta ihop
med den kopiösa nedgradering av skötseln i Malmös villaområden när det kommer
till klippning av gräs och buskar samt underhåll av asfalterade gång- och cykelbanor?
De öppna grönområdena behövs för att säkerställa avvattningsytor inför eventuella
framtida skyfall likt det som inträffade 2014, samt för att de boende skall kunna ha
trivsamma rekreationsområden. Trivsamma blir områdena dock endast när de sköts!

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 357b
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-10-20
Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö
Diarienr: TN-2020-2618
Det är hög tid för aktualiseringen av naturvårdsplanen. I underlaget kan vi ta
del av det trista konstaterandet att 16% av områdena har en sämre
naturvärdeklass jämfört med år 2012, att fyra av de utpekade områdena helt
exploaterats och 17 har exploaterats delvis. Att detta främst beror på utebliven
eller dålig skötsel samt exploatering som inte har tagit hänsyn till miljön och
den biologiska mångfalden är under all kritik. Malmö har minst grönyta per
capita jämfört med de andra svenska storstäderna. Dessutom har vi en tydlig
förtätningspolitik som är bra för att bevara åkermarken, men det ställer krav på
oss att både skydda befintlig natur genom att exempelvis inrätta fler
naturreservat, att vörda och sköta den natur vi har samt tillföra ny grönska
genom att genom snabbare trädplantering, omvandling av hårdgjorda ytor till
grönytor, fler parker och gröna kvarter.
Det är viktigt att detta arbete lyfts till politiken i både tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden samt en ökad samverkan kring
naturvårdsplanen sker mellan nämnderna och förvaltningarna. Miljöpartiet
kommer att bevaka frågan och processen noggrant.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden
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