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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-12 kl. 08:30-12:45

Plats

SBK Lokal 4033, Stadshuset, August Palms plats 1

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

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)
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)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§235
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§

235

Uppdrag budget 2020 – samnyttjande av park för förskola

TN-2020-1530
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav, i budget för Malmö stad 2020, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att "se över nuvarande norm
kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av
lekytor för förskolan".
För att genomföra uppdraget har de ingående förvaltningarna samverkat kring denna
uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen behandlas parallellt i de medverkande
förvaltningarnas nämnder. Den slutliga rapporten beslutas även den av de medverkande
förvaltningarnas nämnder och återrapporteras till kommunfullmäktige, enligt
nuvarande tidplan i februari 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning.
Stefana Hoti (MP) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 235a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Uppdrag budget 2020 - samnyttjande av park för
förskola
Uppdragsbeskrivning uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för förskola

bilaga § 235a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-06-12
Uppdrag budget 2020-samnyttjande av park och förskola
Diarienr: TN-2020-1530
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmäna parker.
En grön skolgård kan inte ersättas av en plätt i parken detta är exempel på dålig
effektivisering. Vi tycker att Malmö både behöver gröna skolgårdar och fler
grönytor med större biologisk mångfald. För att använda stadens yta mer
effektivt och hållbart finns det många bättre alternativ. Som att smalna av
infartslederna, flytta parkeringar från gatan till p-hus och bygga tätt och grönt.
Först när alla andra effektiviseringar, förätätningar och samnyttjande är på
plats kan det vara acceptabelt att kolla på hur dom minsta barnens yta också ska
samnyttjas. Där är vi inte än. Därför anser Miljöpartiet att det varken är aktuellt
eller acceptabelt att börja med dom yngsta barnens ytor.
Idag röstade ändå en majoritet i tekniska nämnden för att gå vidare med
utredningsuppdraget att låta förskolebarnen leka i parken istället för på en
riktig skolgård. Då vårt avslagsyrkande inte fick stöd, väljer vi att reservera oss i
ärendet.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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