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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 08:30-11:30

Plats

Sessionssalen (S 7045), 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)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Vakant (MP)
Petter Naef (M) ersätter Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Benny Nilsson (enhetschef)
Annika Abrahamsson (avdelningschef)
Ragnar Narfeldt Karlsson (praktikant, Ung i Sommar)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Claes Carlsson (personalföreträdare, Vision)
Emma Edetun (fastighetsvärderare)
Linnéa Lindqvist (fastighetsvärderare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andreás Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-07-04

Protokollet omfattar

§182
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§

182

Reviderad markanvisningspolicy

TN-2019-1796
Sammanfattning

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta
riktlinjer om markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla ”kommunens utgångspunkter och
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”.
Tekniska nämnden föreslås remittera föreliggande förslag till Malmö stads berörda nämnder
och bolag för inhämtande av kännedom och synpunkter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utan eget ställningstagande skicka markanvisningspolicyn på remiss, samt
att skicka remissen till Malmö stads berörda nämnder och bolag.
Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar att tekniska nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag, dock med den ändringen att nämnden ska låta skicka remissen till ett bredare
urval av sakkunniga och intressenter, såsom exempelvis Malmö universitet,
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämnden ska besluta att utan eget ställningstagande skicka markanvisningspolicyn
på remiss, samt att skicka remissen till Malmö stads berörda nämnder och bolag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på bägge yrkandena avseende att låta skicka
markanvisningspolicyn på remiss och finner att tekniska nämnden i den delen beslutat i
enlighet med eget såväl som Susanna Lundbergs (V) yrkande. Ordföranden ställer därefter
yrkandena mot varandra avseende mottagare av sagda remiss och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 182a.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Boplats Syd AB
MKB Fastighets AB
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190620 reviderad markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy remissversion
Markanvisningspolicy remissversion (rev. efter beredning)
Markanvisningspolicy remissversion (slutgiltig version inför nämnd)

bilaga § 182a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden 19-06-20:

Ärende 21. remiss av förslag till reviderad markanvisningspolicy TN-2019-1796

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om en bredare remissrunda, där aktörer och intressenter
utanför Malmö stad kan få sina synpunkter inkluderade i det offentliga remissmaterialet.

Malmö 2019-06-26
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

