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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-23 kl. 09:00-11:15

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-hus Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
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)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Teréz Palffy (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Rebecca Jakobsson (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

2021-03-31

Protokollet omfattar

§134
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§

134

Budgetuppdrag 2021 – Utredning av IOP (idéburet offentligt
partnerskapsavtal) med Växtvärket, eller annan
finansieringsform, rörande bemanning och utveckling av
verksamhet på Guldängens bygglek

TN-2021-236
Sammanfattning

Tekniska nämnden har som ett budgetuppdrag uppdragit åt Fastighets- och gatukontoret att
undersöka möjligheterna att teckna ett så kallat IOP (idéburet offentligt partnerskapsavtal),
alternativt hitta en annan finansieringsform, med Växtvärket rörande bemanning och
utveckling av deras verksamhet på Guldängens bygglek. Fastighets- och gatukontoret har
framtagit en uppdragsbeskrivning för uppdraget. Ett tillfälligt ekonomiskt verksamhetsstöd
föreslås till föreningen Växtvärket under 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning tillföra att uppdraget syftar till att
säkerställa stadigvarande verksamhet på Guldängens bygglek, liksom att med denna
justering godkänna uppdragsbeskrivningen för budgetuppdraget,
att godkänna ett tillfälligt verksamhetsstöd under 2021 till föreningen Växtvärket om
totalt 900 tkr, att utbetalas per tertial, samt
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med justerad uppdragsbeskrivning fortsätta
utredningen av budgetuppdraget och därmed undersöka möjligheten att teckna ett så kallat
IOP (idéburet offentligt partnerskapsavtal), alternativt hitta en annan finansieringsform, med
föreningen Växtverket rörande bemanning och utveckling av dess verksamhet på Guldängens
bygglek.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Stefana Hoti (MP), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning tillföra att
uppdraget syftar till att säkerställa stadigvarande verksamhet på Guldängens bygglek, liksom
att med denna justering godkänna uppdragsbeskrivningen för budgetuppdraget, att godkänna
ett tillfälligt verksamhetsstöd under 2021 till föreningen Växtvärket om totalt 900 tkr, att
utbetalas per tertial, samt att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med
uppdragsbeskrivningen, då inklusive ovan nämnda tillägg, fortsätta utredningen av
budgetuppdraget och därmed undersöka möjligheten att teckna ett så kallat IOP (idéburet
offentligt partnerskapsavtal), alternativt hitta en annan finansieringsform, med föreningen
Växtverket rörande bemanning och utveckling av dess verksamhet på Guldängens bygglek.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) och Stefana Hotis (MP) yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget och Stefana Hotis (MP) yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 134a.
Beslutet skickas till

Föreningen Växtvärket
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210323 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av IOP (idéburet
offentligt partnerskapsavtal) med Växtvärket, eller annan finansieringsform
Uppdragsbeskrivning till budgetuppdrag 2021 – Utredning av IOP (idéburet
offentligt partnerskapsavtal) med Växtvärket, eller annan finansieringsform

bilaga § 134a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-03-23
Ärende: TN-2021-236

Budgetuppdrag 2021 – Utredning av IOP (idéburet offentligt
partnerskapsavtal) med Växtvärket, eller annan finansieringsform,
rörande bemanning och utveckling av verksamhet på Guldängens bygglek
Sverigedemokraterna är inte alls negativa till alternativa lösningar för barn, såsom
bygglekplatser och liknande. Vi ifrågasätter dock lämpligheten att föreningen
Växtvärket ska få ekonomiskt bidrag, eftersom området där barnen vistas på, har
flera allvarliga säkerhetsbrister såsom utstickande spik och skruvar, samt
armeringsjärn som barn och vuxna kan skada sig på. Det finns även en bro mellan
några container, som hålls upp av träpinnar som barnen verkar kunna röra sig
emellan.
Bygger kommunen idag en lekplats, så omfattas den av säkerhetsregler, som plan
och bygglagen (PBL). Omfattas inte Guldängens bygglek av detta regelverk?
”Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9 § punkt 5
och 6, samt 10–12§§ och 15–16 §§. Där anges krav på friytor för lek- och utevistelse
samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att
risken för olycksfall begränsas.”
På Växtvärkets Facebooksida, finns det också inlägg som klart kan uppfattas som
politiska ställningstaganden. Detta är i strid med Malmö stads policy kring föreningar.
Sverigedemokraterna tycker att Växtvärket är direkt olämpligt och inte sätter barnens
säkerhet i första hand och därför yrkade vi på avslag.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

