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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-19 kl. 09:00-14:30

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-Huset Kungsparken

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Stefana Hoti (MP)
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 Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Magdalena Beck (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)
Per Wisenborn (sektionschef)
Karin Linnéa Caesar (exploateringsingenjör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

…………………………………

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 6784

Håkan Linné (L) § 66
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M) §§ 36-65, 67-84
Håkan Linné (L) § 66

Justeringen

2021-03-02

Protokollet omfattar

§84
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§

84

World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö och
kompletterande information avseende intäkter

TN-2020-757
Sammanfattning

Vid sammanträde i Tekniska nämndens arbetsutskott 9 februari 2021 hölls en information
om det pågående arbetet med CPH 2021 World Pride. Vid sammanträdet ifråga efterfrågades
återkoppling med beskrivning av vilka förändringar i gestaltningen av stadsmiljön som
planeras i projektet, detta för att Tekniska nämnden skulle kunna ta ställning till frågan.
Vidare efterfrågades även på nytt rapport av uppgifter avseende uppskattade intäkter i
budgeten för delprojekt publika evenemang. Sådana uppgifter har tillförts ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön för att uppmärksamma CPH
2021 World Pride, samt
att med godkännande lägga information om uppskattade intäkter till handlingarna.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön
för att uppmärksamma CPH 2021 World Pride, samt att med godkännande lägga information
om uppskattade intäkter till handlingarna.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), i första hand, att ärendet
ska återremitteras till förvaltningen för vidare beredning, detta då de föreslagna åtgärdernas
syfte inte står i paritet till den kostnad dessa medför, samt, i andra hand, om
sådan återremittering inte bifalls av nämnden, att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande i dess första del, avseende att godkänna tillfälliga förändringar i
stadsmiljön för att uppmärksamma CPH 2021 Word Pride.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på av Henrik Malmberg (C) och Håkan Fäldt (M)
framställt återremitteringsyrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat att ärendet ska
avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Henrik Malmbergs (C), Håkan Fäldts (M)
respektive Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
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Reservationer
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Henrik Malmbergs (C) och Håkan Fäldts
(M) yrkanden. Se bifogad reservation, § 84a.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 World Pride 2021 – gestaltning av offentlig miljö
och kompletterande information avseende intäkter
Väg till folkets park - Pride

bilaga § 84a
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Reservation

Tekniska Nämnden 2021-02-19
Ärende 44: Gestaltning av offentlig miljö
Centerpartiet och Moderaterna ser fram emot att Malmö kommer att stå värd
tillsammans med Köpenhamn för World Pride 2021 och vi hoppas att Malmö kan visa
sig från sin bästa sida under evenemanget samt tiden innan.
Vi är också positiva till att det görs förändringar i stadsmiljön under 2021 för att
uppmärksamma evenemanget. Vi uppskattar att Malmös stadsmiljö kan förändras
temporärt för evenemang och aktiviteter som lockar både malmöbor och besökare.
Centerpartiet och Moderaterna ställer oss dock negativa till att de förändringar som nu
är föreslagna, eftersom de förefaller medföra en betydande kostnad och inte heller
vara av sådan karaktär att de tillför ett långsiktigt värde till stadsrummet.
I fallet med folieringen av papperskorgarna kommer åtgärden generera en stor mängd
plastavfall vilket inte kan anses vara försvarligt. Tematiska inslag bör vara så
återanvändbara som möjligt i och med att Pride är en återkommande aktivitet i
Malmö, även om det i år planeras genomföras på större skala.
Vi yrkade på återremiss av ärendet, för att finna alternativa och mer hållbara förslag
till förändringar i stadsmiljön under World Pride 2021. Då vårt yrkande inte vann
majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
I andra hand yrkade vi avslag på första att-satsen, då även detta yrkandet inte vann
majoritetens stöd reserverar vi oss mot det beslutet.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg
(C)

