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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-17 kl. 09:00-12:00

Plats

Microsoft Teams/FGK 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)
Magdalena Beck (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 Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
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

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Benny Nilsson (kanslichef)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Csaba Gyarmati (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-06-24

Protokollet omfattar

§258
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§

258

Avgift för Tekniska nämndens medlemskap i BID Sofielund
2021–2022

TN-2021-746
Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslogs vid sammanträde den 27 april 2021 att bifalla ansökan om
verksamhetsstöd till BID Sofielund för åren 2021 och 2022. Vid behandling av ärendet
beslutade Tekniska nämnden, § 186, att återremittera ärendet till förvaltningen, detta för
komplettering avseende inhämtande av årsredovisning från föregående verksamhetsår,
underlag på att stämma i föreningen hållits, samt underlag på att Tekniska nämnden, för
stadens räkning, utsetts till medlem i föreningen med erforderlig representations- och
deltaganderätt vid föreningens årsstämma.
BID Sofielund har nu till förvaltningen inkommit med erforderligt underlag, vilket bilagts
ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anslå ett belopp om 750 000 kronor årligen under åren 2021 och 2022 för nämndens
medlemskap i föreningen BID Sofielund, samt
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant till årsstämma 2022 i
föreningen BID Sofielund.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M) att
Tekniska nämnden ska besluta att anslå ett belopp om 750 000 kronor årligen under åren
2021 och 2022 för nämndens medlemskap i föreningen BID Sofielund, samt att uppdra åt
Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant till årsstämma 2022 i föreningen BID
Sofielund.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att villkora utbetalningen av
medlemsavgift med att samverkan och dialog med specifikt de boende i området, eller sådana
föreningar/andra sammanslutningar vars medlemmar utgörs av dessa, ska tydliggöras i
föreningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, samt att det därtill ska fastställas att
Tekniska nämndens medlemsavgift utgör stöd till just den typen av dialog.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämnden ska besluta att avslå Susanna Lundbergs (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget och Håkan Fäldts (M) yrkande.
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Reservationer
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Reservation ej inkommen vid tidpunkt för protokollets justering.
Särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilaga § 258b.
Beslutet skickas till

BID Sofielund

Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

§ 258 Avgift för Tekniska nämndens medlemskap i BID Sofielund 2021–2022
Efter det att föreningen justerat sina stadgar och i övrigt fattat de beslut som behövdes för att
Malmö stad, genom dess Tekniska nämnd, ska kunna vara medlem i föreningen har vi i dag
från moderat sida yrkat bifall till att erlägga medlemsavgiften.
Med detta särskilda yttrande vill vi påpeka att vi förväntar oss att kommande årsmöte,
förutom den formella årsredovisningen, också får del av en verksamhetsberättelse som bland
annat upptar vilka som suttit i styrelsen samt vem man representerat.
Vi föreslår också att styrelsen genomför en stadgerevision så att stadgarna blir tydligare samt
att dag och stämma för antagande noteras. I sak bör inledningen av § 4 justeras med hänsyn
till att Malmö stad har en särskild medlemsavgift där det också bör framgå att denna är
inklusive serviceavgiften för att inte få någon diskussion om Malmö stad kan anses driva
någon verksamhet i området eller omfattas av någon ”annan beräkningsgrund”.
Likaså bör § 9 justeras så att kallelsen till årsmöte ska ske i rimlig tid innan sista dag för
inlämnande av eventuella motioner.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

