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Malmö stad

Tekniska nämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-02-26 kl. 13:00-16:30

Plats

Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1
Förmöte för ledamöter och ersättare tillhörande M och C äger rum den
10 februari, kl. 15.00–17.00, i FGK Rum 4436.
Förmöte för ledamöter och ersättare tillhörande S och L äger rum den
24 februari, kl. 16.00–17.00 i Rum 7021B, kommunalrådsavdelningen.

Ordförande

Andréas Schönström (S)

Ledamöter

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)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)

Ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Peter Olsson (C)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga deltagare

Anna Bertilson, direktör
Benny Nilsson, kanslichef
Håkan Thulin, avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare
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Eventuellt förhinder anmäls snarast till philip.lee@malmo.se
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1.

Val av justerare samt justeringstillfälle

2.

Informationspunkter för tekniska nämnden 2020 – muntliga

TN-2019-4301
Sammanfattning

a) Idéstudie för MalmöExpressen-linje 4, Storstadspaketet
(30 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
Malena Möller, stadsutvecklingsavdelningen
b) Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
(40 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
3.

Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Fastighets- och gatukontoret
037

TN-2019-3245
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat bokslut för 2019 och sammanfattat
verksamhetsåret i en årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar
uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. Rapporten är upprättad i planeringsoch uppföljningssystemet Stratsys och inlämnad till stadskontoret den 4 februari.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys 2019, samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag








4.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Årsanalys 2019 Tekniska nämnden - fastighets- och
gatukontoret
Årsanalys 2019 (Tekniska nämnden)
Bilaga 1 Uppfoljning av objektsgodkannanden
Bilaga 2 Aktiva åtgärder enl Diskrimineringslagen
Bilaga 3 Systemuppfoljning av SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Bilaga 4 Uppföljning av arbetsmiljön 2019
Bilaga 5 Planbeställningar från fastighets- och gatukontoret 2019
Tekniska nämnden - Årsanalys 2019 Hamnanläggningar 014
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TN-2019-4015
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat bokslut för 2019 och sammanfattat
verksamhetsåret i en årsanalys enligt stadskontorets anvisningar. Rapporten är upprättad i
planerings- och uppföljningssystemet Stratsys och inlämnad till stadskontoret den 4 februari.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys 2019 - hamnanläggningar,
samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse TN 200206 Årsanalys 2019 Tekniska nämnden hamnanläggningar
Årsanalys 2019 (Tekniska namnden - Hamnanläggningar
Arkivredovisning för tekniska nämnden

TN-2019-3788
Sammanfattning

En myndighet ska, enligt arkivlagen, upprätta en arkivredovisning som består dels av en
arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som finns i myndighetens
arkiv och om hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning som anger hur
dessa handlingar ska hanteras och förvaltas.
Arkivredovisningens funktion är att göra det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet
och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar samt hantera och
förvalta handlingar. För att kunna fylla denna funktion redovisas handlingarna i enlighet med
en klassificeringsstruktur som representerar myndighetens verksamhet. Härigenom tydliggörs
sambanden mellan handlingarna och den verksamhet de härrör från.
Arkivredovisningen ger en överblick över hela handlingsbeståndet hos myndigheten genom
att den upptar samtliga handlingsslag, oberoende av om handlingarna är registrerade på
handlings- eller ärendenivå eller om de hålls ordnade på annat sätt, och oberoende av om
handlingarna finns på papper eller i ett verksamhetssystem. I arkivredovisningen finns
uppgifter om handlingarna och deras fysiska förvaring. Arkivförteckningen upprätthåller
sambanden mellan dessa uppgifter så att handlingarna kan sökas och tas fram över tiden,
oberoende av om handlingarna överförts till annan databärare. Arkivredovisningen upptar
även uppgifter om bevarande, gallring, sekretess och annat som behövs för en god
arkivhantering.
Stadsarkivets anmärkning
Med anledning av att Stadsarkivet i de två (2) senaste årsrapporter från deras
tillsynsverksamhet har anmärkt att tekniska nämnden är den enda nämnd som inte har en
modern arkivredovisning. har förslaget till arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighetsoch gatukontoret, översänts till Malmös stads stadsarkivarie som lämnat sitt godkännande av
detsamma.
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Justering/revidering av arkivredovisningen
Den nu aktuella versionen av förslaget till arkivredovisning har efter ett internt
remissförfarande arbetats fram i samråd med övriga avdelningar inom förvaltningen.
Eftersom detta remiss- och samrådsförfarande tidsmässigt föregick våren 2019 har det efter
det framkommit ett antal förslag till revideringar av förslaget till arkivredovisning.
Kanslienheten har tagit emot dessa förslag och gör bedömningen att i stället för att ytterligare
försena tekniska nämndens antagande av arkivredovisningen föreslå att eventuella mindre
justeringar/revideringar av densamma inklusive gallringsbeslut av icke principiell karaktär i
tekniska nämndens delegationsordning delegeras till kanslienhetens arkivarie. Genomförda
justeringar/revideringar anmäls därefter till tekniska nämnden.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighets- och gatukontoret, enligt
föreliggande förslag.
Beslutsunderlag




6.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighetsoch gatukontoret
Arkivredovisning för tekniska nämnden, fastighets- och gatukontoret (rev. per
stadsarkivets begäran 2020-02-10)
Uppdrag budget 2020 - Metro i Malmö

TN-2020-166
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 ges kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning
av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas. Fastighets- och gatukontoret har
tillsammans med stadskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på
uppdragsdirektiv för genomförandet av budgetuppdraget. Förslag till uppdragsdirektiv
behandlas också i kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden i februari 2020.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna redovisat förslag till uppdragsdirektiv för år 2020, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra uppdraget i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsunderlag


7.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Uppdrag budget 2020 - Metro i Malmö
Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
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TN-2019-3795
Sammanfattning

En övergripande linjenätsutredning för stadsbuss- och regionbusslinjer har tagits fram av
fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Skånetrafiken. Linjenätsutredningen
visar hur stadsbusslinjenätet behöver förändras de närmaste 10 åren för att dels stödja
förverkligandet av stadens utbyggnad i enlighet med ÖP och dels som en följd av införandet
av storstadspaketets kollektivtrafikobjekt. Då det parallellt sker förändringar i Malmö och
omgivande kommuner till följd av större infrastrukturprojekt både avseende väg- och
järnvägsnät hanterar linjenätsutredningen även nödvändiga förändringar av
regionbusslinjernas dragning i Malmö.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att linjenätsutredningen och dess förslag på linjenätsförändringar ska gälla som
planeringsunderlag för fastighets- och gatukontorets fortsatta arbete med storstadspaketet,
samt
att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att till tekniska nämnden återrapportera resultat av
den fördjupade linjenätsutredningen för de centrala delarna av Malmö, då senast vid tekniska
nämndens sammanträde i juni 2020.
Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse TN 200228 Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet
Linjenätsutredning 2030, underlagsrapport
Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm

TN-2018-401
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. När fullmäktige behandlade förslaget den
25 oktober 2018 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för en bredare förankring.
Sedan dess har en bredare politisk förankring skett och förslaget reviderats. Tekniska
nämnden har varit med i arbetet med framtagandet av ny parkeringspolicy och
parkeringsnorm och ställer sig bakom huvuddragen i det framtagna dokumentet även efter
gjorda revideringar.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
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9.

Förslag till yttrande TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
KSAU 191202 §657 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy- och norm
Följebrev Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sammanställning över ändringar i Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling, reviderat
förslag efter återremiss
Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats
Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo

TN-2019-3856
Sammanfattning

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för ombyggnad av väg E6.
Projektet innebär kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält i norrgående riktning
mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg för samtliga trafikslag.
Kommunstyrelsen vill nu inhämta synpunkter på Trafikverkets samrådsmaterial från tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden för att sedan avge ett för Malmö stad
gemensamt yttrande till Trafikverket.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






10.

G-Tjänsteskrivelse 200226 Remiss avseende ombyggnad av E6 avseende kapacitet
trafikplats Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Förslag till yttrande TN 200226 Ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats
Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Följebrev Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet trafikplats Vellinge trafikplats Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo
Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet trafikplats Vellinge - trafikplats
Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo i Vellinge och Malmö kommun
Placering av hyrcykelstationer, Malmö by bike, etapp 2

TN-2019-3318
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen justering av placering för hyrcykelstation ”Hyllie Västra” (nr 69).
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Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen justering av placering för hyrcykelstation nr 69.
Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Placering av hyrcykelstationer, Malmö by bike,
etapp 2
Platsstudie Hyllievång
Objektsgodkännande för projekt nr 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8

TN-2019-2757
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 27 augusti 2019, § 216, att godkänna objekts för projekt
6520, då dock med vissa förbehåll relaterade till Region Skånes åtaganden visavi det
övergripande genomförandeavtalet för kollektivtrafikobjekt inom Malmö inom ramavtal 8.
Utöver detta beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten till
övergångsställe med ljusreglering istället för obevakat övergångsställe med farthinder, detta på
Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, och till nämnden återkomma med förslag till beslut i frågan.
Nämnda uppdrag förnyades sedermera vid det tillfälle tekniska nämnden slutligen beslutade
att godkänna objekt för åtgärder inom projektet, detta vid sammanträde den 23 oktober 2019,
§ 255.
Föreliggande ärende avser således ett fullföljande av kvarvarande utredningsuppdrag.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna ett obevakat övergångställe med avsmalningar genom breddad trottoar och
mittrefug på Eriksfältsgatan vid Nydalatorget, samt
att uppdra åt förvaltningen att i övrigt genomföra projektet enligt tekniska nämndens beslut §
255, 2019-10-23 respektive.
Beslutsunderlag




12.

Tjänsteskrivelse TN 200226 Objektsgodkännande för projekt nr 6520 Provisoriska
åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
§255 TN 191023 Objektsgodkännande för projekt 6520 Provisoriska åtgärder på
Eriksfältsgatan och Lindängsvägen MalmöExpressen-linje 8
Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2020
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TN-2020-401
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har under senare år äskat årliga ramanslag på sammanlagt
15 mnkr för mindre ombyggnationer/anläggning inom fastighetsbeståndet. Dessa anslag
behövs främst för att fastighets- och gatukontoret så snabbt och effektivt som möjligt ska
kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av
mindre investeringar inom befintliga fastigheter.
Exempel på mindre investeringar i fastighetsbeståndet är VA-arbeten, täckdikningar och
mindre byggnationer.
Objektsgodkännandet för 2020 uppgår till totalt 15 mnkr. Projektet ryms inom den beslutade
årsramen för kategorin.
Ökade driftskonsekvens för projektet beräknas uppgå till 898 tkr.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna investeringsutgift för projekt 6012 Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
2020 om 15 mnkr och driftskostnader om 898 tkr (brutto), samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre
investeringar i fastighetsbeståndet 2020
Underlag Objektsgodkännande för projekt 6012 Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet 2020
Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet rörande villkor
för miljöparkeringsförbud

TN-2019-4234
Sammanfattning

Ledamöter Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik
Malmberg (C) har vid tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2019 väckt initiativ
rörande villkoren för miljöparkeringsförbud. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet
i fråga, § 345, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 11 februari 2020, § 16, att
föreslå tekniska nämnden besluta att bifalla initiativet.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att bifalla initiativet, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra sådan förändring av villkoren för
miljöparkeringsförbud som föreslås.
Beslutsunderlag
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14.

§16 TNAU 200211 Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
§345 TN 191217 Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående bättre belysning
vid cykelöverfarter

TN-2020-464
Beslutsunderlag



15.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående bättre belysning vid
cykelöverfarter
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna, STK-2019-1489

TN-2019-3727
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och Johan Roslund (M) föreslår i sin motion att Malmö stad ska införa ett
system med reklam/annonsplatser på Citytunnelstationerna Hyllie och Triangeln för att öka
intäkterna till staden.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag





16.

G-Tjänsteskrivelse TN 200228 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om reklam i Citytunnelstationerna, STK-2019-1489
Förslag till yttrande TN 200228 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om reklam i Citytunnelstationerna, STK-2019-1489
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna
Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna
Triangeln, STK-2019-1488

TN-2019-3738
Sammanfattning

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram en plan där Triangeln öppnas upp och förskönas, samt med förslag om
att, i samband med detta, också ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
fler kaféer och uteserveringar kan få plats på detta torg.
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Fastighets- och gatukontoret har sedan tidigare, på uppdrag av tekniska nämnden, tagit fram
ett förslag till upprustning av den befintliga torgytan, då med samma mål om försköning och
öppenhet som i motionen. Uppdraget utmynnade i ett objektsgodkännande, vilket godkändes
vid sammanträde i tekniska nämnden den 25 september 2019, § 234.
Med hänvisning till detta tidigare beslut om upprustning av torget föreslås tekniska nämnden
nu besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag






17.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln, STK-2019-1488
Förslag tíll yttrande TN 200226 Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln, STK-2019-1488
Motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln,
STK-2019-1488
Underlag objektsgodkännande för projekt Upprustning av Triangeltorget (godkänd
per TN beslut § 234, 2019-09-25)
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet,
STK-2019-1486

TN-2019-3769
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att på ett bättre sätt än idag tillgängliggöra
Limhamns kalkbrott för besökare. Förslaget innehåller en idé om att anlägga ett kafé med
utsikt mot kalkbrottet. Fastighets- och gatukontoret anser att tidigare framtagen skötselplan
för ”Naturreservat Limhamns kalkbrott” väl beskriver hur kalkbrottet ska utvecklas och att
ytterligare behov av en utredning i frågan därför ej föreligger. Tekniska nämnden föreslås
därför besluta föreslå att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag





Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet , STK-20191486
G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om Kalkbrottet
Yttrande: Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kalkbrottet
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18.

Skötselplan naturreservat kalkbrottet
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag,
STK-2019-1480

TN-2019-3730
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har den 26/10 2019 inkommit med motion om
kanalens dag. I motionen föreslås kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att
undersöka möjligheterna att genomföra ”Kanalernas dag” eller dylikt där medborgarna har
möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö. Tekniska nämnden
arbetar redan på flera olika sätt med renhållning i och runt Malmös kanaler och med hänsyn
till framförallt olycksrisk föreslås motionen att utreda möjligheten för medborgarna att delta i
renhållning av kanalerna att avslås.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Beslutsunderlag





19.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om Kanalens dag, STK-2019-1480
Förslag till yttrande TN 200226 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om Kanalens dag, STK-2019-1480
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag, STK-20191480
Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507

TN-2018-4433
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Limhamn 155:507 har tagits fram i syfte att
reglera genomförandet av detaljplan, Dp 5544. I avtalet regleras bl.a. marköverföring och
uttag av gatukostnader.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna föreslaget exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn 155:507.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn
155:507
Exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
Bilagor till exploateringsavtal avseende Limhamn 155:507
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20.

Limhamn 155:507, nämndskarta
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt
7035

TN-2018-4491
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 för uppförande av ett parkeringshus inom utbyggnadsområdet
Citadellsfogen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag.
Beslutsunderlag



21.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna , Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Hamnen 21:138 m fl
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen
3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3525
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla cirka 5 000 m² BTA för
bostadsbyggnation.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147 till Norra Sundholmen i Malmö Ekonomisk förening.
Beslutsunderlag



22.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Makrillen 3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen
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3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
TN-2018-4495
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av två områden inom del av fastigheterna Makrillen 3,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla cirka 9 500 m²
BTA för huvudsakligen bostadsbyggnation, varav cirka 5 500 m² BTA planeras som
bostadsrättslägenheter och cirka 4 000 m² BTA planeras som bostadsrättslägenheter
alternativt hyresrättslägenheter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Wästbygg Projektutveckling AB.
Beslutsunderlag



23.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4494
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 för huvudsakligen bostadsbyggnation. Reservationen omfattar
cirka 5 500 m² BTA för uppförande av hyreslägenheter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Roth Fastigheter AB.
Beslutsunderlag



24.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Ham-nen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1,

15

Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
TN-2018-3563
Sammanfattning

Förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla bostäder, kontor,
förskola och centrumfunktioner i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förlängning av markreservation till och med 2021-05-01 för del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 till Midroc Property Development AB.
Beslutsunderlag



25.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 (del av Hyllie
7:3, 7:5 och 4:2) i Hyllie, Söder om Klipporna, projektnr 7342

TN-2018-1554
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 i Hyllie för uppförande av
flerbostadshus med ca 70 hyresrättslägenheter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan 2 i Hyllie.
Beslutsunderlag





26.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Smygmaskan
2, Hyllie (projektnr 7342)
Smygmaskan 2 nämndskarta
Smygmaskan 2 tomträttsavtal
Smygmaskan 2 sidolöpare
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende
flerbostadsfastigheterna Malmö Fyen 3 m.fl.
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TN-2020-25
Sammanfattning

Nya upplåtelser av tomträtt avseende flerbostadsfastigheterna Fyen 3, Jylland 3, 9 och 10,
Korsör 1, Kronborg 7, Odense 1 samt Ribe 1, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper ut
under andra halvåret 2020.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna upprättade tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende fastigheterna Fyen
3, Jylland 3, Jylland 9, Jylland 10, Korsör 1, Kronborg 7, Odense 1 samt Ribe 1, samtliga i
Malmö.
Beslutsunderlag











27.

G-Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal
avseende flerbostadsfastigheterna Malmö Fyen 3 m.fl.
Fyen 3 m fl nämndskarta
Tomträttsavtal Fyen 3
Tomträttsavtal Jylland 3
Tomträttsavtal Jylland 9
Tomträttsavtal Jylland 10
Tomträttsavtal Korsör 1
Tomträttsavtal Kronborg 7
Tomträttsavtal Odense 1
Tomträttsavtal Ribe 1
Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal avseende
småhusfastigheterna Malmö Bonden 8 m.fl.

TN-2020-26
Sammanfattning

Nya tomträttsavtal avseende småhusfastigheterna Bonden 8, Herden 7, Körkarlen 3 och 11
samt Åkervindan 1, 3 och 4, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper ut i april 2020.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna upprättade tomträttsavtal som ersätter ändliga tomträttsavtal avseende
fastigheterna Bonden 8, Herden 7, Körkarlen 3, Körkarlen 11, Åkervindan 1, Åkervindan 3
och Åkervindan 4, samtliga i Malmö.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Nya tomträttsavtal som ersätter ändliga avtal
avseende småhusfastigheterna Malmö Bonden 8 m.fl.
Bonden 8 Herden 7 m fl nämndskarta
Tomträttsavtal Bonden 8
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28.

Tomträttsavtal Herden 7
Tomträttsavtal Körkarlen 3
Tomträttsavtal Körkarlen 11
Tomträttsavtal Åkervindan 1
Tomträttsavtal Åkervindan 3
Tomträttsavtal Åkervindan 4
Tillägg till tomträttsavtal avseende Malmö Vårsången 8

TN-2019-3999
Sammanfattning

Tillägg till tomträttsavtalet för fastigheten Vårsången 8 har tagits fram i syfte att reglera den
inskränkning av tomträtten som tomträttshavaren önskat.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna tillägg till tomträttsavtalet för fastigheten Malmö Vårsången 8.
Beslutsunderlag






29.

G-Tjänsteskrivelse 2020-01-28 Tillägg till tomträttsavtal avseende malmö
Vårsången 8
Tomträttsavtal Vårsången 8
Tillägg till tomträttsavtal Vårsången 8
Tilläggsöverenskommelse Vårsången 8
Vårsången 8 nämndskarta
Rapport angående 2019 års avgäldsregleringar för tomträtter

TN-2020-324
Sammanfattning

Under 2019 har sammanlagt 335 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar
av den årliga avgälden om sammanlagt 7 651 611 kr. Under året har 27 friköp av tomträtter
genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens rapport.
Beslutsunderlag



30.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 rapport angående 2019 års avgäldsregleringar
för tomträtter
Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2020
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TN-2020-323
Sammanfattning

Under 2020 ska 43 småhus med tioåriga avgäldsperioder avgäldsregleras. Tekniska nämnden
föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som
tillämpats sedan 2009.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att avgäldsunderlaget ska utgöra 65 procent av det skatteverket fastställda
marktaxeringsvärdet för 2020, utom i fall där tomträttshavaren svarat för
anläggningskostnader för gemensam kvartersmark där avgäldsunderlaget ska utgöra 52
procent av marktaxeringsvärdet, samt
att avgäldsräntan ska bestämmas till 3 procent för tioåriga avgäldsperioder
Beslutsunderlag



31.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 reglering av tomträttsavgälder för småhus 2020
Bilaga småhus avgäldsreglering 2020
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12

TN-2020-20
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Ramen 9-12 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med tomträtt till
Brf Ramen i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtterna för
en total köpeskilling om 109 650 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Beslutsunderlag




32.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Ramen 9, 10, 11 och 12
Köpeavtal Ramen 9-12
Ramen 9-12 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
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TN-2020-22
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Själland 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Svenstorp nr 3, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 57 482 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Själland 1, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Beslutsunderlag




33.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Själland 1
Köpeavtal Själland 1
Själland 1 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5

TN-2020-21
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med
tomträtt till Brf Magnolian i Oxie, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtterna för en total köpeskilling om 53 958 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal
Beslutsunderlag




34.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Oxievång 1, 4 och 5
Köpeavtal Oxievång 1 4 5
Oxievång 1 4 5 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2

TN-2020-23
Sammanfattning

Fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2 ägs av Malmö kommun och är upplåtna med
tomträtt till Brf Rosenborg, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtterna för en total köpeskilling om 38 617 000 kronor.
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Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2, samt
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal.
Beslutsunderlag




35.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Rosenborg 1 och 2
Köpeavtal Rosenborg 1-2
Rosenborg 1 och 2 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Styrkan 1

TN-2020-24
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Styrkan 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Mellersta, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling
om 3 861 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Styrkan 1.
Beslutsunderlag




36.

G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Styrkan 1
Köpeavtal Styrkan 1
Styrkan 1 nämndskarta
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska
nämnden 2020

TN-2020-57
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag







Protokoll Trafikdelegationen 2020-01-16
Protokoll Trafikdelegationen 2020-02-05
Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2019-12-11 – 2020-02-04
Vidaredelegation trafikärenden from 2020-02-01
Protokoll Trafikdelegationen 2020-02-12
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37.

Fastighets- och gatudelegationen, protokoll 1, 2020-02-13
Protokoll TNAU 200211
Protokoll TRU 200211
Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser 2020

TN-2020-58
Beslutsunderlag






























38.

Sydvattens styrelseprotokoll 293, 2019-12-18
SBN 200123 §13 Yttrande från stadsbyggnadskontoret
SBN 200123 §13 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
KSAU 200113 §26 Ansökan om medel för genomförande
KS 200115 §18 Rapport - Flyttkedjeanalys
KS 200115 §18 G-tjänsteskrivelse KSAU 191216
KS 200115 §18 Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö
KS 200115 §18 Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö, bilaga
KS 200115 §13 Tillämpningsanvisningar för attestreglemente
KS 200115 §13 KSAU 200108 §9 Beslut
KS 200115 §13 Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar
KS 200115 §13 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108
KS 200115 §8 Öresundsbron 20 år
KS 200115 §5 Ansökan om stöd för Växtvärket Malmö
KF 191219 §276 Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
KF 191219 §276 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Olin
KF 191219 §271 Redovisning av motioner som i sak bifallits
KF 191219 §271 G-tjänsteskrivelse KSAU 191111
KF 191219 §269 Objektsgodkännande beläggningsreinvesteringar
KF 191219 §269 G-Tjänsteskrivelse KSAU beläggningsreinvesteringar
KF 191219 §267 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Malmöpendeln
KF 191219 §267 Avsättning av medel till statlig infrastruktur
KF 191219 §259 Återrapportering Uppdrag budget 2018
KF 191219 §259 Slutrapport - Uppdrag budget 2018
KF 191219 §259 Kartläggning av förvaltningarnas arbete
KF 191219 §259 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Återrapportering
KF 191219 §255 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente
KF 191219 §255 Förslag till Attestreglemente för Malmö stad
KF 101219 §255 Attestreglemente för Malmö stad, protokollsutdrag
Program för att motverka hemlöshet
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TN-2019-253
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om Malmö stads handlingsplan för
bostadsförsörjning. I handlingsplanen finns uppdraget att ta fram en strategi för hemlöshet.
Tekniska nämnden tog under våren 2019 fram en remissversion av Program för att motverka
hemlöshet. I remissversionen föreslogs en mängd åtgärder för att motverka och förebygga
hemlöshet samt förslag på hur arbetet mot dagens hemlöshet ska kunna hanteras bättre och
mer effektivt.
Remissen skickades till Malmö stads samtliga nämnder och en sammanställning av
remissinstansernas synpunkter finns bifogad ärendet. Program för att motverka hemlöshet
har uppdaterats utifrån och de inkomna synpunkterna. I avvaktan på kommunfullmäktiges
nya mål för staden har arbetet med programmet varit vilande under hösten 2019.
I programmet finns övergripande målsättningar för stadens arbete för att motverka
hemlöshet samt tre strategiska områden som var för sig har delmål.
Som en bilaga till programmet finns en handlingsplan med konkreta åtgärder i arbetet med att
minska och motverka hemlösheten i Malmö. För varje åtgärd finns utpekad vilken nämnd
eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Program för att motverka hemlöshet
och överlämna detta till kommunfullmäktige för behandling, samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppmana samtliga nämnder och bolag som berörs
av aktiviteter i handlingsplanen, att anta denna.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet_antagandehandling
Bilaga Handlingsplan
§12 TN 200128 Program för att motverka hemlöshet
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande hälsa- vård- och omsorgsnämnden 190627 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §92 HVO 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande stadsbyggnadsnämnden 190627 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Protokollsutdrag §157 SBN 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande arbetsmarknad- och socialnämnden 190627 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §243 ASN 190627 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande MKB 190627 Remiss Program för att motverka hemlöshet
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39.

Yttrande funktionsstödsnämnden 190527 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Protokollsutdrag §90 FSN 190527 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190625 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §79 GVN 190625 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande miljönämnden 190619 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §107 MN 190619 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande förskolenämnden 190619 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §79 FSKN 190619 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande servicenämnden 190624 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §70 SEN 190624 Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Yttrande grundskolenämnden 190612 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §98 GRN 190612 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden 190613 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §93 FRN 190613 Remiss angående Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden reservation M 190613 Remiss Program för att motverka
hemlöshet
Yttrande fritidsnämnden särskilt yttrande SD 190613 Remiss Program för att
motverka hemlöshet
Boplats Syds yttrande över program för att motverka hemlöshet
Yttrande revisorskollegiet 190424 Remiss Program för att motverka hemlöshet
Protokollsutdrag §49 190424 revisorskollegiet Program för att motverka hemlöshet
Borttagen på grund av sekretess

TN-2020-167

Borttagen på grund av sekretess

40.

Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1

TN-2019-2599
Sammanfattning

Parkeringsköp avseende 132 st parkeringsplatser om totalt 16 500 000 kronor.
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Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till Briggen Hamnen 22:31 AB upplåta 132 st parkeringsplatser i parkeringsanläggning å
fastigheten Malmö Hamnen 21:157 (Bagers plats), detta till en parkeringsköpavgift om totalt
16 500 000 kronor inklusive mervärdeskatt.
Beslutsunderlag



41.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö
Sjustjärnan 1
Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Sjustjärnan 1
Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö Godsfinkan 1

TN-2019-2596
Sammanfattning

Parkeringsköp avseende 131 st parkeringsplatser om totalt 16 375 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till Fastighets AB Briggen i Öresund upplåta 131 st parkeringsplatser i
parkeringsanläggning å fastigheten Malmö Hamnen 21:157 (Bagers plats), detta till en
parkeringsköpavgift om totalt 16 375 000 kr inklusive mervärdeskatt.
Beslutsunderlag



42.

G-Tjänsteskrivelse TN 200226 Avtal om parkeringsköp gällande fastigheten Malmö
Godsfinkan 1
Godsfinkan 1 avtal om parkeringsköp
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående utmärkta cykellinjer

TN-2020-694
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Centerpartiet angående utmärkta cykellinjer

