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Malmö stad

Tekniska nämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-02-19 kl. 09:00-15:00

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-Huset Kungsparken
Sammanträdet äger till största del rum digitalt via Microsoft Teams.
Närvaro på plats i Stadshuset (FGK Rum O-hus Kungsparken)
efterfrågas endast, då i enlighet med Stadskontorets rekommendationer,
för Tekniska nämndens presidium, fastighets- och gatudirektör
respektive nämndsekreterare.
Gruppmöte för ledamöter och ersättare tillhörande M och C äger rum
måndagen den 8 februari, med start klockan 16.30, via Teams (länk är
utsänd), liksom onsdagen den 17 februari, med start klockan 16.30, via
Teams (länk är utsänd).
Gruppmöte för ledamöter och ersättare tillhörande S och L äger rum
onsdagen den 17 februari, med start klockan 17.00, via Teams (länk är
utsänd).

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)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)
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Övriga deltagare

Anna Bertilson, direktör
Benny Nilsson, kanslichef
Håkan Thulin, avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Philip Lee, philip.lee@malmo.se

3

1.

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter för Tekniska nämnden 2021 – muntliga

TN-2020-3381
Sammanfattning

a) Utbyggnaden av Stadionområdet (Pp 6048) (TN-2021-201)
(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Mikael Kylsäter, Stadskontoret
Ulrika Signal, Stadsbyggnadskontoret
b) Remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne 2022–
2040 (STK-2020-1575)
(30 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Nina Nordin, fastighetsavdelningen
c) Renhållningsinsatser 2021 (TN-2020-4041)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Pernilla Linde, avdelningen för offentlig miljö
d) Projekt 6007 Lindängelund, detaljplaner och utredningar (TN-2020-585)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Erika Jonasson, avdelningen för offentlig miljö
e) Projekt Friisgatan (TN-2021-257)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Ina Söderbäck, avdelningen för offentlig miljö
f) Konstnärlig gestaltning i Varvsparken, projekt 8027 Varvsparken etapp IV (TN2019-1717)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Elin Brusewitz, avdelningen för offentlig miljö
g) Avdelningen för struktur och stöd – utmaningar och möjligheter under 2021 (TN2021-319)
(15 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
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h) Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänsten i Malmö stad
(TN-2020-2563)
(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Benny Nilsson, avdelningen för struktur och stöd
3.

Information om EU-projektet Gröna hamnar – skriftlig

TN-2021-282
Beslutsunderlag



4.

Skriftlig information TN 210219 EU-projektet Gröna hamnar – Green airports and
ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility, en del av Horizon
2020
Del av ansökan, uppdragsbeskrivning - Greening Ports
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret
037

TN-2020-2625
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2020 och sammanfattat
verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av
mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna Fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys för 2020,
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen, samt
att som en del av förvaltningens årliga återrapportering till nämnden även lägga
kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk och trafiksignalreglerade övergångsställen till
handlingarna.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret 037
Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag 2020
Bilaga 2 Uppföljning av objektsgodkännanden
Bilaga 3 Planbeställningar från Fastighets- och gatukontoret 2020
Bilaga 4 Kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk
Bilaga 5 Kunskapsunderlag trafiksignalreglerade övergångställen
Bilaga 6 Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020
Bilaga 7 Aktiva åtgärder enl Diskrimineringslag
Bilaga 8 Uppföljning av arbetsmiljö 2020
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5.

Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014

TN-2020-2626
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2020 och sammanfattat
verksamhetsåret enligt Stadskontorets anvisningar.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna Fastighets- och gatukontorets förslag till årsanalys för 2020 avseende
Hamnanläggningar 014, samt
att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Årsanalys 2020 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014
Uppföljning av internkontrollplan 2020 Tekniska nämnden

TN-2019-4014
Sammanfattning

I ärendet föreliggande rapport innehåller den slutliga uppföljningen av Tekniska nämndens
interna kontrollplan 2020 för Fastighets- och gatukontoret, då inklusive förvaltningskod 014,
Hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har
en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll
över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för
att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna
kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens
ansvarsområden.
Enligt den interna kontrollplanen för 2020 skulle totalt sex direktåtgärder, fem granskningar
föranledda av Tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar
följas upp till Tekniska nämnden under 2020. Granskning och uppföljning har skett i enlighet
med tidsram fastställd av Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Uppföljning av internkontrollplan 2020 för
Tekniska nämnden
Uppfoljning intern kontroll 2020 TN
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7.

Tekniska nämnden granskning förmån av kost 2020
Tekniska nämnden självskattning otillåten påverkan
Internkontrollplan 2021 för Tekniska nämnden

TN-2020-2674
Sammanfattning

Tekniska nämndens internkontrollplan 2021 omfattar Fastighets- och gatukontorets
verksamhet, inklusive förvaltningskod 014, Hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har
en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll
över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för
att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna
kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens
ansvarsområden.
Förvaltningen har under hösten 2020, integrerat med verksamhetsplaneringen, riskanalyserat
sin verksamhet utifrån olika perspektiv. De problem och risker som har bedömts ha högt
riskvärde har, med undantag för de kommungemensamma riskerna, behandlats och
prioriterats av Fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp. De problem och risker som
ledningsgruppen bedömt vara särskilt viktiga att åtgärda eller granska har tagits med i
Tekniska nämndens interna kontrollplan för 2021. Till detta har även de
kommungemensamma granskningsområdena, som beslutas av Kommunstyrelsen, lagts.
Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med
direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller
och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla,
intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs.
Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av
eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till
åtgärder/förbättringsåtgärder.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021 TN
Remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040, STK-2020-1575

TN-2020-3700
Sammanfattning

Region Skåne har inkommit till kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan för
Skåne 2022–2030. Regionplanens syfte är att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
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skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt
bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Planen ska vara vägledande för beslut i
den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet
av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets
klimatpåverkan och dess effekter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enligt med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





























G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för
Skåne 2022–2040
Missiv till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne
2022–2040
Regionplan för Skåne 2022–2040, samrådshandling
Kartbilaga 1 Antal allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner
Kartbilaga 2 Anläggningar för elproduktion
Kartbilaga 3 Arbetspendling till, från och inom Skåne (2017 och 2018)
Kartbilaga 4 Avrinningsområden i Skåne
Kartbilaga 5 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018)
Kartbilaga 6 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018), i förhållande till
befolkningsförändringen i länet
Kartbilaga 7 Blågrön infrastruktur i Skåne
Kartbilaga 8 Cykelstråk i Skåne
Kartbilaga 9 Erosionsförhållanden längs Skånes kust
Kartbilaga 10 Flöden för godstransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 11 Flöden för persontransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 12 Försörjningskvot per kommun (2018)
Kartbilaga 13 Försörjningskvot per kommun (2028)
Kartbilaga 14 Gränser för havsplaneringsområden
Kartbilaga 15 Hållbara drivmedel - publika laddstationer och tankställen för
fordonsgas
Kartbilaga 16 Infrastruktur för godstransporter i Skåne
Kartbilaga 17 Klassning av jordbruksmark i Skåne
Kartbilaga 18 Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Kartbilaga 19 Kollektivtrafikstråk i Skåne
Kartbilaga 20 Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne (2018)
Kartbilaga 21 Mark- och vattenanvändningskartan
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9.

Kartbilaga 22 Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne
Kartbilaga 23 Självskattad hälsa i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 24 Skyddad natur i Skåne
Kartbilaga 25 Skåne och omvärlden
Kartbilaga 26 Strukturkartan
Kartbilaga 27 Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 28 Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 29 Transmissionsnät för el i Skåne
Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet, STK2020-1607

TN-2020-3882
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av Kommunstyrelsen givits möjlighet att yttra sig över remiss från
Infrastruktursdepartementet avseende Energimarknadsinspektionens rapport
Kapcitetsutmaningen i elnätet (Ei R2020:06) samt promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (PM – Ei PM2020:01). Förslagen i rapporten
och promemorian syftar till att öka effektiviteten i nyttjandet av elnätet genom att se över
befintliga incitamentstrukturer samt åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning.
Infrastrukturdepartementet efterfrågar i remissen särskilt synpunkter på författningsförslagen
och Energimarknadsinspektionens bedömning om att nätkoncessionshavare har ett absolut
ansvar att leverera el till sina befintliga kunder.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Följebrev till Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen
i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, STK-2020-1607
Kapacitetsutmaningen i elnäten
Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Missiv till remiss - Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i
elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet, I2020/03164
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10.

Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad

TN-2020-258
Sammanfattning

I april 2019 antog Kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad samt anmodade Miljönämnden att samordna det övergripande
arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Planen utgår från Malmö stads arbete med
kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden: naturvärden och ekosystem; renare
hav och kust; havsmedvetenhet/ocean literacy; rekreation och upplevelser; stads- och
hamnutveckling; klimatanpassning och extern samverkan. Handlingsplanen beskrivs som ett
inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av pågående, planerade och tänkbara
åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Varje
år förslås vid behov revideringar av handlingsplanen.
Varje nämnd i Malmö stad fattar beslut om att godkänna förslaget till reviderad handlingsplan
utifrån sina egna ansvarsområden och de aktiviteter som specificerats i handlingsplanen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna revideringar av Tekniska nämndens åtaganden i Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad,
att översända reviderad handlingsplan till Kommunstyrelsen för vidare behandling, samt
att anmoda Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta, att det fortsatta
arbetet med Malmö som kuststad ska integreras i den ordinarie budgetprocessen, som den
beskrivs i Malmö stads målstyrningsmodell, vilket ersätter behovet av en särskild
handlingsplan.
Beslutsunderlag




11.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Revidering av handlingsplan för arbetet med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad
Sammanställning av föreslagna ändringar i handlingsplan
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469

TN-2020-3418
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt havsmiljöförordningen, ta fram ett åtgärdsprogram
för havsmiljön, om god miljöstatus inte nås eller upprätthålls eller om miljökvalitetsnormerna
för havet inte följs. I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram som nu remitteras ingår förslag
på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som
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beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022–
2027.
Fastighets- och gatukontoret ser överlag positivt på de föreslagna åtgärderna.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag









12.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten –
Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten –
Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Följebrev till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Samråd om uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt
havsmiljöförordningen
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Missiv till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Följebrev till remiss från Havs- och vattenmyndigheten – Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469, ursprunglig
Sändlista
Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72), STK-2020-1664

TN-2021-36
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Miljödepartementets utredning Ett producentansvar för textil
(SOU 2020:72) till Tekniska nämnden för yttrande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå
ett producentansvar för textilier, vilket ska säkerställa separat insamling av textilier för
återanvändning respektive textilavfall för återvinning.
Fastighets- och gatukontoret har även översänt ärendet till VA SYD inom ramen för sin
beredning av ärendet.
Förslag till beslut

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



G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Miljödepartementet - Ett
producentansvar för textil (SOU 2020:72), STK-2020-1664
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13.

Förslag till yttrande TN210219 Remiss från Miljödepartementet - Ett
producentansvar för textil (SOU 2020:72), STK-2020-1664
Följebrev till remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU
2020:72), STK-2020-1664
Missiv till remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för textil (SOU
2020:72), M2020/02005
Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72), M2020/02005
Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om
vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK2020-1515

TN-2020-3634
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027.
Fastighets- och gatukontoret ser överlag positivt på förslagen men lämnar ett antal
synpunkter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd
om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd
om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Följebrev till remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om vattenförvaltning
2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Följebrev till samråd om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns
vattendistrikt
Missiv till samråd om vattenförvaltning 2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 Södra
Östersjön
Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjön
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027
Södra Östersjön
Förslag till förvaltningsplan 2021–2027 Södra Östersjön
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Södra Östersjön
Bilaga 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer, exempeltabeller
Bilaga 4 till föreskrift miljökvalitetsnormer
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14.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om godkännande och
antagande av gatunamn m.m., Dp 5592, Dp 5533, Dp 5175, Dp 5475,
Dp 5573, Dp 5544, Dp 5478, Dp 5595, Dp 5618, Dp 5550 och Dp 5557,
SBN-2020-906

TN-2020-3470
Sammanfattning

Från Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till namn på gator, vägar,
allmänna platser m.m. i Malmö inom nya detaljplaner i flera av stadens utbyggnadsområden.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag















15.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
godkännande och antagande av gatunamn m.m.
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
godkännande och antagande av gatunamn m.m.
Skjutsstallsgatan
Sporregatan mfl
Elinelundsstigen mfl
Venusgatan mfl
Skivsnäcksgränd mfl
Carlsbron mfl
Svarvgången
Holmströms plats
Bassängkajen mfl
Cyklopgatan mfl
Hyllievångsparken mfl
Beskrivning av gator SBN 2020-10-22
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i
Malmö, Dp 5621

TN-2020-684
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad stadsbebyggelse med i huvudsak bostäder,
men också skola, förskola, centrumverksamhet, parkeringshus samt park och natur.
Detaljplanen möjliggör cirka 1700 bostäder i flerbostadshus och cirka 350 småhus samt
grundskola med cirka 650 platser och förskola med cirka 120 platser.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
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att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag












16.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Dp 5621 del av Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund
Förslag till yttrande TN 210219 Dp 5621 del av Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund
Dp 5621 Planbeskrivning samråd
Dp 5621 Plankarta samråd
SBN 181129 Särskilt yttrande (L), Detaljplan för fastigheten Limhamn 150:384 m.fl
i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 181129 Särskilt yttrande (SD), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (C), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (M), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403 Reservation (SD), Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN 201210 §403d Reservation (V), Detaljplan för del av fastigheten 150:384 m.fl. i
Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Detaljplan för fastigheterna Jungmannen 4 och Hamnen 21:152 i
Västra hamnen i Malmö, Dp 5703

TN-2020-768
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl.
med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna.
Tekniska nämndens presidium är av Tekniska nämnden utsedd delegat i ärenden som avser
avgivande av yttrande till Stadsbyggnadsnämnden i detaljplaneprocessens samrådsskede (p.
5.2, Delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd). Tekniska nämndens presidium
beslutade dock vid sitt sammanträde den 2 februari 2021, att, utan eget beslutsförslag, lyfta
ärendet till Tekniska nämnden för behandling.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i
Västra Hamnen (Dp 5703)
Förslag till yttrande TN 210219 Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i
Västra Hamnen (Dp 5703)
§1 TNPr 210202 Detaljplan för Jungmannen 4 och Hamnen 21:152 i Västra
hamnen i Malmö, Dp 5703
Dp 5703 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5703 Planbeskrivning samråd
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17.

Dp 5703 Plankarta samråd
SBN 200213 §55 Särskilt yttrande (M) och (C), Samråd för Detaljplan för
fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5703)
Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänsten i
Malmö stad

TN-2020-2563
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
18.

Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet

TN-2020-2142
Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande
Malmö. För linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen gäller överenskommelsen att konceptet
för MalmöExpressen (MEX) införs och att stråket trafikeras av 24 meter långa elektrifierade
bussar med hög kapacitet och hög framkomlighet. För linje 2 gäller också att cykelbanor ska
anläggas längs delar av stråket.
Idéstudien för MalmöExpressen-linje 2 tar ett samlat grepp längs stråket mellan Lindängen
och Malmö C inklusive cykelbanor. Syftet med idéstudien är att kartlägga förutsättningar, ta
fram statistik och data, identifiera vilka aspekter som det bör tas särskild hänsyn till i det
fortsatta arbetet, presentera övergripande förslag på ny utformning samt identifiera behov av
fördjupade utredningar. Idéstudien kommer att vara underlag i den kommande planeringen
av MalmöExpressen-linje 2.
Idéstudien har avgränsats till att omfatta hur stråket kan utvecklas inom den befintliga
bebyggelsen. Nyhamnen, som blir en ny stadsdel, omfattas därför inte av idéstudien. Stråkets
utformning i Nyhamnen hanteras inom planprocesser och separata utredningar.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna idéstudie avseende MEX-linje 2, för Storstadspaketet, som planeringsunderlag
för förvaltningens fortsatta arbete.
Beslutsunderlag



19.

G-Tjänsteskrivelse TN 20210219 Idéstudie avseende MEX-linje 2, Storstadspaketet
Idéstudie MEX linje 2, Storstadspaketet
Redovisning uppdrag budget 2020 – Utredning av mobilitetshus i
samarbete med Parkering Malmö
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TN-2020-2652
Sammanfattning

Stadskontoret har i nära samarbete med Parkering Malmö och Fastighets- och gatukontoret
genomfört en utredning av hur mobilitetshus kan introduceras i Malmö. Både
affärsmöjligheter och stadsutvecklingsaspekter har belysts för Parkering Malmös befintliga
parkeringshusanläggningar. Det fortsatta arbetet föreslås innehålla både genomförande av
konkreta åtgärder och vidare utredning.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna genomförd redovisning av budgetuppdrag, samt
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslutsunderlag





20.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Redovisning av uppdrag budget 2020 - Utredning av
mobilitetshus
Rapport budgetuppdrag 2020 Mobilitet Malmö
Bilaga 1_Mobilitet Malmö Affärsmöjligheter
Bilaga 2_Från parkeringshus till mobilitetshus
Objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen
inom linje 9, Storstadspaketet

TN-2020-3206
Sammanfattning

Inom ramen för kollektivtrafikobjekt elbuss linje 9 i Ramavtal 8 - Storstad Malmö planeras
nybyggnation av hållplats på Övägen. Syftet med hållplatsen är att förbättra möjligheterna för
boende och besökare att resa kollektivt till och från områdena Dragörkajen och Cementen i
Limhamns för detta industri- och hamnområde.
Investeringskostnaden uppgår till 1 500 tkr brutto och 750 tkr netto. Driftskostnaden uppgår
till 111 tkr årligen brutto och 64 tkr brutto.
Byggnationen planeras genomföras inom ramen för exploateringsprojektet
Övägen/Cementkajen etapp 2.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats på Övägen inom linje 9 om
1 500 tkr och driftkostnader om 750 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny
hållplats Övägen inom linje 9, Storstadspaketet
Underlag objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom
linje 9, Storstadspaketet
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21.

Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565

TN-2020-3372
Sammanfattning

Ansökan avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark och allmän platsmark
inom projekt 7035 Citadellsfogen, samt del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, Dp 5565.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige ansöka om objektsgodkännande för exploateringsprojekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565, liksom för del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, om totalt 350
mnkr och driftkostnader om totalt 18,5 mnkr (brutto).
Beslutsunderlag



22.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565
Underlag Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565
Förlängning av byggnadsskyldighet för Hemvistet 2, Hyllie

TN-2020-1609
Sammanfattning

Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende Hemvistet 2 i Malmö som ägs av Peab FU
Lager 2 AB, ett bolag inom koncernmoderbolaget Peab AB.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av byggnadsskyldigheten för Hemvistet 2 i Malmö, med utförda
tak- och ytterväggar, till och med 2022-12-31, samt
att tilläggsköpeskilling om 66 000 kronor ska tas ut varje månad från 2020-06-01 så länge
byggnadsskyldigheten inte är uppfylld.
Beslutsunderlag




23.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Förlängning av byggnadsskyldighet Hemvistet 2,
Hyllie, projekt 7312 Dungen
Köpeavtal Hemvistet 2
Nämndskarta Hemvistet 2
Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie allé
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TN-2017-3035
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Magne 1 i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande ca
105 hyresrätter, varav cirka 30 kooperativa hyresrätter, och två lokaler i bottenplan.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Magne 1 i Malmö,
att för egen del godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Beslutsunderlag






24.

G-Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheten Magne 1, projekt 7311, Hyllie allé
Köpeavtal Magne 1
Magne 1, nämndskarta
Ök om social hållbarhet Magne 1
Handlingsplan social hållbarhet Magne 1
Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro, projekt 6600, Dp
4373

TN-2020-2882
Sammanfattning

Försäljning av del av fastigheten Sandstekeln 2 i Malmö, för uppförande av en lokal för lager,
verkstad och kontor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av fastigheten Sandstekeln 2, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Beslutsunderlag





25.

G-Tjänsteskrivele TN 210219 Försäljning av del av Sandstekeln 2 i Valdemarsro,
projekt 6600, Dp 4373
Köpeavtal Sandstekeln 2, del av (västra delen)
Överenskommelse om social hållbarhet, Sandstekeln 2, del av (västra delen)
Del av Sandstekeln 2, nämndskarta
Försäljning av fastigheten Badskon 1, projekt 7322 Söder om
badhuset i Hyllie
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TN-2020-3469
Sammanfattning

Försäljning av fastigheten Badskon 1 i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande
cirka 56 bostadsrätter samt lokal i bottenplan.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Badskon 1 i Malmö, samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Beslutsunderlag






26.

G-Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheten Badskon 1, projekt 7322 Söder om
badhuset i Hyllie
Badskon 1, nämndskarta
Ök om social hållbarhet Badskon 1 i Hyllie
Handlingsplan social hållbarhet Hyllie Söder om badhuset JM Badskon1
Köpeavtal Badskon 1 i Hyllie
Försäljning av del av fastigheten Lund Vomb 1:2

TN-2020-339
Sammanfattning

Sydvatten AB som driver Vombverket, vilket förser invånare i västra Skåne med dricksvatten,
har framfört önskemål om att från staden få förvärva bl. a stadens innehav i Vombsjön för en
överenskommen köpeskilling om 2 500 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten
Vomb 1:2 i Lunds kommun.
Beslutsunderlag





27.

G-Tjänsteskrivelse 2021-02-19 Försäljning av del av fastigheten Lund Vomb 1:2
Ök om fastighetsreglering Vombsjön
bilaga 2.1
bilaga 6.1-6.2
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Pyramiden 2
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TN-2020-2436
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Pyramiden 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Brf Pyramiden i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för
en köpeskilling om 23 561 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Pyramiden 2.
Beslutsunderlag




28.

G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Pyramiden 2
Köpeavtal Pyramiden 2
Pyramiden 2 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 4

TN-2020-2213
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Falster 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Lannet i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 15 148 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Falster 4.
Beslutsunderlag




29.

G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Falster 4
Köpeavtal Falster 4
Falster 4 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Löplinan 1

TN-2020-3194
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Löplinan 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Sydsvenska Städ AB, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 4 043 000 kronor.
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Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Löplinan 1.
Beslutsunderlag




30.

G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Löplinan 1
Köpeavtal Löplinan 1
Löplinan 1 nämndskarta
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Rödvenen 2

TN-2020-4047
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Rödvenen 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
HSB Brf Rödvenen i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper
tomträtten för en köpeskilling om 7 980 000 kronor
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Rödvenen 2.
Beslutsunderlag




31.

G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Rödvenen 2
Rödvenen 2 nämndskarta
Köpeavtal Rödvenen 2
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 2

TN-2020-2159
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Falster 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Falster, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling
om 13 650 000 kronor.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Falster 2.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Falster 2
Köpeavtal Falster 2
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32.

Falster 2 nämndskarta
Översyn av avgälds- och friköpsregler för tomträtter upplåtna för
bostadsändamål – uppdraget vinstdelning vid förtätning på
tomträtter

TN-2018-3405
Sammanfattning

2019-06-20 beslutade Tekniska nämnden uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för hur
förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter och hur tomträttshavare som avstår från
markytor inom tomträtten kan ersättas genom att erhålla viss del av det mervärde som
tillskapas fastigheten vid förtätning.
Förvaltningen presenterar nu en modell för detta.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att betrakta utredningsuppdraget om vinstdelning vid förtätning på tomträttsfastigheter, som
redovisat, samt
att uppdra åt förvaltningen att tillämpa den föreslagna vinstdelningsmodellen vid de
förtätningsprojekt som kan anses lämpliga.
Beslutsunderlag



33.

G-Tjänsteskrivelse TN 2021-02-19 Översyn av avgälds- och friköpsregler för
tomträtter upplåtna för bostadsändamål - uppdraget om vinstdelning vid förtätning
på tomträtter
Presentation TN 2020-10-20 Vinstdelning vid exploatering på befintliga tomträtter
Rapport angående 2020 års avgäldsregleringar för tomträtter

TN-2021-265
Sammanfattning

Under 2020 har sammanlagt 130 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar
av den årliga avgälden om sammanlagt 6 446 225 kr. Under året har 2 friköp av tomträtter
genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



34.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Rapport angående 2020 års avgäldsreglering för
tomträtter
Upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2 – Biljetten 13,

22

kv. Spårvägen, projekt 7060, Dp 5102
TN-2021-215
Sammanfattning

Ärendet avser upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten 13 i Sorgenfri
för uppförande av radhus.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelser med tomträtt av fastigheterna Biljetten 2–Biljetten 13.
Beslutsunderlag



























35.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Upplåtelser med tomträtt Biljetten 2 - Biljetten 13
Nämndskarta Biljetten 2 - Biljetten 13
Biljetten 2 tomträttsavtal
Biljetten 2 överenskommelse
Biljetten 3 tomträttsavtal
Biljetten 3 överenskommelse
Biljetten 4 tomträttsavtal
Biljetten 4 överenskommelse
Biljetten 5 tomträttsavtal
Biljetten 5 överenskommelse
Biljetten 6 tomträttsavtal
Biljetten 6 överenskommelse
Biljetten 7 tomträttsavtal
Biljetten 7 överenskommelse
Biljetten 8 tomträttsavtal
Biljetten 8 överenskommelse
Biljetten 9 tomträttsavtal
Biljetten 9 överenskommelse
Biljetten 10 tomträttsavtal
Biljetten 10 överenskommelse
Biljetten 11 tomträttsavtal
Biljetten 11 överenskommelse
Biljetten 12 tomträttsavtal
Biljetten 12 överenskommelse
Biljetten 13 tomträttsavtal
Biljetten 13 överenskommelse
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1, Dp 5612,
projekt 7021
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TN-2020-2678
Sammanfattning

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1 i Hyllie för uppförande av byggnad
innehållande lokaler för flygning i vindtunnel, padelbanor, restaurang, kontor, relaxavdelning
och garage.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln 1,
att godkänna förslag till överenskommelse om tilläggsköpeskilling/ökat avgäldsunderlag,
samt
att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Beslutsunderlag










36.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Vindtunneln
1, Dp 5612, projektnummer 7021
Vindtunneln 1, överenskommelse om social hållbarhet
Bilaga 13.2, servitut FGK belysning, Vindtunneln 1
Bilaga 14.2, servitut Malmö Stadsnät fiber, Vindtunneln 1
Bilaga 15.2, servitut EON Elnät, Vindtunneln 1
Bilaga 16.2, servitut VA Syd spill- och dagvatten, Vindtunneln 1
Vindtunneln 1, nämndskarta
Vindtunneln 1, överenskommelse om tilläggsköpeskilling/ökat avgäldsunderlag
Vindtunneln 1, tomträttsavtal
Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–2022

TN-2020-2111
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret förvaltar en stor del av stadens offentliga ytor och utvecklar
befintliga mötesplatser och stråk. Malmöbornas livsmiljö har under åren förändrats i och med
förändrade levnadsmönster. När solen går ned förändras möjligheten att på ett enkelt sätt
finna väg och uppleva trygghet. Det finns ett behov av att utveckla både nya och befintliga
belysningsanläggningar och principer kring hur staden skall upplevas efter mörkrets inbrott. I
och med denna artificiella påverkan så är det inte enbart människor som påverkas utan även
den biologiska mångfalden.
Syftet med projektet är att möjliggöra kvalitetshöjande åtgärder i stadsmiljön med hjälp av
ljusdesign. Exempel på sådana åtgärder är anläggande av nya lösningar kring styrning
energieffektivisering, upplevelser och åtgärder som är identitetsskapande. Förvaltningen
behöver vara rustad för att möta nya rön och ny teknologi på ett effektivt sätt.
Utvecklingsarbetet främjas av att man kan experimentera med ljusdesign, med ambitionen att
skapa en positiv förändring i stadsmiljön.

24

Investeringen omfattar belysningsinstallationer i anslutning till utbyggnadsprojekt, såsom till
exempel Storstadspaketet, utveckling av grönstråk på Lindängen, utveckling av Sege Park,
Hyllie Söder om Spåren och Nyhamnen.
Totalt uppgår den föreslagna investeringskostnaden till 4,5 mnkr fördelade över åren 2021–
2022.
Driftskonsekvenser uppgår till 559 tkr (brutto).
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt Ljusdesign 2021–2022 om 4,5 mnkr och
driftkostnader om 559 tkr (brutto).
Beslutsunderlag



37.

G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–
2022
Underlag Objektsgodkännande för projekt Ljusdesign 2021–2022
Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken och
Hammarsbäck

TN-2020-3195
Sammanfattning

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund/Sportfiskarna i Malmö har inkommit med en
förfrågan om att bedriva kvalitativt elfiske i utbildningssyfte i Hammarsbäck samt
Risebergabäcken vid sammanlagt 10 tillfällen vardera under 2021. Elfiske är en väl etablerad
fiskemetod som primärt används i forskningssyfte för att inventera fiskbestånd utan att
åsamka skada på fisk. Genom att upplåta temporär fiskerättighet till den specifika utövaren
att bedriva noga reglerat elfiske kan Malmö stad därigenom få en god källa till datainsamling
och underlag för att sedermera uppfylla vattendirektivets mål kring god ekologisk status för
vattendrag.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bevilja Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund/Sportfiskarna i Malmö
tillstånd/fiskerätt för elfiske i Hammarsbäck och Risebergabäcken enligt i ärendet uppställda
villkor mellan 1 augusti 2021 och 15 oktober 2021.
Beslutsunderlag



38.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken
och Hammarsbäck
Ansökan om tillstånd för elfiske i Risebergabäcken och Hammarsbäck
Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
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TN-2020-3694
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 15 december 2020, §
462, väckt initiativ om markanvisningstävling för framtidens Södervärn. Malmberg (C)
föreslår i initiativet att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att arbeta
för att utlysa en markanvisningstävling med fokus på hur Södervärn ska kunna utvecklas som
kollektivtrafiknod, samt att uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag på hur en sådan
tävling ska kunna utformas.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur
behandlat ärende vid sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 17.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsunderlag






39.

Tjänsteskrivelse TN 210219 Nämndinitiativ från Centerpartiet om
markanvisningstävling för framtidens Södervärn
§17 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
§462 TN 201215 Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för framtidens
Södervärn
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på
Kristinebergsvägen

TN-2021-195
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) har vid sammanträde i Tekniska nämnden den 26
januari 2021, § 33, väckt initiativ om säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid
järnvägsövergång på Kristinebergsvägen. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt förvaltningen att ånyo – med målbilden att tillgängliggöra säkra
gångmöjligheter vid berörd järnvägsövergång – uppta kontakt med Trafikverket för dialog
kring ärendet, att löpande återkoppla till nämnden vad denna dialog med Trafikverket
utmynnar i, samt att utreda fler säkra gångmöjligheter på de sträckor som omnämns i
initiativet.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 19.
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att bifalla initiativet, samt
att därmed uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för investering
avseende gångbana på en sida av Kristinebergsvägen i norr- respektive södergående riktning
om korsningen, om än inte i plankorsningen i sig, då Trafikverket äger ansvar för denna.
Beslutsunderlag






40.

Tjänsteskrivelse TN 210219 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
§19 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
§33 TN 210126 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående säkerhetsåtgärder för
gångtrafikanter vid järnvägsövergång på Kristinebergsvägen
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal
regi

TN-2021-299
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 26 januari 2021, § 35,
väckt initiativ om lokalvård i kommunal regi. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att all lokalvård som sker inom nämndens verksamhetsområde ska övertas till och
bedrivas i egen regi.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin tur behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 9 februari 2021, § 18.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till den ringa mängd lokalvård som föreligger inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde, avslå initiativet.
Beslutsunderlag






41.

Tjänsteskrivelse TN 210219 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård
i kommunal regi
§18 TNAU 210209 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i
kommunal regi
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal regi
§35 TN 210126 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal
regi
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska
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nämnden 2021
TN-2021-99
Beslutsunderlag












42.

Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-27
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-22
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2020-12-16– 2021-01-19
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-01-20
Anmälan av delegationsbeslut, Fastighets- och gatukontoret januari 2021
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-02-10
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2021-01-20– 2021-02-09
Protokoll TNPr 210202
Protokoll TNAU 210209
Protokoll TRU 210209
Protokoll TNPr 210215
Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och beslut
2021

TN-2021-109
Beslutsunderlag










43.

KS 210113 §5 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Remiss från
Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktion av förnybar energi
KS 210113 §5 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi, prot.utdrag
KS 210113 §5 Yttrande, Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi
KS 210113 §12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart
Malmö, antagandehandling
KS 210113 §12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart
Malmö
KS 210113 §12 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Direktiv och budget för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö
KSAU 210125 §2 Ansökan om medel för genomförandet av Highline 2021
KSAU 210125 §2 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Ansökan om medel för
genomförande av Highline 2021
Utseende av dataskyddsombud
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TN-2020-2574
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, anställd på Stadskontoret, utsedd som
dataskyddsombud på heltid för Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag. Tekniska
nämnden bekräftade för egen del detsamma i beslut vid sammanträde den 24 april 20, § 110.
Under perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 13 augusti 2021 kommer
Niina Stiber att vara föräldraledig. Mot bakgrund av detta anmodade Kommunstyrelsen,
genom sitt arbetsutskott, den 10 augusti 2020, § 450, samtliga Malmö stads nämnder och
helägda bolag att tillfälligt utse David Axelsson, också anställd på Stadskontoret, som
dataskyddsombud för dessas respektive verksamhetsområden, med ikraftträdande från och
med den 25 augusti 2020 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter kan träda i tjänst den 13
augusti 2021, liksom att uppdra åt nämnde David Axelsson att informera Datainspektionen
om beslutet. Tekniska nämnden bekräftade för egen del detsamma i beslut vid sammanträde
den 25 augusti 2020, § 302.
Kommunstyrelsen har nu, åter genom sitt arbetsutskott, den 25 januari 2021, § 24, beslutat
att utse nytt dataskyddsombud – Martin Axelsson, konsult – med ikraftträdande från och
med den 1 mars 2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti
2021, liksom beslutat att anmoda övriga stadens nämnder och helägda bolag att göra
detsamma.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Martin Axelsson, konsult, som dataskyddsombud för Tekniska nämndens
verksamhetsområde, med ikraftträdande från och med den 1 mars 2021 till dess att ordinarie
dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021, samt
att uppdra åt nämnde Martin Axelsson att informera Datainspektionen om beslutet, liksom
att informera Datainspektionen om sina kontaktuppgifter.
Beslutsunderlag





44.

G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Utseende av dataskyddsombud
KSAU 210125 §24 Utseende av dataskyddsombud
§302 TN 200825 Utseende av dataskyddsombud
KSAU 200810 §450 Utseende av dataskyddsombud
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.
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Förslag till 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.
Beslutsunderlag




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

