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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-10-04 08:30-09:30

Plats

FGK Rum 2232 "Ettan"

Ordförande

Andréas Schönström (S)

Ledamöter

Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande

Ersättare

Yvonne Olsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Karin Elisabet Olsson (M)

Övriga deltagare

Anna Bertilson, direktör
Barbro Yngveson, enhetschef
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare
Maria Nyström, stadsjurist
Föredragande tjänstepersoner

Eventuellt förhinder anmäls snarast till philip.lee@malmo.se
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1.

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter tekniska nämndens arbetsutskott 2019 - muntliga

TN-2019-1641
Sammanfattning

a) Drift- och underhållsentreprenader 2021
Anna Kanchat, avdelningen för struktur och stöd
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
b) Inkommet överklagande avseende förändring av särskilda bestämmelser för
torghandel
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
c) Hal ramp
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
d) Återvinningscentral, lägesbeskrivning FTI
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
e) Utredning om Malmö stads lokalförsörjning
Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen
f) Ekonomisk analys av Göteborgsmodellen för tomträtter
Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen
3.

Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämndens arbetsutskott i
december 2019

TN-2019-1693
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen ändring av sammanträdesdag för tekniska nämndens arbetsutskott,
detta i december 2019.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att ändra sammanträdesdag från den 9 december 2019 till den 16 december 2019.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Ändring av sammanträdesdag för tekniska
nämndens arbetsutskott i december 2019
Deltagande vid Trafikverkets kunskapsseminarium om utbyggnaden av
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fyra spår, Lund–Arlöv, den 8 oktober 2019
TN-2019-3259
Sammanfattning

Malmö stad har inbjudits att delta vid Trafikverkets kunskapsseminarium om utbyggnaden av
fyra spår, Lund–Arlöv, den 8 oktober 2019.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att Håkan Linné (L), för tekniska nämndens räkning, deltar vid Trafikverkets
kunskapsseminarium om utbyggnaden av fyra spår, Lund–Arlöv, den 8 oktober 2019.
Beslutsunderlag



5.

Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Deltagande vid Trafikverkets kunskapsseminarium
om utbyggnaden av fyra spår, Lund–Arlöv, den 8 oktober 2019
Arrangemang 2020 aktuella för sponsring

TN-2019-2974
Sammanfattning

I de riktlinjer för sponsring som antogs av tekniska nämnden den 20 februari 2019, § 54,
gällande fastighets- och gatukontorets arbete med sponsring, fastställs att beslut om huruvida
ett arrangemang, ett projekt eller en verksamhet inom förvaltningen ska kunna vara aktuellt
för sponsring, fattas av tekniska nämnden.
Fastighets- och gatukontoret hemställer därför till tekniska nämndens arbetsutskott om beslut
gällande nedan angivna arrangemang planerade inför 2020.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att följande arrangemang under 2020 – Malmöfestivalen, Malmö Garden Show, Malmö
Dance Week, Malmö Foodtruck Festival, samt Vinterspelen – kan vara aktuella för
sponsring, samt
att uppdra åt förvaltningen att ta fram presentationer av dessa arrangemang, liksom för dessa
aktuella sponsringserbjudanden samt paket med innehåll och priser, för beslut i tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag


6.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Arrangemang 2020 aktuella för sponsring
Medborgarförslag gällande sätt upp bättre belysning vid träningsplats och
utegym i Blekeparken i Oxie
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TN-2019-2886
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag med önskemål om
bättre belysning vid aktivitetsyta och utegym i Blekeparken i Oxie.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att bifalla medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag gällande sätt upp bättre
belysning vid träningsplats och utegym i Blekeparken i Oxie
Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag gällande sätt upp bättre
belysning vid träningsplats och utegym i Blekeparken i Oxie
Medborgarförslag gällande sätt upp bättre belysning vid träningsplats och utegym i
Blekeparken i Oxie
Medborgarförslag - plantera blomsterrabatt vid Sövdeborgsplan,
Rosenvång

TN-2019-2350
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgaförslag med önskemål om att
anlägga en blomsteräng i västra delen av Sövdeplan. Vid samma plats har tidigare funnits
buskage som nu tagits bort. Förvaltningen föreslår istället att återplantering av ett nytt
buskage ska ske, detta för att säkerställa skydd, liksom för att tillföra estetiska värden på
platsen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att genomföra återplantering av buskage istället för anläggning
av blomsteräng,
att, med hänvisning till vad som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag - plantera blomsterrabatt vid
Sövdeborgsplan, Rosenv
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8.

Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgaförslag blomsterrabatt
Sövdeborgsplan
Medborgarförslag - plantera blomsterrabatt vid Sövdeborgsplan, Rosenvång
Medborgarförslag gällande att tillåta Food Trucks längs med
Ribersborgsstigen

TN-2019-1624
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag med önskemål om plats
för streetfood-bil längsmed Ribersborgsstigen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att bifalla medborgarförslaget om ny streetfood-plats på allmän platsmark längs med
Ribersborgsstigen, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag foodtrucks Ribersborgsstigen
Ny streetfoodplats Ribersborgsstigen
Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag foodtrucks Ribersborgsstigen
Medborgarförslag gällande att tillåta Food Trucks längs med Ribersborgsstigen
Medborgarförslag - ta bort buskaget och ersätt det med träd vid p-huset
Anna

TN-2019-2270
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om att buskaget framför
p-huset Anna, längsmed Drottninggatan, bör tas bort, detta då det skapar en känsla av
otrygghet för gångtrafikanter, särskilt så vid kvällstid.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag - ta bort buskaget och ersätt
det med träd vid p-huset Anna
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10.

Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag - ta bort buskage och ersätt
med träd vid P-huset Anna
Medborgarförslag - ta bort buskaget och ersätt det med träd vid p-huset Anna
Bilaga foto - ta bort buskaget och ersätt det med träd vid p-huset Anna
Medborgarförslag - buss till Handikappbadet och SEA-U på
Ribersborgsstranden

TN-2019-2465
Sammanfattning

Ärendet avser ett till fritidsnämnden ursprungligen inkommet medborgarförslag angående
förbättrade möjligheter för att kunna ta sig till Ribersborgs handikappbad och det marina
kunskapscentret SEA-U. Förslaget är att i första hand en buss eller i andra hand en typ av
mindre ”tåg” skulle kunna gå till de bägge destinationerna.
Fritidsnämnden har skickat förslaget för besvarande till tekniska nämnden som har ansvar för
kommunens trafik och infrastruktur.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott förslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag







11.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag buss till handikappsbadet och
SEA-U på Ribersborgsstranden
Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag buss till handikappbadet och
SEA-U på Ribersborgsstranden
Medborgarförslag - buss som går ut till Handikappbadet och SEA-U på Ribban
FN 190613 §96 Medborgarförslag - buss som går ut till Handikappbadet och SEAU på Ribban
Yttrande FN 190613 §96 Medborgarförslag - buss som går ut till Handikappbadet
och SEA-U på Ribban
Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö

TN-2017-3230
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om att upprätta en
urbankonsthall.
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att överlämna ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag




12.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag - etablera en Urbankonsthall i
Malmö
Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i
Malmö
Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
Malmöinitiativet - nedlagd 4H-gård i kraftigt förfall

TN-2019-2783
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet Malmöinitiativ om vilka planer som finns
för Louisedalsgårdens framtid. För utveckling av fastigheten, med exempelvis
bostadsändamål, krävs ny detaljplan. En ansökan om ny detaljplan är därför inskickad till
stadsbyggnadskontoret.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




13.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Malmöinitiativ - nedlagd 4H-gård i kraftigt
förfall
Förslag till yttrande TNAU 191004 Malmöinitiativet - nedlagd 4H-gård i kraftigt
förfall
Malmöinitiativ - nedlagd 4H-gård i kraftigt förfall
Detaljplan för fastigheten Tuppen 15 i Limhamn i Malmö Dp 5626

TN-2018-4564
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta kvarteret med blandad
stadsbebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig
eller inte.
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






14.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Dp 5626 för fastigheten Tuppen 15 i Limhamn
Förslag till yttrande TNAU 191004 Dp 5626 för fastigheten Tuppen 15 i Limhamn
Dp 5626 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5626 Samrådshandling - planbeskrivning
Dp 5626 Samrådshandling - plankarta
Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och
framfart

TN-2019-3018
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
väckt initiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och framfart. Tekniska
nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga att överlämna initiativet till tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



15.

§239 TN 190925 Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering
och framfart
Nämndinitiativ rörande reglering av elscootrar avseende parkering och framfart
Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

TN-2019-3019
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
väckt initiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi. Tekniska nämnden beslutade vid
sammanträdet i fråga att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för
beredning.
Beslutsunderlag



16.

§238 TN 190925 Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning
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TN-2019-3020
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
väckt initiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning. Tekniska
nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga att överlämna initiativet till tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




§237 TN 190925 Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning
och felanmälning
Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning

