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§

41

Informationspunkter tekniska nämndens arbetsutskott 2019 - muntliga

TN-2019-1641
Sammanfattning

a) Drift- och underhållsentreprenader 2021
Anna Kanschat, 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
Christine Andersson, avdelningen för struktur och stöd
c) Hal ramp, Vaktgatan
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
d) Återvinningsstationer, lägesbeskrivning FTI
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Erik Löfvander, avdelningen för offentlig miljö
e) Utredning om Malmö stads lokalförsörjning
Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen
f) Ekonomisk analys av Göteborgsmodellen för tomträtter
Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen
Linnea Lindqvist, fastighetsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

42

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ändra sammanträdesdag från den 9 december 2019 till den 16 december 2019.
Paragrafen är justerad
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§

43

Deltagande vid Trafikverkets kunskapsseminarium om utbyggnaden av
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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att Håkan Linné (L), för tekniska nämndens räkning, deltar vid Trafikverkets
kunskapsseminarium om utbyggnaden av fyra spår, Lund–Arlöv, den 8 oktober 2019.
Paragrafen är justerad
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§

44

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
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.
Paragrafen är justerad
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§

45

Medborgarförslag gällande sätt upp bättre belysning vid träningsplats och
utegym i Blekeparken i Oxie

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag



Medborgarförslag gällande sätt upp bättre belysning vid träningsplats och utegym i
Blekeparken i Oxie

Paragrafen är justerad
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§

46

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
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.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag



Medborgarförslag - plantera blomsterrabatt vid Sövdeborgsplan, Rosenvång

Paragrafen är justerad
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§

47

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla medborgarförslaget om ny streetfood-plats på allmän platsmark längs med
Ribersborgsstigen,
att uppdra åt förvaltningen att utvärdera nämnda placering och redovisa densamma för
arbetsutskottet senast vid dess ordinarie sammanträde i november 2020, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Per Håkan Linné (L) och
Karin Olsson (M), att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att bifalla
medborgarförslaget om ny streetfood-plats på allmän platsmark längs med Ribersborgsstigen,
att uppdra åt förvaltningen att utvärdera nämnda placering och redovisa densamma för
arbetsutskottet senast vid dess ordinarie sammanträde i november 2020, samt att till
medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag



Medborgarförslag gällande att tillåta Food Trucks längs med Ribersborgsstigen

Paragrafen är justerad
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§

48

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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§

49

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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§

50

Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö

TN-2017-3230
Sammanfattning

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

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att överlämna ärendet till kulturnämnden.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Kulturnämnden
Beslutsunderlag



Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

51

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag



Malmöinitiativ - nedlagd 4H-gård i kraftigt förfall

Paragrafen är justerad

14

§

52

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Dp 5626 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5626 Samrådshandling - planbeskrivning
Dp 5626 Samrådshandling - plankarta

Paragrafen är justerad
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§

53

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
2019 väckt initiativ rörande reglering av elscootrar, detta avseende framförande och
parkering av desamma. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga, § 239, att
överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Fastighets- och gatukontoret har, bland annat till följd av tekniska nämndens trafikutskotts
beslut § 23, den 4 september 2019, men även till följd av befintlig delegation, haft en ökad
beredskap för fordonsflyttning av elscootrar under september månad. Mellan den 13
september 2019 och den 3 oktober 2019 har antalet elscootrar som flyttats i enlighet med
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, respektive förordningen (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall, uppgått till 125 stycken.
Då elscooter i dag klassificeras som cykel finns inte möjlighet till ytterligare reglering som inte
också har motsvarande inverkan på framförande såväl som parkering av vanliga cyklar i
staden. Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) har den 3 oktober 2019 låtit meddela att
Transportstyrelsen givits i uppdrag att, till i mars 2021, utreda en eventuell omklassificering av
elscootern, vilket i så fall, på sikt, skulle kunna möjliggöra ytterligare åtgärder för tekniska
nämnden att vidta för att stävja problemet.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, liksom med hänvisning
till Transportstyrelsens pågående utredning av saken, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och Karin
Olsson (M), att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta föreslå tekniska nämnden
besluta att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, liksom med
hänvisning till Transportstyrelsens pågående utredning av saken, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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§

54

Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

TN-2019-3019
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
2019 väckt initiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi. Tekniska nämnden beslutade vid
sammanträdet i fråga, § 238, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för
beredning.
Frågan om cykeltrafik som initiativet rör hanteras i dagsläget i tekniska nämndens budget,
detta med hänvisning till det ramavtal som föreligger inom Storstadspaketet såväl som med
hänvisning till den av kommunfullmäktige fastställda transportpolitiska målsättningen för
Malmö stad, liksom i stadens trafik- och mobilitetsplan.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till att frågan om cykeltrafik hanteras i tekniska nämndens budget liksom
i stadens trafik- och mobilitetsplan, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och Karin
Olsson (M), att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta föreslå tekniska nämnden
besluta att, med hänvisning till att frågan om cykeltrafik hanteras i tekniska nämndens budget
liksom i stadens trafik- och mobilitetsplan, anse initiativet vara besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




§238 TN 190925 Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi
Nämndinitiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi

Paragrafen är justerad
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§

55

Nämndinitiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och
felanmälning

TN-2019-3020
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september
2019 väckt initiativ rörande kunskapsunderlaget kring nedskräpning och felanmälning.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga, § 237, att överlämna initiativet till
tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Ansvar för renhållning och annan skötsel av den gemensamma marken i Malmö åligger
tekniska nämnden, detta enligt § 7 i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Fastighetsoch gatukontoret har, å nämndens vägnar, uppdragit åt den egna organisationen att,
tillsammans med upphandlade privata entreprenörer, utföra denna renhållning, med angivet
tillsynsansvar för specificerade geografiska ansvarsområden. Malmö stad tillhandahåller
också via sitt kontaktcenter en väl utbyggd möjlighet för stadens invånare att själva felanmäla
observerad nedskräpning eller andra fel, vilket når förvaltningen eller berörd entreprenör för
åtgärd, efter registrering i förvaltningens ärendehanteringssystem för detta ändamål. Därtill
pågår ett fortlöpande samarbete med kommunalförbundet VA SYD respektive
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i syfte att utveckla och förbättra stadens
avfallshantering, för att på så vis kunna reducera förekommande nedskräpning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och Karin
Olsson (M), att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta föreslå tekniska nämnden
besluta att, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete i frågan, anse initiativet vara
besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad

