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§

72

Information om stadsrevisionens verifikationsgranskning 2019 muntlig

TN-2019-3587
Sammanfattning

(15 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

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

73

Information om 2019 års medarbetarenkät för fastighets- och
gatukontoret - muntlig

TN-2019-4012
Sammanfattning

(10 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Elisabeth Stenfeldt, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

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

74

Information om trygghets- och säkerhetsstrategi för tekniska
nämnden - muntlig

TN-2019-3986
Sammanfattning

(10 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
Max Hanander, inriktningsavdelningen
Emma Paulsson, inriktningsavdelningen
Beslut

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

75

Information om skulpturen "Trumslagare på elefant" - muntlig

TN-2019-4024
Sammanfattning

(5 min)
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Agneta Sallhed Canneroth, stadsutvecklingsavdelningen
Malin Magnusson, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

76

Information om genomförd utredning av förutsättningar för
styrelserepresentation i föreningar - skriftlig

TN-2019-3934
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 191216 Utredning av förutsättningar för
styrelserepresentation i föreningar

Paragrafen är justerad
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§

77

Deltagande vid ledningsgruppsmöten i Stambanan.com 2019–
2020

TN-2019-3870
Sammanfattning

Malmö stad har som medlem i organisationen Stambanan.com representation i dess
ledningsgrupp. I detta sammanhang företräds staden av tekniska nämnden.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att Håkan Linné (L), för tekniska nämndens räkning, deltar vid ledningsgruppsmöten i
Stambanan.com, detta följande datum: 2019-11-01, 2020-01-08, 2020-03-27, 2020-06-12,
2020-09-11 och 2020-10-30, samt
att Håkan Linné (L) respektive Håkan Fäldt (M), för tekniska nämndens räkning under
perioden fram till och med 2022-12-31, vid två tillfällen per år deltar vid medlemsmöten i
Stambanan.com.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att Håkan Linné (L),
för tekniska nämndens räkning, deltar vid ledningsgruppsmöten i Stambanan.com,
detta följande datum: 2019-11-01, 2020-01-08, 2020-03-27, 2020-06-12, 2020-09-11 och
2020-10-30, samt att Håkan Linné (L) respektive Håkan Fäldt (M), för tekniska nämndens
räkning under perioden fram till och med 2022-12-31, vid två tillfällen per år deltar vid
medlemsmöten i Stambanan.com.
Beslutsgång

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



G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Deltagande vid ledningsgruppsmöten i
Stambanan.com 2019–2020

Paragrafen är justerad
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§

78

Drift- och underhållsentreprenader 2021

TN-2019-2889
Sammanfattning

Nuvarande drift- och underhållsavtal löper ut 2021-03-31. Ärendet avser därför
genomförande av ny upphandling enligt föreliggande förslag, för att säkerställa start för nya
driftentreprenader 2021-04-01.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att säkerställa att det i samtliga avtal med entreprenörer till följd
av upphandlingen framgår att arbetsvillkoren för utförare inom de kategorier som av
Upphandlingsmyndigheten bedöms vara riskbranscher, ska fastställas baserat på centralt
kollektivavtal som gäller för motsvarade bransch som utföraren omfattas av, samt
att godkänna föreslaget förfrågningsunderlag för upphandling av drift- och
underhållsentreprenader 2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att uppdra åt förvaltningen att säkerställa att det i samtliga avtal med entreprenörer till följd
av upphandlingen framgår att arbetsvillkoren för utförare inom de kategorier som av
Upphandlingsmyndigheten bedöms vara riskbranscher, ska fastställas baserat på centralt
kollektivavtal som gäller för motsvarade bransch som utföraren omfattas av, samt att i övrigt
godkänna föreslaget förfrågningsunderlag för upphandling av drift- och
underhållsentreprenader 2021.
Beslutsgång

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









G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Drift- och underhållsentreprenader 2021
Bilaga 1. Sammanfattning FFU Drift och underhållsentreprenader 2021
Bilaga 2. Förteckning av FFU Drift och underhållsentreprenader 2021
Bilaga 3. Karta 1 Entrepenadområden
Bilaga 4. Karta 2 Områden med förstärkt renhållning
Bilaga 5. FFU Del 1_06 Förfrågningsunderlag
Bilaga 6. FFU Del 2_07 Övriga handlingar

Paragrafen är justerad
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§

79

Skrivelse från Skönhetsrådet i Malmö angående Stortorget i
Malmö och dess gestaltning

TN-2018-2165
Sammanfattning

Ärendet avser en till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden
inkommen skrivelse från Skönhetsrådet i Malmö, angående Stortorget i Malmö och dess
gestaltning. Skönhetsrådet framför i ett antal punkter förslag till förbättringar avseende
densamma.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Skönhetsrådet i Malmö avge svar i enlighet med förvaltningens förslag, dock med den
ändringen att Skönhetsrådet i föreliggande svar också ges en förklaring till den långa
handläggningstiden, samt
att, med hänvisning till nämnda svar, anse skrivelsen vara besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att till Skönhetsrådet i
Malmö avge svar i enlighet med förvaltningens förslag, dock med den ändringen att
Skönhetsrådet i föreliggande svar också ges en förklaring till den långa handläggningstiden,
samt att, med hänvisning till nämnda svar, anse skrivelsen vara besvarad.
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

Skönhetsrådet i Malmö
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Skrivelse från Skönhetsrådet i Malmö angående
Stortorget i Malmö och dess gestaltning
Förslag till svar TNAU 191216 Skrivelse från Skönhetsrådet i Malmö angående
Stortorget i Malmö och dess gestaltning
Stortorget i Malmö och dess gestaltning

Paragrafen är justerad
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§

80

Medborgarförslag - anläggande av hinderbana på
Limhamnsfältet

TN-2019-3173
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om anläggande av
träningshinderbana på Limhamnsfältet.
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





G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Medborgarförslag - anläggande av hinderban på
Limhamnsfältet
Förslag till yttrande TN arbetsutskott 2019-12-16 Medborgarförslag - anläggande av
hinderban på Limhamnsfältet
Medborgarförslag - anläggande av hinderbana på Limhamnsfältet

Paragrafen är justerad
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§

81

Medborgarförslag om skötselåtgärder i bäcken i Hammars park
i syfte att stärka beståndet av havsöring

TN-2019-3334
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som förespråkar en mindre skötselåtgärd av bäcken i
Hammars park, detta i syfte att skapa ökade möjligheter för havsöringar att leka i bäcken
under hösten. Bäcken fungerar som uppväxtplats för yngel vilka senare vandrar ut i havet,
något som också skapar positiva värden för djurlivet och sportfisket i Malmö.
Beställning är redan gjord för åtgärder för att rensa bäcken från vass och andra
vandringshinder, innan leken sker. Under 2020 finns det planer på att gräva upp det
förorenade sediment som finns längst ut närmast havet.
Det planeras under 2020 att involvera ett projekt som kallas Skolbäcken, där barn och
ungdomar får lära sig om de organismer som finns i bäcken och hur de och bäcken fungerar.
Projektet har tidigare hjälpt oss, i undervisningssyfte och för havsöringens skull, med att
anlägga lekplatser i Risebergsbäcken med lyckat resultat. Ett liknande upplägg planeras också i
Hammarsbäck.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Medborgarförslag - skötselåtgärder i bäcken i
Hammars park
Förslag till yttrande TNAU 191216 Medborgarförslag - skötselåtgärder i bäcken i
Hammars park
Medborgarförslag om skötselåtgärder i bäcken i Hammars park i syfte att stärka
beståndet på havsöring

Paragrafen är justerad
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§

82

Medborgarförslag - utegym vid Ribergsborgsstigen

TN-2019-2877
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om att anlägga ett
utegym vid Ribersborgsstigen, nära hundrastplatsen på Ribersborgsstranden.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Medborgarförslag gällande utegym vid
Ribersborgsstigen
Förslag till yttrande TNAU 191216 Medborgarförslag - utegym vid
Ribersborgsstigen
Medborgarförslag gällande utegym vid Ribergsborgsstigen (originalansökan)
Medborgarförslag gällande utegym vid Ribergsborgsstigen
Medborgarförslag gällande utegym vid Ribergsborgsstigen (bild)

Paragrafen är justerad
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§

83

Malmöinitiativet - upprätta bygglekplats

TN-2019-3040
Sammanfattning

Malmöinitiativet lyfter att Malmö stad borde ha bygglekar eller bygglekplats driven i stadens
regi.
En bygglekplats är personaldriven plats där besökarna har möjlighet att med handledning
eller på egen hand utforska sin kreativitet med hjälp av olika material. Det kan vara fritt
skapande eller styrt av ämnen kopplade till ett tema som antingen erbjuds av bygglekens
personal eller av den besökande gruppen. Förutsättningarna är en upplåten plats att vara på,
möjlighet att förvara material och redskap samt pedagogisk och specialutbildad personal som
leder och ansvarar för verksamheten.
Tekniska nämnden har ingen möjlighet att i egen regi bedriva bygglek. I de fall en förening
vill bedriva bygglek i samverkan med Malmö stad bör detta hanteras genom någon annan
förvaltning exempelvis fritidsförvaltningen. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att
upplåta mark för bygglek under förutsättning att förslaget uppfyller de krav som ställs för
upplåtelse på allmän platsmark.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att till
Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning
till nämnda yttrande, 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.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Malmöinitiativ - upprätta bygglekplats
Förslag till yttrande TNAU 191216 Malmöinitiativet - upprätta bygglekplats
Följebrev till Malmöinitiativet - upprätta bygglekplats (för besvarande)
Malmöinitiativ - upprätta bygglekplats

Paragrafen är justerad

15

16

§

84

Malmöinitiativet - handikappanpassad gunga på varje
temalekplats

TN-2019-2997
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet Malmöinitiativ med förslag om att samtliga
temalekplatser i staden ska få en handikappanpassad gunga.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla initiativet,
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att uppdra åt förvaltningen att på samtliga stadens temalekplatser placera någon form av
tillgänglig gunga med tillhörande tillgänglig markbeläggning.
Befintliga gungor ersätts efterhand som upprustningar av befintliga temalekplatser genomförs
och utifrån de produkter som finns tillgängliga på marknaden.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att bifalla initiativet, att till
Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att uppdra åt
förvaltningen att på samtliga stadens temalekplatser placera någon form av tillgänglig gunga
med tillhörande tillgänglig markbeläggning. Befintliga gungor ersätts efterhand som
upprustningar av befintliga temalekplatser genomförs och utifrån de produkter som finns
tillgängliga på marknaden.
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

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Malmöinitiativet- handikappanpassad gunga på
varje temalekplats
Förslag till yttrande TNAU 191216 Malmöinitiativet - handikappanpassad gunga på
varje temalekplats
Följebrev till Malmöinitiativ - handikappanpassad gunga på varje temalekplats (för
besvarande)
Malmöinitiativ - handikappanpassad gunga på varje temalekplats

Paragrafen är justerad
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§

85

Detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138 och del av fastigheten
Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö Dp 5640

TN-2019-22
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gång-, cykel-, och kollektivtrafikstråk (inklusive
bro över kanalen), torg samt blandad stadsbebyggelse. Syftet är även att bevara befintlig
kranbana.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TNAU 191216 Dp 5640 Hamnen 21:138 och del av fastigheten
Hamnen 21:149
Förslag till yttrande TNAU 191216 Dp 5640 Hamnen 21:138 och del av fastigheten
Hamnen 21:149
Dp 5640 Plankarta samråd
Dp 5640 Följebrev samrådshandlingar
Dp 5640 planprogram 6030 Varvsstaden
Dp 5640 Planbeskrivning samråd
Dp 5640 SBN 181219 § 472 Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna

Paragrafen är justerad
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§

86

Detaljplan för Bunkeflo 6:8 med flera i Hyllie i Malmö, Dp 5592

TN-2018-1170
Sammanfattning

Från stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts bifogad granskningshandling för
detaljplan 5592, del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie. Planen har tidigare varit utsänd
på samråd mellan den 29 oktober och 3 december 2018. Tekniska nämndens synpunkter i
samrådet finns sammanställt i till ärendet bilagd samrådsredogörelse.
Planförslagets stadsbyggnadsidé är två stadsrum: en stor, grön stadsdelspark och en grön och
pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp kring.
Förvaltningen ställer sig positiv till planförslaget. Tekniska nämnden har tidigare, genom
dåvarande fastighetskontoret, ansökt om detaljplan för ny stadsdelspark samt förlängning av
Hyllie boulevard, dels för att möjliggöra en större park och grönyta för rekreation, vistelse
och lek i Hyllie utbyggnadsområde, dels för att möjliggöra infrastrukturella ändringar för
Hyllie boulevard som förlängs söderut och ansluter till befintligt vägnät.
Förvaltningen anser att planförslaget motsvarar den intention som detaljplaneansökan avsåg
och stödjer granskningshandlingen för Dp 5592, dock med några synpunkter som finns
redovisade i förslaget till yttrande.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, dock med
den ändringen att det vid samtliga uppräkningar av trafiksätt i yttrandet skall vara enligt
följande ordning: "gång, cykel, buss och bil".
Yrkande

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i
enlighet med förvaltningens förslag, dock med den ändringen att det vid samtliga
uppräkningar av trafiksätt i yttrandet skall vara enligt följande ordning: "gång, cykel, buss och
bil".
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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TNAU 20191216 Dp 5592 Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie
Förslag till yttrande TNAU 20191216 Dp 5592 Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie
Dp 5592 Plankarta granskning
Dp 5592 Planbeskrivning granskning

20








Dp 5592 Samrådsredogörelse Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i
Hyllie i Malmö
Dp 5592 Underrättelse om granskning
Dp 5592 SBN 191017 Reservation (SD)
Dp 5592 SBN 191017 §273b Reservation (SD)
Dp 5592 SBN 191017 §273c Reservation (M)
Dp 5592 SBN 191017 §273d Särskilt yttrande (C)

Paragrafen är justerad

21

§

87

Nämndinitiativ rörande uppdaterad cykelstrategi inom ramen
för TROMP

TN-2019-3920
Sammanfattning

Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 22 november
2019 väckt initiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi inom ramen för Malmö stads trafikoch mobilitetsplan (TROMP).
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 297, att överlämna initiativet till
tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att bifalla initiativet, samt att uppdra åt förvaltningen att, i enlighet med initiativets intention,
uppdatera Malmö stads trafik- och mobilitetsplan med ett kapitel om samordnad
cykelstrategi.
Yrkande

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att föreslå tekniska nämnden besluta att bifalla initiativet, samt att uppdra åt förvaltningen att,
i enlighet med initiativets intention, uppdatera Malmö stads trafik- och mobilitetsplan med
ett kapitel om samordnad cykelstrategi.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
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Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information

TN-2019-2343
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
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