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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-02-11 kl. 08:30-10:00

Plats

FGK Rum O-hus Kungsparken (på innergården bakom Stadshuset)

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
Håkan Thulin, tf. avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Benny Nilsson, enhetschef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter för tekniska nämndens arbetsutskott 2020 –
muntlig

TN-2019-4302
Sammanfattning

a) Nyttjanderättsavtal mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port AB
(10 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
b) Program för att motverka hemlöshet
(15 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Helen Karkkola, fastighetsavdelningen
Daniel Svärd, avdelningen för struktur och stöd
c) Projekt Flygfyren och flytt av Lundavägens koloniområde
(15 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Maria Perlman Aspeklev, fastighetsavdelningen
Marcus Nordlund, stadsutvecklingsavdelningen
c) Ramavtalsupphandling för offentliga toaletter
(5 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Maria Perlman Aspeklev, fastighetsavdelningen
Gabriella Manieri, stadskontoret
e) Objektsgodkännande för projekt Bulleråtgärd, Rörsjöparken
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Jennie Månsson, stadsutvecklingsavdelningen
Sara Fridh, stadsutvecklingsavdelningen
Jacquelin Nilsson, inriktningsavdelningen
f) World Pride 2021
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
g) Revisionens granskning av upphandlingar och inköp
(5 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Franciska Nermark, avdelningen för struktur och stöd
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3.

Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information

TN-2019-2343
Sammanfattning

Stadskontoret införde under 2019 ett signalsystem avseende ekonomisk information. Syftet
med signalsystemet är att, genom kompletterande ekonomisk information (utöver ordinarie
rapporteringstillfällen) om större budgetavvikelser på helåret, säkerställa att kommunen kan
uppfylla balanskravet och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Nämnderna ska ha interna rutiner för att löpande följa sin ekonomi. Kommunstyrelsen har
dock ett ansvar för att löpande ha uppsikt över kommunens ekonomi på övergripande nivå.
Grunden för signalsystemet är kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, vilka fastställs i
kommunfullmäktiges budget.
Kompletterande ekonomisk information enligt signalsystemet ska därför kunna lämnas till
stadskontoret den 20:e i månaden efter aktuell prognosmånad (februari, mars, maj,
september, oktober och november). Enligt rutin för fastighets- och gatukontoret skall
rapporten även delges tekniska nämnden, då i form av dess arbetsutskott, för kännedom.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



4.

Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - november
2019
Deltagande vid studieresa till Hamburg den 11–13 september 2019
för tekniska nämndens ordförande

TN-2020-88
Sammanfattning

Ärendet avser studieresa till Hamburg den 11–13 september 2019 för tekniska nämndens
ordförande, vilken företogs tillsammans med företrädare för fastighets- och gatukontoret.
Kostnad: 11 095 kr.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att Andréas Schönström (S), för tekniska nämndens räkning, deltar vid studieresa till
Hamburg den 11–13 september 2019.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Deltagande vid studieresa till Hamburg den 11–
13 september 2019 för tekniska nämndens ordförande
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5.

Utredningsuppdrag avseende möjligheter för reglering av rökning
på allmän plats – återrapportering

TN-2019-3147
Sammanfattning

Ärendet avser ett utredningsuppdrag till följd av ett Malmöinitiativ gällande rökförbud på
bryggor och solplatser i Västra Hamnen. Ärendet behandlas ursprungligen vid sammanträde i
tekniska nämndens arbetsutskott den 4 september 2019, där det i beslutsunderlag från
förvaltningen konstaterades att den nya tobakslagen, som trätt i kraft den 1 juli 2019, inte
innehåller något generellt förbud mot rökning på dylika platser, och att det i Malmö stads
lokala ordningsstadga inte finns några beslutade förbud mot rökning på specificerade platser.
Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrog vid sammanträdet ifråga åt förvaltningen att
vidare utreda vilka juridiska möjligheter som föreligger för att via ändringar i den lokala
ordningsstadgan reglera rökning på allmänna plats.
I bifogad utredningen från förvaltningen konstateras att möjligheten att reglera rökförbud via
lokala ordningsföreskrifter ej finns. Utredningen konstaterar även att andra kommuner valt
att prova att uppmana de rökande på kommunala badplatser att avstå från att röka annat än
på särskilda platser. Detta kan ge möjlighet att koppla ärendet till det av tekniska nämnden
den 17 december 2019, § 312, beslutade fortsatta testet med fimpzoner på utvalda platser i
Malmö.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till i ärendet genomförd utredningen, konstatera att möjligheten att
införa rökförbud på specificerade platser via lokala ordningsföreskrifter ej finns, samt
att uppdra åt förvaltningen att vid fortsatt test med fimpzoner under 2020 beakta det
inkomna initiativet om rökförbud på bryggor och solplatser i Västra Hamnen.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse TN 200228 Utredningsuppdrag avseende möjligheter för
reglering av rökning på allmän plats – återrapportering
Rättsutredning av möjligheter för reglering av rökning på allmän plats
Protokollsutdrag §34 TNAU 190904 Malmöinitiativet - rökförbud på bryggor och
solplatåer i Västra Hamnen
Arrangemang vintern 2020 aktuellt för sponsring

TN-2020-343
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.
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Fastighets- och gatukontoret hemställer därför till tekniska nämndens arbetsutskott om beslut
gällande nedan angivna arrangemang planerat inför vintern 2020–2021.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att arrangemanget Vinteräventyr i Folkets Park kan vara aktuellt för sponsring under
vintern 2020–2021, samt
att uppdra åt förvaltningen att ta fram presentationer av detta arrangemang, liksom aktuella
sponsringserbjudanden, inklusive paket med innehåll och priser, för slutligt beslut i tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag


7.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Arrangemang vintern 2020 aktuellt för sponsring
Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra Hamnen i Malmö Dp 5633

TN-2019-12
Sammanfattning

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad som innehåller bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage centralt i
Malmö.
Planen säkrar en gestaltning av volymerna som avslutar kvarterets utsträckning och bygger
kvarterets hörn som ett ryggstöd mot de omringande kajerna. En väsentlig del av
stadsbyggnadsidén är att säkra en estetisk gestaltning av byggnaden som kontrasterar med de
övriga mer robusta, tyngre, mörkare byggnader i planområdets närhet. Planområdets läge
kräver estetiska uttryck som sätter samman och skärper helhetens kvalitéer genom kontrast,
lätthet, komplement och elegans.
Förslag till beslut

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







8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra
Hamnen, dp 5633
Förslag till yttrande TNAU 200211 Detaljplan för fastigheten Löjan 4 i Västra
Hamnen, dp 5633
Dp 5633 Löjan 4 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5633 Löjan 4 Planbeskrivning
Dp 5633 Löjan 4 Plankarta
Dp 5633 Särskilt yttrande (V), 181219, §470
Skrivelse gällande förnyelse av Andreélundsvägen
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TN-2018-4567
Sammanfattning

En skrivelse har inkommit till tekniska nämnden med förslag avseende förnyelse av
Andréelundsvägen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå förslaget om förnyelse av
Andréelundsvägen, samt
att till Restaurang Bouchon avge skrivelse i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




9.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Skrivelse gällande förnyelse av
Andréelundsvägen
Förslag till yttrande TNAU 200211 Skrivelse gällande förnyelse av
Andréelundsvägen
Skrivelse gällande förnyelse av Andreélundsvägen
Medborgarförslag - Installera smarta cityträd

TN-2020-218
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att det ska installeras smarta cityträd för att
förbättra luftkvaliteten i Malmö stad. Fastighets- och gatukontoret har genomfört en
utredning gällande smarta cityträd, vilken behandlades vid sammanträde i tekniska nämnden
den 17 december 2019, då tekniska nämnden beslutade att inte uppdra åt fastighets- och
gatukontoret att införskaffa smarta cityträd.
Fastighets- och gatukontorets förslag är, med hänvisning till detta, att medborgarförslaget
avslås.
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






10.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Medborgarförslag - installera smarta cityträd
Förslag till yttrande TNAU 200211 Medborgarförslag - installera smarta cityträd
Medborgarförslag - installera smarta cityträd
§315 TN Utredningsuppdrag avseende installation av smarta cityträd i Malmö
Utredning av smarta cityträd (TN § 315)
Medborgarförslag - Storbildsskärm på Drottningtorget 2020 för
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fotbolls-EM och OS
TN-2019-4063
Sammanfattning

Till tekniska nämnden har inkommit medborgarförslag om att på Drottningtorget arrangera
storbildsvisning av fotbolls-EM och OS under 2020.
Förslagsställaren föreslår att, genom att visa dessa arrangemang för bred publik, skapa ett
motivationscentrum för ungdomar och vuxna på platsen. I den plan som finns för tekniska
nämndens verksamhet 2020 är inga storbildsvisningar av större sportevenemang inplanerade.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse medborgarförslaget vara
besvarad, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





11.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Medborgarförslag - Storbildsskärm på
Drottningtorget 2020 för fotbolls-EM och OS
Förslag till yttrande TNAU 200211 Storbildsskärm på Drottningtorget 2020 för
fotbolls-EM och OS
Medborgarförslag - storbildsskärm på Drottningtorget 2020 för att visa fotbollsEM och OS
Malmöinitiativet - Integrera Lundavägens koloniområde i den
nyabebyggelsen på Kirseberg Östervärn

TN-2019-2634
Sammanfattning

Genom Malmöinitiativet har ett förslag att integrera Lundavägens koloniområde i den nya
bebyggelsen på Kirseberg inkommit. Förslagsställaren menar att koloniområdet hyser sådana
kvaliteter att det bör bevaras, kan öppnas för passage dagtid samt att området skulle kunna
utgöra en målpunkt för förskolor och grundskolor i närområdet.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet vara besvarad, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 200211 Malmöinitiativ - integrera Lundavägens
koloniområde i den nya bebyggelsen
Förslag till yttrande TNAU 200211 Malmöinitiativ - integrera Lundavägens
koloniområde i den nya bebyggelsen
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12.

Malmöinitiativ - integrera Lundavägens koloniområde i den nya bebyggelsen på
Kirseberg Östervärn
Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud

TN-2019-4234
Sammanfattning

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




§345 TN 191217 Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud
Nämndinitiativ rörande villkor för miljöparkeringsförbud

