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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-05-05 kl. 08:30-10:00

Plats

FGK Rum O-hus Kungsparken (Stadshusets innergård)
Samtliga ledamöter, ersättare och föredragande tjänstepersoner erbjuds
möjlighet att delta digitalt vid sammanträdet. Önskemål om detta bör
meddelas nämndsekreteraren senast under torsdagen den 30 april.
Muntliga informationspunkter kan komma att omvandlas till skriftliga
diton, detta med anledning av rådande situation.

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
Tobias Nilsson, avdelningschef
Håkan Thulin, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Benny Nilsson, kanslichef
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 –
muntliga

TN-2019-4302
Sammanfattning

a) Uppdrag budget 2020 – Samordna utbyggnaden av Stadionområdet (Pp 6048)
(10 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Dan Neland, strateg
b) Uppdrag budget 2020 – Utveckla ett stråk kopplat till svenska serietecknare och
serieskolan längs den del av Friisgatan som löper mellan Norra Skolgatan och Folkets
park
(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef
3.

Information om uppdrag budget 2020 – Utveckla en "låt bilen stanna
hemma"-lösning för Malmöborna – skriftlig

TN-2020-1432
Beslutsunderlag



4.

Skriftlig information TNAU 200505 Uppdrag budget 2020 - Utveckla en "låt bilen
stanna hemma"-lösning för Malmöborna
Information om uppdrag budget 2020 – Utveckla program för
sportfisket i Malmö – skriftlig

TN-2020-1433
Beslutsunderlag



5.

Skriftlig information TNAU 200505 Uppdrag budget 2020 - Utveckla program för
sportfisket i Malmö
Information om projektdirektiv för projekt 6057 Folkets park – etapp
5 – muntlig & skriftlig
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TN-2020-1079
Sammanfattning

(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Malin Magnusson, stadsutvecklingsavdelningen
Felicia Fredriksson, avdelningen för offentlig miljö
Beslutsunderlag


6.

Projektdirektiv för projekt 6057 Folkets park – etapp 5
Information om projektdirektiv för projekt 8045 Södervärns
vattentorn – skriftlig

TN-2020-688
Beslutsunderlag


7.

Projektdirektiv för projekt 8045 Södervärns vattentorn
Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information 2020

TN-2020-84
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.
Beslutsunderlag



8.

Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - mars
2020
Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats Stadionparken
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TN-2018-1958
Sammanfattning

Inom projektet har en ny stadsdelslekplats i västra Stadionparken uppförts. Lekplatsen
omfattas av cirka 3000 m² yta för lek och bollsport. Genomförandet har inneburit sanering av
markföroreningar, anläggande av nya ytor, ny belysning, ny sport- och lekutrustning, samt
rivning och sanering av den tidigare befintliga områdeslekplatsen i Stadionparken.
Investeringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats
Stadionparken
Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats i Stadionparken
ÄDp 5684 Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i Virentofta
i Malmö

TN-2019-3943
Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser
för Järtofta 6. Därmed möjliggörs förändringar i fastighetsindelningen för fastigheten.
Förslag till beslut

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





10.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i
Virentofta (ÄDp 5684)
Förslag till yttrande TNAU 200505 Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i
Virentofta (ÄDp 5684)
ÄDp 5684 Följebrev till samrådshandlingar
ÄDp 5684 Samrådshandling Tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser
Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård Bragegatan/
Dalslandsgatan
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TN-2019-1137
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommit medborgarförslag med önskemål om att
anlägga en hundrastgård vid korsningen av Bragegatan och Dalslandsgatan.
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




11.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård
Bragegatan/Dalslandsgatan
Yttrande TNAU 200505 Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård
Bragegatan/Dalslandsgatan
Medborgarförslag önskemål om hundrastgård Bragegatan/ Dalslandsgatan
Medborgarförslag - reducerad avgift vid uthyrning av odlingslotter
till barnfamiljer med försörjningsstöd

TN-2019-4237
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om reducerad avgift vid
uthyrning av odlingslotter till barnfamiljer med försörjningsstöd.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att till arbetsmarknads- och socialnämnden överlämna ärendet för vidare behandling.
Beslutsunderlag





12.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Medborgarförslag - reducerad avgift vid
uthyrning av odlingslotter till barnfamiljer med försörjningsstöd
Förslag till yttrande TNAU 200505 Medborgarförslag - reducerad avgift vid
uthyrning av odlingslotter till barnfamiljer med försörjningsstöd
Medborgarförslag - reducerad avgift vid uthyrning av odlingslotter till barnfamiljer
med försörjningsstöd
Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan fungera som en
sommargågata 2020
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TN-2020-692
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommit Malmöinitiativ med förslag om att göra
Södra Förstadsgatan till en sommargata.
Förslag till beslut

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




13.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan
fungera som en sommargata
Förslag till yttrande TNAU 200505 Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan
fungera som en sommargata
Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan fungera som en sommargågata 2020
Nämndinitiativ från Moderaterna om att införa 2 timmars fri
parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära lägen

TN-2020-1484
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) har vid tekniska nämndens sammanträde den 21 april 2020 väckt initiativ
angående att införa 2 timmars fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära lägen.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 168, att överlämna ärendet till
tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Moderaterna om att införa 2 timmars fri parkering med p-skiva
i handels- och restaurangnära lägen

