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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdestid

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

Plats

FGK Rum O-hus Kungsparken (Stadshusets innergård)

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
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Yvonne Olsson (S)
Stefana Hoti (MP)
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Tobias Nilsson (avdelningschef)
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Sarah von Liewen (avdelningschef)
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Monica Johansson (avdelningschef)
Benny Nilsson (kanslichef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef) §56
Malin Magnusson (landskapsarkitekt) §60
Felicia Fredriksson (projektledare) §60
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Håkan Fäldt (M)
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ÄRENDELISTA
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70

Information om 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 – muntlig
Information om uppdrag budget 2020 – Samordna utbyggnaden av
Stadionområdet (Pp 6048) – skriftlig
Information om uppdrag budget 2020 – Utveckla en "låt bilen stanna hemma"lösning för Malmöborna – skriftlig
Information om uppdrag budget 2020 – Utveckla program för sportfisket i
Malmö – skriftlig
Information om projektdirektiv för projekt 6057 Folkets park – etapp 5 –
muntlig & skriftlig
Information om projektdirektiv för projekt 8045 Södervärns vattentorn –
skriftlig
Information om projektdirektiv för projekt 5814 Pildammsparken, uteförskola –
skriftlig
Information om upplåtelse för uteservering i gatumiljö på Tegnérgatan 70,
Limhamn – skriftlig
Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information
2020
Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats Stadionparken
ÄDp 5684 Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i Virentofta i Malmö
Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård Bragegatan/ Dalslandsgatan
Medborgarförslag - reducerad avgift vid uthyrning av odlingslotter till
barnfamiljer med försörjningsstöd
Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan fungera som en sommargågata 2020
Nämndinitiativ från Moderaterna om att införa 2 timmars fri parkering med pskiva i handels- och restaurangnära lägen
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§

56

Information om 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 – muntlig

TN-2020-1037
Sammanfattning

(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

57

Information om uppdrag budget 2020 – Samordna utbyggnaden
av Stadionområdet (Pp 6048) – skriftlig

TN-2020-1027
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 200505 Uppdrag budget 2020 - Samordna
utbyggnaden av Stadionområdet (Pp 6048)
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§

58

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

TN-2020-1432
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 200505 Uppdrag budget 2020 - Utveckla en "låt bilen
stanna hemma"-lösning för Malmöborna
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§

59

Information om uppdrag budget 2020 – Utveckla program för
sportfisket i Malmö – skriftlig

TN-2020-1433
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 200505 Uppdrag budget 2020 - Utveckla program för
sportfisket i Malmö
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§

60

Information om projektdirektiv för projekt 6057 Folkets park –
etapp 5 – muntlig & skriftlig

TN-2020-1079
Sammanfattning

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

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 6057 Folkets park – etapp 5
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§

61

Information om projektdirektiv för projekt 8045 Södervärns
vattentorn – skriftlig

TN-2020-688
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 8045 Södervärns vattentorn
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§

62

Information om projektdirektiv för projekt 5814
Pildammsparken, uteförskola – skriftlig

TN-2020-1187
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 5814 Pildammsparken, uteförskola
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§

63

Information om upplåtelse för uteservering i gatumiljö på
Tegnérgatan 70, Limhamn – skriftlig

TN-2020-1616
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ordförandedelegation 200504 Upplåtelse för uteservering i gatumiljö på
Tegnérgatan 70, Limhamn
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§

64

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - mars
2020
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§

65

Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats Stadionparken

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.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats
Stadionparken
Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats i Stadionparken
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§

66

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott besluta
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningen förslag
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






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
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§

67

Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård Bragegatan/
Dalslandsgatan

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.
Fastighets- och gatukontoret har, på uppdrag av tekniska nämnden, som ambition att ingen
hundägare i Malmö ska ha mer än 800 meter till sitt närmaste hundrastområde. I dagsläget
finns det drygt 60 stycken hundrastområden runtom i Malmö. Vid nybyggnation av rastgårdar
prioriteras de områden där det råder brist på hundrastområden. Från Bragegatan är det
mindre än 800 meter till hundrastgården på Falsterboplan. Med hänsyn till den föreslagna
ytans begränsade storlek, samt närheten till en redan befintlig hundrastgård, föreslås att
medborgarförslaget avslås.
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 200505 Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård
Bragegatan/Dalslandsgatan
Yttrande TNAU 200505 Medborgarförslag - önskemål om hundrastgård
Bragegatan/Dalslandsgatan
Medborgarförslag önskemål om hundrastgård Bragegatan/ Dalslandsgatan
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§

68

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.
Fastighets- och gatukontoret har inte tillgång till eller möjlighet att kontrollera information
om huruvida odlingslottsinnehavarna eller deras sammanboende uppbär ekonomiskt bistånd.
Det är inte heller rimligt utifrån tekniska nämndens uppdrag att begära att få utföra sådana
kontroller. Med hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget avvisas.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avvisa medborgarförslaget,
att justera föreliggande förslag till yttrande, på det att följande mening stryks: "Ärendet
översänds därför till arbetsmarknads- och socialnämnden, som för sin del får ta ställning till
förslaget", samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande, då med justering enligt ovan.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att avvisa medborgarförslaget, att justera
föreliggande förslag till yttrande, på det att följande mening stryks: "Ärendet översänds därför
till arbetsmarknads- och socialnämnden, som för sin del får ta ställning till förslaget", samt att
till medborgarförslagsställaren avge yttrande, då med nämnda justering.
Beslutsgång

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

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





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
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§

69

Malmöinitiativet - Låt Södra Förstadsgatan fungera som en
sommargågata 2020

TN-2020-692
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommit Malmöinitiativ med förslag om att göra
Södra Förstadsgatan till en sommargata.
Fastighets- och gatukontoret har, på uppdrag av tekniska nämnden, arbetat med konceptet
”Sommargator” sedan år 2017. En viktig erfarenhet av arbetet med sommargatorna är att
dialog med berörda verksamheter och fastighetsägare är av stor vikt för att en sommargata
ska bli lyckad. Ett försök med att stänga av Södra Förstadsgatan för motorfordonstrafik har
redan gjorts. Försöket genomfördes under perioden mars-oktober år 2014, på sträckan
mellan Spångatan och Friisgatan. En slutsats som kunde dras av försöket var att det inte
fanns något utbrett intresse hos varken fastighetsägare eller verksamheter att engagera sig i
stråket. Flera näringsidkare lämnade istället in protestlistor mot avstängningen och menade
att det hade en alltför negativ inverkan på befintliga verksamheter längsmed gatan.
Att göra Södra Förstadsgatan till en sommargata är en intressant men komplex fråga, vars
konsekvenser skulle behöva undersökas närmare. Med hänsyn till hur det senaste försöket på
gatan togs emot, är det till exempel viktigt att undersöka vilket intresse som finns hos
fastighetsägare och verksamheter längs gatan. Hur trafiken i närområdet påverkas skulle
också behöva utredas närmare. Med hänvisning till de många osäkra förutsättningar som
råder föreslås att förslaget avslås.
Beslut

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

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





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
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§

70

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.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att avslå initiativet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå tekniska nämnden besluta att avslå initiativet.
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta föreslå tekniska
nämnden att bifalla initiativet i dess helhet, samt därmed att uppdra åt förvaltningen att snaras
införa 2 timmars fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära lägen, då på de gator
i staden på vilka förvaltningen finner det vara möjligt.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämndens arbetsutskott
beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag



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

