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Information om projekt 6007 Lindängelund, bullervall – muntlig
Information om objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425
Kollektivtrafikstråk och bro – muntlig
Information om projekt Bulleråtgärd, Rörsjöparken – muntlig & skriftlig
Information om uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i Malmö Industrial
Park – skriftlig
Information om projektdirektiv för projekt 7021 Vindtunnelanläggning Hyllie –
skriftlig
Information om projektdirektiv för projekt Kanalreinvesteringar 2021-2023 –
skriftlig
Information om tomträttsupplåtelse anpassad för statligt investeringsstöd –
skriftlig
Drift- och underhållsentreprenader 2021
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
Uppställning av container i Strandparken, intill Strandsjön Limhamn
Projektavslutsrapport för projekt 9903 Smidesstaket i Folkets park
Projektavslutsrapport för projekt 5326 Cementen
Malmöinitiativet - klipp inte de flesta kommunala gräsmattorna i syfte att gynna
pollinatörer
Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö Dp
5622
Detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i Rosengård i Malmö Dp 5636
Detaljplan för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge i Malmö Dp
5643
Detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö,
Dp 5513
Detaljplan för Toarp 4:27 i Toarp i Malmö Dp 5642
Detaljplan för fastigheten Vattnet 3 m.fl. i Sibbarp i Malmö, Dp 5637
Detaljplan för Heliotropen 4, 6 och 7 i Johanneslust i Malmö, Dp 5664
Ändring av detaljplan för Spåret 1 i Värnhem i Malmö, ÄDp 5683
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående sommartorgsverksamhet på
Davidshallstorg
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§

71

Information om projekt 6007 Lindängelund, bullervall – muntlig

TN-2020-585
Sammanfattning

(10 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Erika Jonasson, avdelningen för offentlig miljö
Ina Söderbäck, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

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

72

Information om objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425
Kollektivtrafikstråk och bro – muntlig

TN-2020-1528
Sammanfattning

(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Jens Larsen, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

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

73

Information om projekt Bulleråtgärd, Rörsjöparken – muntlig &
skriftlig

TN-2019-4001
Sammanfattning

(10 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Sara Fridh, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Utredning i projekt Bulleråtgärd, Rörsjöparken
Information TNAU 200609 Projekt Bulleråtgärd, Rörsjöparken

Paragrafen är justerad
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§

74

Information om uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i
Malmö Industrial Park – skriftlig

TN-2020-1038
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 200609 Uppdrag budget 2020 – Företagsetablering i
Malmö Industrial Park

Paragrafen är justerad
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§

75

Information om projektdirektiv för projekt 7021
Vindtunnelanläggning Hyllie – skriftlig

TN-2019-1452
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 7021 Vindtunnelanläggning i Hyllie, undertecknat

Paragrafen är justerad
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§

76

Information om projektdirektiv för projekt Kanalreinvesteringar
2021-2023 – skriftlig

TN-2020-1949
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt Kanalreinvesteringar 2021-2023

Paragrafen är justerad
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§

77

Information om tomträttsupplåtelse anpassad för statligt
investeringsstöd – skriftlig

TN-2020-1955
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 200609 Tomträttsupplåtelse anpassad för statligt
investeringsstöd

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, en upphandling i enlighet med
ärendet är genomförd med start för nya driftentreprenader 2021-04-01.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till att ärendet är av principiell karaktär eller av stort politiskt intresse,
överlämna ärendet till tekniska nämnden för beslut.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att upphandlingen Drift- och underhållsentreprenader 2021 avbryts med anledning av att rådande
pandemi medfört att Malmö stads ekonomiska förutsättningar förändrats i sådan utsträckning
att uppdragen nu kommer att utföras i egen regi, samt att uppdra åt fastighets- och
gatukontoret att träffa överenskommelse med serviceförvaltningen om utförande av
uppdragen i sin helhet, på samma villkor som erbjudits externa utförare och mot en
ersättning som motsvarar den som skulle ha utgått till externa utförare.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att tekniska nämndens
arbetsutskott ska besluta att, med hänvisning till att ärendet är av principiell karaktär eller av
stort politiskt intresse, överlämna ärendet till tekniska nämnden för beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Håkan Fäldts (M) respektive Håkan Linnés (L)
yrkande om att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beslut och finner att tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag








Ordförandeskrivelse TNAU 200609 Drift- och underhållsentreprenader 2021
G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Drift- och underhållsentreprenader 2021
Tilldelningsbeslut med tillhörande bilagor_200602
Bilaga 1_200602
Bilaga 2_200602
Bilaga 3_200602

Paragrafen är justerad

11

§

79

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

TN-2020-1037
Sammanfattning

Ärendet avser återredovisning och förslag på beslut kopplat till rubricerat budgetuppdrag från
tekniska nämnden för 2020.
Sedan försöken med sommargågata startade har delen av som löper mellan Norra Skolgatan
och Folkets park varit svårast att aktivera för att skapa det naturliga stråk mellan Triangeln
och Folkets Park, såsom det var tänkt från början. Längsmed detta stråk ligger Sveriges första
serietecknarskola, liksom en del butiker vars verksamheter befinner sig inom samma tema.
Längre ner mot Folkets park har biografen Panora haft ett flertal visningar av tecknad film
för barn.
Stråket kan därför bli en naturlig koppling mellan barnkultur, serietecknandet och Folkets
park. Detta arbete bör ske i samarbete med kulturförvaltningen, med vilken fastighets- och
gatukontoret redan har ett etablerat samarbete om ett så kallat ”kulturstråk” på Friisgatan.
Fastighets- och gatukontoret arbetar sedan tidigare med att förstärka stråket mellan Johannes
kyrkoplan och Folkets park, detta genom att etablera sommargata på en del av sträckan.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att tillfälligt anordna en så kallad
”seriegata” på någon närliggande gata enligt scenario tre i föreliggande förslag, samt
att uppdra åt förvaltningen att vid en framtida ombyggnad av Friisgatan också
utreda möjligheterna till att skapa ett permanent så kallat ”seriestråk” på denna gata enligt
scenario ett i föreliggande förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att tillfälligt anordna en så kallad
”seriegata” på någon närliggande gata enligt scenario tre i föreliggande förslag, samt uppdra åt
förvaltningen att vid en framtida ombyggnad av Friisgatan också utreda möjligheterna till att
skapa ett permanent så kallat ”seriestråk” på denna gata enligt scenario ett i föreliggande
förslag.
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 200609 Uppdrag budget – Utveckla ett stråk kopplat till
svenska serietecknare och serieskolan längs den del av Friisgatan som löper mellan
Norra Skolgatan och Folkets park
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Information TNAU 200505 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

Paragrafen är justerad
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§

80

Uppställning av container i Strandparken, intill Strandsjön
Limhamn

TN-2020-1697
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från Polisen gällande tillstånd att uppföra
en container på gräsyta intill Strandsjön i Strandparken Limhamn, detta från och med 202004-15 till och med 2023-08-31. Syftet med containern är förvaring av utrustning till
kabelsport ”wakeboard” tillhörande Skånes Kabelsportförening.
Fastighet- och gatukontorets bedömning är att upplåtelsen bör tillstyrkas.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka upplåtelse av container intill Strandsjön i Strandparken Limhamn, förutsatt att
bygglov beviljas för uppförande av fritidsanläggning.
Beslutet skickas till

Polismyndigheten
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Uppställning av container i Strandparken intill
Strandsjön, Limhamn
Underlag för bygglovsansökan
Remiss från Polismyndigheten angående wakeboardanläggning, Strandbassängen,
Strandparken, A190.911/2020

Paragrafen är justerad
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§

81

Projektavslutsrapport för projekt 9903 Smidesstaket i Folkets
park

TN-2019-1695
Sammanfattning

Folkets park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. En
fortsatt utveckling av parken krävs för att erbjuda Malmöborna en plats året om. I detta
projekt har ett nytt tillgängligt och genomsläppligt staket byggts vilket knutit samman det
redan befintliga smidesstaketet och därmed öppnat upp parken mot söder.
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 200609 Projektavslutsrapport för projekt 9903
Smidesstaket i Folkets park
Projektavslutsrapport för projekt 9903 Smidesstaket i Folkets park

Paragrafen är justerad
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§

82

Projektavslutsrapport för projekt 5326 Cementen

TN-2020-1540
Sammanfattning

Inom fastigheterna Lokstallet 1 och Tankloket 2 har av stadsfastigheter uppförts förskola och
skola.
Exploateringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport.
Beslut

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





G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Projektavslutsrapport för projekt 5326
Cementen
Projektavslutsrapport för projekt 5326 Cementen
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

83

Malmöinitiativet - klipp inte de flesta kommunala gräsmattorna i
syfte att gynna pollinatörer

TN-2020-1097
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslag att sluta klippa de flesta gräsytor i Malmö.
Initiativtagaren tar upp att pollinerarna behöver akut hjälp och att denna enkla åtgärdar bidrar
till att också spara pengar.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på initiativet, då det ligger i linje med pågående
arbete och följer aktuella mål. Tekniska nämnden föreslås besluta att avslå initiativet, på det
att park- och gatumiljösektionen inte ska sluta att klippa gräsmattor, men att arbetet med att
omvandla klippt gräs till mer varierade ytor för att gynna biologisk mångfald ska fortsätta.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avslå initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Malmöinitiativet - Klipp inte de flesta
kommunala gräsmattorna i syfte att gynna pollinatörer
Förslag till yttrande TNAU 200609 Malmöinitiativet - Klipp inte de flesta
kommunala gräsmattor i syfte att gynna pollinatörer
Malmöinitiativet - Klipp inte de flesta kommunala gräsmattorna i syfte att gynna
pollinatörer

Paragrafen är justerad
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§

84

Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö Dp 5622

TN-2018-4720
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för fastigheten
Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5622. Syftet med detaljplanen är att
göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse. Skånegårdsvägen förlängs
till Kalkbrottsgatan i en bågform. Kvarteren läggs norr och söder om Skånegårdsvägen och
binds samman med ett rutnät av gator och körbara ytor. Ny bebyggelse i skala 2-5 våningar
planeras, där radhus och flerbostadshus blandas i stort sett alla kvarter. Mitt i planområdet
planeras en förskola för 120 barn i 2 våningar. Norr om Skånegårdsvägen möjliggörs för två
mobilitetshus. Markparkering förekommer men begränsas på gårdar för att säkerställa
boendekvalitéer. Parkstråket som löper genom Bunkeflostrand förlängs till Kalkbrottsgatan.
Parkstråket växer och krymper i sin omfattning för att möjliggöra för rumsliga attraktiva och
integrerande platsbildningar. Parkstråket används även för hantering av dagvatten och skyfall.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse TNAU 2020-06-09 Dp 5622 för fastigheten Limhamn 155:355
m.fl. i Bunkeflostrand
Förslag till yttrande TNAU 2020-06-09 Dp 5622 för fastigheten Limhamn 155:355
m.fl. i Bunkeflostrand
Dp 5622 Kompletterande utskick samråd
Dp 5622 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5622 Illustrationskarta samråd
Dp 5622 Planbeskrivning samråd
Dp 5622 Plankarta samråd
SBN 181219 § 467 Särskilt yttrande (L), Detaljplan för fastigheten Limhamn
155:355 med flera i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5622
SBN 181219 § 467, Reservation (M), Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355
m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5622

Paragrafen är justerad

18

§

85

Detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i Rosengård i
Malmö Dp 5636

TN-2018-4569
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan för fastigheten
Almgården 4 m.fl. i Rosengård. Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av
bostadsområdet Almgården med flera bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i
form av förskola och äldrevård. Nya stråk och kopplingar inom området ska förbinda
området med omgivande rörelsestråk och grönytor.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Dp 5636 Almgården 4 m.fl.
Förslag till yttrande TNAU 200609 Dp 5636 Almgården 4 m.fl.
Dp 5636 Plankarta samråd
Dp 5636 Planbeskrivning samråd
SBN 181119 §415 Särskilt yttrande (V), Detaljplan för fastigheten Almgården 4
m.fl. i Rosengård i Malmö (Dp 5636 )
SBN 181129 §416 Särskilt yttrande (SD), Detaljplan för fastigheten Almgården 4
m.fl. i Rosengård i Malmö (Dp 5636)

Paragrafen är justerad
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§

86

Detaljplan för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra
Skrävlinge i Malmö Dp 5643

TN-2019-1727
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta fastigheten Vannagården 7 med
bostadsbebyggelse.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TNAU 2020-06-09 Dp 5643 för fastigheten Vannagården 7 i
Östra Skrävlinge
Förslag till yttrande TNAU 2020-06-09 Dp 5643 för fastigheten Vannagården 7 i
Östra Skrävlinge
DDp 5643 Samrådshandling Planbeskrivning
Dp 5643 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5643 Plankarta samråd

Paragrafen är justerad
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§

87

Detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i
Hyllie i Malmö, Dp 5513

TN-2016-3381
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till detaljplan för kvarteren
Stensjön och Delsjön m.fl. i Hyllie. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i
Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter, möjliggöra ändamålsenliga lokaler
för skola och förskola som redan finns i området samt säkra att verksamhet för vård av äldre
är möjlig inom området.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott besluta
att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 87a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Dp 5513 kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
Förslag till yttrande TNAU 200609 Dp 5513 kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
Dp 5513 Samrådshandling Planbeskrivning
Dp 5513 Samrådshandling Plankarta
Dp 5513 Detaljplaner för kvarteret Stensjön och Delsjön med flera i Hyllie i
Malmö, reservation (M) + (L), reservation (S) + (L), reservation (SD), särskilt
yttrande (V)

Paragrafen är justerad

bilaga § 87a

Tekniska nämndens21
arbetsutskott
2020-06-09
Särskilt yttrande

§ 87 Detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i
Hyllie i Malmö, Dp 5513

Tekniska nämnden har att yttra sig över förslaget till detaljplan.
I underlaget saknas information om hur de som i dag bor i området ställer sig till förslaget.
Det är självklart för oss moderater att de som i dag bor i ett område som staden vill förtäta också
ska ha ett reellt inflytande på kommande bebyggelse i deras absoluta närhet.
Vi förutsätter därför att stadsbyggnadsnämnden tar fram och beaktar de boendes synpunkter i det
fortsatta arbetet för att skapa acceptans för den föreslagna förtätningen och vill med detta särskilda
yttrande framhålla att om så inte sker förbehåller vi oss rätten att i nästa skede ställa oss negativa
till planen.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av:

Karin Olsson (M)

22

§

88

Detaljplan för Toarp 4:27 i Toarp i Malmö Dp 5642

TN-2019-1724
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan för fastigheten Toarp
4:27 i Toarp. Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder i befintliga gårdsbyggnader.
Totalt planeras 14 bostäder att inrymmas i gårdens byggnader. Detaljplanen innebär ingen
ytterligare byggrätt förutom mindre komplementbyggnader. Gården har ett högt
kulturhistoriskt värde och delar av byggnaderna har därför försetts med rivningsförbud och
samtliga byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser. I fastighetens sydvästra
och nordvästra del möjliggörs parkering.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Dp 5642 Toarp 4:27
Förslag till yttrande TNAU 200609 Dp 5642 Toarp 4:27
Dp 5642 Planbeskrivning samråd
Dp 5642 Plankarta samråd

Paragrafen är justerad

23

§

89

Detaljplan för fastigheten Vattnet 3 m.fl. i Sibbarp i Malmö, Dp
5637

TN-2019-13
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan för fastigheten Vattnet
3 m.fl. i Sibbarp. Syftet med planen är att omvandla och förtäta befintlig industrimark med
bostadsbebyggelse och centrumverksamhet samt skydda kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. Nya allmänna gatusträckningar föreslås också inom planområdet.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Dp 5637 Vattnet 3 m.fl.
Förslag till yttrande TNAU 200609 Dp 5637 Vattnet 3 m.fl.
Dp 5637 Samrådshandling Planbeskrivning
Dp 5637 Samrådshandling Plankarta

Paragrafen är justerad

24

§

90

Detaljplan för Heliotropen 4, 6 och 7 i Johanneslust i Malmö, Dp
5664

TN-2019-4289
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, verksamheter och
parkeringshus samt allmän plats för angöring, fördröjning av dagvatten och lek samt
bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TNAU 2020-06-09 Dp 5664 för Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust
Förslag till yttrande TNAU 2020-06-09 Dp 5664 för Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust
Dp 5664 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5664 Samrådshandling Planbeskrivning
Dp 5664 Samrådshandling Plankarta
SBN 191212 §366a Detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl i Johanneslust i
Malmö (Dp 5664), reservation (V)

Paragrafen är justerad

25

§

91

Ändring av detaljplan för Spåret 1 i Värnhem i Malmö, ÄDp 5683

TN-2020-72
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till ändring av detaljplan för
fastigheten Spåret 1 i Värnhem. Syftet med planändringen är att möjliggöra handel med
livsmedel i bottenvåningen.
Beslut

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 ÄDp 5683 Spåret 1
Förslag till yttrande TNAU 200609 ÄDp 5683 Spåret 1
ÄDp 5683 Samrådshandling Tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser

Paragrafen är justerad

26

§

92

Nämndinitiativ från Centerpartiet angående
sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg

TN-2020-1753
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) väckte vid tekniska nämndens sammanträde den 26 maj 2020 initiativ
om sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg. Tekniska nämnden beslutade vid sagda
tillfälle, § 216, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att bifalla initiativet,
att därmed uppdra åt förvaltningen att, i samverkan och samförstånd med restaurangerna vid
torget, undersöka om förutsättningar finns för att omvandla Davidhallstorg till sommartorg
under 2021, samt att, om sådana förutsättningar finns, vidta erforderliga åtgärder för test och
utvärdering av Davidhallstorg som sommartorg år 2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå tekniska nämnden besluta att bifalla initiativet, att därmed uppdra åt förvaltningen att,
i samverkan och samförstånd med restaurangerna vid torget, undersöka om förutsättningar
finns för att omvandla Davidhallstorg till sommartorg under 2021, samt att, om sådana
förutsättningar finns, vidta erforderliga åtgärder för test och utvärdering av Davidhallstorg
som sommartorg år 2021.
Beslutsgång

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




§216 TN 200526 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående
sommartorgsverksamhet på Davidshallstorg
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående sommartorgsverksamhet på
Davidshallstorg

Paragrafen är justerad

