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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-09-08 kl. 08:30-09:45

Plats

FGK Rum O-Hus Kungsparken (Stadshusets innergård)
Möjlighet till digitalt deltagande finns för den som behagar. Om så är
fallet – meddela vänligen nämndsekreteraren i god tid så utrustning för
ändamålet kan bokas.

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

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

Informationspunkter för tekniska nämndens arbetsutskott 2020 –
muntliga

TN-2019-4302
Sammanfattning

a) Arrangemang vintern 2020 (TN-2020-343)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Erland Weerasinghe, avdelningen för offentlig miljö
b) Drift- och underhållsentreprenader 2021 – återkoppling (TN-2019-2889)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
Anna Kanschat, avdelningen för offentlig miljö
c) Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö (TN-2020-2618)
(10 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
2.

Information om projektdirektiv för projekt 7026 Högstadium Hyllie –
skriftlig

TN-2020-1768
Beslutsunderlag


3.

Projektdirektiv för projekt 7026 Högstadium Hyllie, undertecknat
Information om projektdirektiv för projekt Del av Innerstaden 30:3
Väster om Entré – skriftlig

TN-2020-2550
Beslutsunderlag


4.

Projektdirektiv för projekt Del av Innerstaden 30:3 Väster om Entré, undertecknat
Information om projektdirektiv för projekt 5333 Gulmåran – skriftlig

TN-2020-2127
Beslutsunderlag


5.

Projektdirektiv för projekt 5333 Gulmåran, undertecknat
Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2021
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TN-2020-2485
Sammanfattning

Kanslienheten vid Fastighets- och gatukontoret har, i samråd med Tekniska nämndens
presidium, tagit fram ett förslag avseende 2021 års sammanträdestider för Tekniska
nämndens arbetsutskott.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att Tekniska nämndens arbetsutskott under 2021 sammanträder enligt föreliggande föreslag.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200908 Tekniska nämndens arbetsutskotts
sammanträdestider 2021
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


7.

Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - maj 2020
Malmöinitiativet - Byt grusade trottoarer mot annat material för
bättre framkomlighet

TN-2020-1692
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslag att byta ut grusbelagda gångbanor mot annat
material eftersom det medför besvär för många att gå på grusgångbanor, sten fastnar i skor
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etc. Det är enligt initiativtagaren även svårt för rullstolar och barnvagnar att ta sig fram på
detta underlag.
Fastighets- och gatukontoret förstår problemet, och som ett led i tillgänglighetsarbetet har
förvaltningen slutat att lägga lös singel på gångvägar och trottoarer för att istället belägga de
redan singlade gångbanorna med packat stenmjöl som är jämnt men ändå kan infiltrera
dagvatten.
Förslag till beslut

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





8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200908 Malmöinitiativet - Byt grusade trottoarer mot
annat material för bättre framkomlighet
Förslag till yttrande TNAU 200908 Malmöinitiativet - Byt grusade trottoarer mot
annat material för bättre framkomlighet
Malmöinitiativet - Byt grusade trottoarer mot annat material för bättre
framkomlighet
Projektavslutsrapport för projekt 1041 Lien

TN-2020-2126
Sammanfattning

Inom kvarteret Lien har 18 radhus och 38 lägenheter i flerfamiljshus uppförts. Fastighetsoch gatukontorets exploateringsprojekt kan nu avslutas i enlighet med upprättad
projektavslutsrapport. Projektnettot uppgår till 26,3 mnkr.
Förslag till beslut

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




9.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 200908 Projektavslutsrapport för projekt 1041 Lien
Kv Lien, nämndskarta
Slutrapport projekt Lien projektnr. 1041
Projektavslutsrapport för projekt 5323 Soltofta 8, Husie, Dp 5263

TN-2014-574
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för exploateringsprojekt Soltofta 8 i
Husie, projektnummer 5323.
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Förslag till beslut

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




10.

G- Tjänsteskrivelse TNAU 200908 Projektavslutsrapport för projekt 5323 Soltofta
8, Husie, Dp 5263
Projektavslutsrapport för projekt 5323 Soltofta 8, Husie, Dp 5263
Soltofta, nämndskarta
Projektavslutsrapport för projekt 1062 Gråsejen 1

TN-2018-2703
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad projektavslutsrapport för exploateringsprojekt
Gråsejen 1 i Limhamn, projektnummer 1062.
Förslag till beslut

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




11.

G-Tjänsteskrivelse 200908 Projektavslutsrapport för projekt 1062 Gråsejen 1
Projektavslutsrapport för projekt 1062 Gråsejen 1
Gråsejen, nämndskarta
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål

TN-2020-2034
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 12 juni, § 260, väckt initiativ
om reglering av tomträttsavgäld för parkeringsändamål.
Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




12.

§260 TN 200612 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld
för parkeringsändamål
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om reglering av tomträttsavgäld för
parkeringsändamål
Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra
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Hamnen
TN-2020-2529
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 299, väckt
initiativ angående orosmoment i Västra Hamnen.
Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



13.

§299 TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra
Hamnen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående orosmoment i Västra Hamnen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i
korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen

TN-2020-2531
Sammanfattning

Håkan Fäldt (M) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 300, väckt
initiativ angående åtgärder för att minska olyckorna i korsningen
Heleneholmsstigen/Ystadvägen.
Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




14.

§300 TN 200825 Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av
olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen
Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i korsningen
Heleneholmsstigen/Ystadvägen
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up cykelbanor

TN-2020-2565
Sammanfattning

Henrik Malmberg (M) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti, § 301, väckt
initiativ angående pop-up-cykelbanor.
Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




§301 TN 200825 Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
Nämndinitiativ från Centerpartiet angående pop-up-cykelbanor
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15.

Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående
badplats i Klagshamn

TN-2020-2598
Sammanfattning

Andréas Schönström (S) och Henrik Linné (L) har vid Tekniska nämndens sammanträde den
25 augusti, § 303, väckt initiativ angående badplats i Klagshamn.
Tekniska nämnden beslutade vid tillfället ifråga att överlämna ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




§303 TN 200825 Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående
badplats i Klagshamn
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna angående badplats i
Klagshamn

