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§

118

Information om projekt Ribersborg, entrénod – muntlig &
skriftlig

TN-2020-3217
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Thor Rasmussen, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt Ribersborg, entrénod, undertecknat
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§

119

Information om drift- och underhållsentreprenader 2021 –
muntlig

TN-2019-2889
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Anna Kanschat, avdelningen för offentlig miljö
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

120

Information angående försening i projekt 6050 Temalekplats
Nangijala – skriftlig

TN-2020-1724
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 201110 Försening i projekt 6050 Temalekplats
Nangijala
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§

121

Information om projekt 6028 Flygfyren och flytt av Lundavägens
koloniområde – skriftlig

TN-2019-3957
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TNAU 201110 Projekt 6028 Flygfyren och flytt av
Lundavägens koloniområde
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§

122

Information om projektdirektiv för projektet Södra
Förstadsgatan (Drottninggatan–Triangeln) – skriftlig

TN-2020-3235
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt Södra Förstadsgatan (Drottninggatan–Triangeln),
undertecknat
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§

123

Uppmaning till Kommunstyrelsen angående lagändringar för att
möjliggöra utökat ansvar för p-vakter

TN-2020-1246
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av Kommunfullmäktige beretts tillfälle att avge yttrande över motion
av Niclas Röhr (M) med förslag om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna att utöka parkeringsvakternas befogenheter och att ge dessa möjlighet att
bötfälla vid nedskräpning och klotter (dnr STK-2020-406).
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2020, § 317, att till
Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att den föreslagna åtgärden inte är möjligt att
genomföra med nuvarande lagstiftning, och att Kommunfullmäktige med hänvisning till detta
skulle föreslås besluta att anse motionen vara besvarad. Tekniska nämnden beslutade dock
vid samma tillfälle att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse uppmana
Kommunstyrelsen att, i sin tur, tillskriva berört departement inom Regeringskansliet med
uppmaning om att tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga
lagändringar.
Tekniska nämndens arbetsutskott har därför att ta ställning till av Fastighets- och
gatukontoret framtaget förslag till dylik skrivelse.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Kommunstyrelsen avge skrivelse i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TNAU 201110 Uppmaning till Kommunstyrelsen angående
lagändringar för att möjliggöra utökat ansvar för p-vakter
Förslag till skrivelse TNAU 201110 Uppmaning till Kommunstyrelsen angående
lagändringar för att möjliggöra utökat ansvar för p-vakter
§317 TN 200923 Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter, STK2020-406
Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter, STK-2020-406
Yttrande TN 200923 Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter,
STK-2020-406
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§

124

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.
Kompletterande ekonomisk information enligt signalsystemet ska 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 september 2020
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§

125

Malmöinitiativet - Anlägg ett gigantiskt växthus i
Nyhamnen/Frihamnen, EF20200020

TN-2020-2210
Sammanfattning

Ett malmöinitiativ med önskemål om ett gigantiskt växthus som placeras i
Nyhamnen/Frihamnen har inkommit. Initiativtagaren anser att i takt med att
Nyhamnen/Frihamnen växer har Malmö har en unik chans att utöka stadens kärna till en
livlig och urban stad. För att det ska ske behöver Malmö stad utveckla fler naturliga
mötesplatser som malmöbor vill och kan använda året om och som bjuder in till värmen.
Initiativtagaren föreslår därigenom att ett gigantiskt växthus med medelhavsvärme året runt
placeras i Nyhamnen/Frihamnen.
Ramarna för utvecklingen av Nyhamnen/Frihamnen har fastställts genom att översiktsplanen
för Nyhamnen antogs av Kommunfullmäktige den 19 december 2019. Översiktsplanen
möjliggör för att nya stadsmiljöer med bostäder, verksamheter och mötesplatser kan
växa fram i de gamla hamnmiljöerna. Närheten till centralstationen och havet samt närvaron
av gamla hamn- och industrimiljöer gör att Nyhamnen har stor potential att bli en mycket
attraktiv stadsdel och en naturlig utvidgning av Malmös centrum. I översiktsplanen anges
även att en stadsdelspark ska anläggas samtidigt som stråken som skapas inom området ska
göras gröna och trygga. Dessutom kommer Nyhamnens läge vid vattnet i sig kunna vara med
att skapa en attraktiv och välkomnande miljö såväl för boende som för besökande.
Med anledning av ovan ser inte Tekniska nämnden det möjligt att genomföra den mötesplats
som beskrivs i malmöinitiativet inom utvecklingsområdet Nyhamnen.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet om att anlägga ett
gigantiskt växthus i Nyhamnen/Frihamnen, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 201110 Malmöinitiativ - Anlägg ett gigantiskt växthus i
Nyhamnen/Frihamnen, EF20200020
Förslag till yttrande TNAU 201110 Malmöinitiativ - Anlägg ett gigantiskt växthus i
Nyhamnen/Frihamnen, EF20200020
Malmöinitiativet - Anlägg ett gigantiskt växthus i Nyhamnen/Frihamnen,
EF20200020
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§

126

Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn,
EF20190073

TN-2020-2305
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet malmöinitiativ med förslag om att anlägga
en inhägnad hundrastgård på Ön.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering avseende eventuella provisoriska
lösningar som alternativ till den i initiativet föreslagna permanenta hundrastgården.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för
komplettering avseende eventuella provisoriska lösningar som alternativ till den i initiativet
föreslagna permanenta hundrastgården.
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 201110 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön
i Limhamn, EF20190073
Förslag till yttrande TNAU 201110 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på
Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn, EF20190073
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§

127

Malmöinitiativet - Minnesmärke över Danguole Rasalaite,
EF20200121

TN-2020-2384
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet malmöinitiativ med förfrågan om
minnesmärke över Danguole Rasalaite.
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 201110 Malmöinitiativet - Minnesmärke över Danguole
Rasalaite, EF20200121
Förslag till yttrande TNAU 201110 Malmöinitiativet - Minnesmärke över Danguole
Rasalaite, EF20200121
Malmöinitiativet - Minnesmärke över Danguole Rasalaite, EF20200121
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§

128

Malmöinitiativet - Skatepark i Tygelsjö, EF20200095

TN-2020-2076
Sammanfattning

Ett malmöinitiativ har inkommit för anläggningen av en skatepark i Tygelsjö. Initiativtagaren
lyfter den växande populariteten bland spontana hjulsporter i Malmö och uttrycker ett behov
från området. Initiativtagaren ser positiva sociala effekter i att låta den föreslagna skateparken
ske i samverkan med andra ungdomsaktiviteter tillgängliga vid idrottsplatsen och
Fågellekplatsen.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet,
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att det är budgetmässiga skäl som ligger till
grund för prioriteringen bakom beslutet att inte anlägga skatepark i Tygelsjö,
att i förvaltningens förslag till yttrande tydliggöra de finansieringsmässiga förutsättningar som
ligger till grund för anläggandet av skateboardanläggning i Klagshamn, samt
att, då med nämnda tillägg, avge yttrandet till Malmöinitiativet.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i
ärendet avslå initiativet, att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att det är
budgetmässiga skäl som ligger till grund för prioriteringen bakom beslutet att inte anlägga
skatepark i Tygelsjö, samt att, då med nämnda tillägg, avge yttrandet till Malmöinitiativet.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande
tydliggöra de finansieringsmässiga förutsättningar som ligger till grund för anläggandet av
skateboardanläggning i Klagshamn.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Håkan Fäldts (M) och eget yrkande och finner att
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget och Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande och
finner att Tekniska nämndens arbetsutskott även beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 201110 Malmöinitiativ - Skatepark i Tygelsjö,
EF20200095
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Förslag till yttrande TNAU 202210 Malmöinitiativ - Skatepark i Tygelsjö,
EF20200095
Malmöinitiativet - initiativet överlämnat för behandling/besvarande, EF20200095
Malmöinitiativet - Skatepark i Tygelsjö, EF20200095
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§

129

Projektavslutsrapport för projekt 5811, Gottorps allé, skola

TN-2020-2586
Sammanfattning

Inom fastigheten Bladbaggen 1 har Stadsfastigheter uppfört skola och förskola. I anslutning
till Bladbaggen 1 har Fastighets- och gatukontoret anlagt en park, Gottorpsparken.
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 201110 Projektavslutsrapport projekt 5811, Gottorps
allé, skola
Slutrapport projekt 5811, Gottorps allé, skola
Projekt 5811, Gottorps allé, skola, protokoll överlämnandemöte
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§

130

Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets park etapp 4

TN-2019-1029
Sammanfattning

Folkets park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål.
Inom ramen för ”Program för utveckling av Folkets park” har en rad förändringar av parken
föreslagits där flera förverkligats och andra håller på att realiseras.
Denna slutrapport avser projektet Folkets park etapp 4 som omfattat ett nytt scenområde för
placering av den stora scenen samt omkringliggande planteringar. Scenen planeras att vara på
plats årligen under högsäsong (april–september). Genomförandet av projektet har inneburit
en flytt av den befintliga Kastanjekiosken till en ny plats i parken.
Projektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse TNAU 201006 Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets
park etapp 4
Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets park etapp 4
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§

131

Projektavslutsrapport för projekt 8478 Träpanelen, Dp 4737

TN-2020-2792
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för exploateringsprojekt 8478
Träpanelen, Dp 4737.
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 201110 Projektavslutsrapport för projekt 8478
Träpanelen, Dp 4737
Projektavslutsrapport för projekt 8478 Träpanelen, Dp 4737

18

§

132

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna avseende placering av
elsparkcyklar på lämplig plats

TN-2020-3056
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 20 oktober väckt initiativ
avseende att elsparkcyklar ska placeras på lämplig plats. Plath (SD) föreslår i initiativet att
Tekniska nämnden ska besluta att i yttranden till Polismyndigheten angående upplåtelse av
offentlig plats till aktörer som tillhandahåller friflytande mobilitetstjänster av eldrivna
enpersonsfordon, alltid tillföra att upplåtelse villkoras med minst ett av följande krav:



Att fordonen som verksamheten avser är utrustade med teknisk utrustning som
omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för aktuell
fordonstyp.
Att fordonen måste återlämnas på en viss plats efter uthyrningen.

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 373, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå Tekniska nämnden besluta att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet,
anse initiativet vara besvarat.
Beslutsgång

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




Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna avseende placering av elsparkcyklar på
lämplig plats
§373 TN 201020 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna avseende placering av
elsparkcyklar på lämplig plats

