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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-03 kl. 08:30-11:10

Plats

FGK Rum O-hus Kungsparken/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Yvonne Olsson (S) §§138-147
Stefana Hoti (MP)
Karin Elisabet Olsson (M)

Övriga närvarande

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)
Per Wisenborn (trafikplanerare) §133
Karin Linnéa Caesar (trafikplanerare) §133
Joakim Iveroth (stadskontoret) §133
Annika Fernlund (P-Malmö) §133
Annika Sallhed Canneroth (enhetschef) §134, §138
Malin Magnusson (landskapsarkitekt) §134
Göran Dahlander (stadsjurist) §135
Marie Persson (enhetschef) §136
Maria Perlman Aspeklev (enhetschef) §137
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist) §137, §139
Lars Johansson (enhetschef) §138

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§§133-147

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
§147

Information om uppdrag budget 2020 – Utredning av mobilitetshus i samarbete
med Parkering Malmö – muntlig
Information om projekt Södra Förstadsgatan (Drottninggatan–Triangeln) –
muntlig
Information om projekt 8478 Träpanelen, Dp 4737 – juridiska frågor – muntlig
Information om skateboardanläggning i Klagshamn – muntlig
Information om kameraövervakning i Citytunneln – muntlig
Information om arbetet med badplats i Klagshamn – muntlig
Information om samarbetsavtal med Burlövs kommun angående gemensam
renhållningsordning – muntlig
Information om projektdirektiv för projekt Rörsjöparken – skriftlig
Information om projektdirektiv för exploateringsprojekt 7346 Öster om parken,
Dp 5685 – skriftlig
Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information
2020
Projektavslutsrapport för projekt 1580 Glasbruket, Dp 4637
Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Badplats i Limhamns sjöstad, EF20200067
Malmöinitiativet - Badbrygga där hundbad är tillåtet, EF20200209
Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till stadsgata för
fotgängare och cyklister
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§

133

Information om uppdrag budget 2020 – Utredning av
mobilitetshus i samarbete med Parkering Malmö – muntlig

TN-2020-2652
Sammanfattning

(15 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
Per Wisenborn, stadsutvecklingsavdelningen
Karin Linnéa Caesar, stadsutvecklingsavdelningen
Joakim Iveroth, stadskontoret
Annika Fernlund, P-Malmö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

134

Information om projekt Södra Förstadsgatan (Drottninggatan–
Triangeln) – muntlig

TN-2020-3235
Sammanfattning

(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Malin Magnusson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

135

Information om projekt 8478 Träpanelen, Dp 4737 – juridiska
frågor – muntlig

TN-2020-2792
Sammanfattning

(10 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Göran Dahlander, fastighetsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

136

Information om skateboardanläggning i Klagshamn – muntlig

TN-2020-3203
Sammanfattning

(10 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Marie Persson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

137

Information om kameraövervakning i Citytunneln – muntlig

TN-2020-3188
Sammanfattning

(5 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Maria Perlman Aspeklev, fastighetsavdelningen
Eva Nilsson Lundqvist, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

138

Information om arbetet med badplats i Klagshamn – muntlig

TN-2020-2598
Sammanfattning

(30 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

139

Information om samarbetsavtal med Burlövs kommun
angående gemensam renhållningsordning – muntlig

TN-2020-3014
Sammanfattning

(5 min)
Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen
Eva Nilsson Lundqvist, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

140

Information om projektdirektiv för projekt Rörsjöparken –
skriftlig

TN-2020-3488
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt Rörsjöparken, undertecknat
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§

141

Information om projektdirektiv för exploateringsprojekt 7346
Öster om parken, Dp 5685 – skriftlig

TN-2020-2971
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för exploateringsprojekt 7346 Öster om parken, Dp 5685,
undertecknat
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§

142

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 - oktober
2020
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§

143

Projektavslutsrapport för projekt 1580 Glasbruket, Dp 4637

TN-2020-2614
Sammanfattning

Ärendet avser exploateringsprojekt 1580 Glasbruket, Dp 4637. 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 201203 Projektavslutsrapport för projekt 1580
Glasbruket
Projektavslutsrapport för projekt 1580 Glasbruket
Glasbruket projekt 1580, nämndskarta
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§

144

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.
Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid dess sammanträde den 10
november 2020, och beslutade då, § 126, att återremittera ärendet till förvaltningen för
komplettering avseende eventuella provisoriska lösningar som alternativ till den i initiativet
föreslagna permanenta hundrastgården. Ärendet har nu kompletterats i enlighet med
arbetsutskottets beslut.
Förvaltningens uppfattning, så som den framgår av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse, är
att pågående markmiljöutredning utgör ett hinder även för sådan provisorisk hundrastgård
som Tekniska nämndens arbetsutskott föreslagit.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ånyo återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering, då specifikt avseende
frågan om upprättandet av hundrastgård juridiskt sett kan anses utgöra anläggnings- eller
grävningsarbete, och om sådan åtgärd därmed kan innebära risk för övertagande av
saneringsansvar.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och
Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att ånyo återremittera
ärendet till förvaltningen för komplettering, då specifikt avseende frågan om upprättandet av
hundrastgård juridiskt sett kan anses utgöra anläggnings- eller grävningsarbete, och om sådan
åtgärd därmed kan innebära risk för övertagande av saneringsansvar.
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 201203 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön
i Limhamn, EF20190073
Förslag till yttrande TNAU 201203 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på
Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn, EF20190073
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§

145

Malmöinitiativet - Badplats i Limhamns sjöstad, EF20200067

TN-2020-2203
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har inkommit malmöinitiativ med förslag om att anlägga en badplats
vid kajen i Limhamns sjöstad.
Med hänvisning till det som framkommer i ärendet avstyrker Fastighets- och gatukontoret
förslaget för närvarande, men föreslår också vidare utredning av hur en badplats skulle kunna
anläggas och vilka åtgärder samt kostnader som detta skulle innebära.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet,
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda förutsättningarna för en badplats i Limhamns
sjöstad.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 201203 Malmöinitiativet - Badplats i Limhamns sjöstad,
EF20200067
Förslag till yttrande TNAU 201203 Malmöinitiativet - Badplats i Limhamns sjöstad,
EF20200067
Malmöinitiativet - Badplats i Limhamns sjöstad, EF20200067
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§

146

Malmöinitiativet - Badbrygga där hundbad är tillåtet,
EF20200209

TN-2020-2689
Sammanfattning

Ärendet avser inkommet malmöinitiativ med förslag om att tillåta bad med hund på befintlig
brygga i staden. Fastighets- och gatukontoret ställer sig positiv till att förbättra
badmöjligheterna för hundar på olika vis. Åtgärder på området genomförs därför redan kring
stranden vid Ribersborgs hundrastplats där det redan i dag finns möjlighet att bada med
hund, om än inte specifikt på brygga.
Med hänvisning till de förbehåll som framkommer i ärendet anser förvaltningen i nuläget att
den omfattande skötseln av själva stranden vid den befintliga badplatsen för hund är att
prioritera framför den föreslagna åtgärden i initiativet.
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 201203 Malmöinitiativet - Badbrygga där hundbad är
tillåtet, EF20200209
Förslag till yttrande TNAU 201203 Malmöinitiativet - Badbrygga där hundbad är
tillåtet, EF20200209
Malmöinitiativet - Badbrygga där hundbad är tillåtet, EF20200209
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§

147

Nämndinitiativ från Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till
stadsgata för fotgängare och cyklister

TN-2020-3569
Sammanfattning

Lucas Karlsson (MP) har, som tjänstgörande ersättare, vid Tekniska nämndens sammanträde
den 24 november 2020 väckt initiativ med förslag om att Tekniska nämnden ska besluta
att under 2021 påbörja arbetet med att utforma Friisgatan som en permanent stadsgata för
fotgängare och cyklister.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 421, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till Tekniska nämndens trafikutskotts beslut § 101, 2020-11-10, om
att Friisgatan ska vara sommargata under april–oktober 2021–2022, liksom med hänvisning
till pågående utredning om permanent ombyggnad av gatan, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att Tekniska nämndens
arbetsutskott ska besluta föreslå Tekniska nämnden besluta att, med hänvisning till Tekniska
nämndens trafikutskotts beslut § 101, 2020-11-10, om att Friisgatan ska vara sommargata
under april–oktober 2021–2022, liksom med hänvisning till pågående utredning om
permanent ombyggnad av gatan, 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 Miljöpartiet om att omvandla Friisgatan till stadsgata för
fotgängare och cyklister

