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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-02 kl. 08:30-10:00

Plats

FGK O-huset 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)
Stefana Hoti (MP)
Karin Elisabet Olsson (M)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Caroline Lundholm (enhetschef) §20, §24
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef) §21
Sofie Hellryd (projektsekreterare) §21
Maria Hultin (enhetschef) §22
Lars Johansson (enhetschef) §23
Pella Ström (projektledare) §23
Martin Lundin (enhetschef) §24
Erland Weerasinghe (enhetschef) §24

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-03-09

Protokollet omfattar

§§20-29

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29

Information om återuppbyggnad av ekonomibyggnader på Katrinetorp –
muntlig
Information om projekt 6005 Offentlig konst – mindre åtgärder 2020–2022 –
muntlig
Information om program för offentlig konst – muntlig
Information om arbetet med badplats i Klagshamn – muntlig
Information om World Pride och Malmöfestivalen 2021 – muntlig
Information om projektdirektiv för projekt 7347 Öster om skolan (Hyllie) –
skriftlig
Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information
2021
Malmöinitiativet - Förebygg hundrastning på Malmös aktiva kyrkogårdar,
EF20200303
Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende alternerande gator för försäljning av
street food
Plantering av nya träd efter vandalisering
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§

20

Information om återuppbyggnad av ekonomibyggnader på
Katrinetorp – muntlig

TN-2021-293
Sammanfattning

(10 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Caroline Lundholm, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

21

Information om projekt 6005 Offentlig konst – mindre åtgärder
2020–2022 – muntlig

TN-2019-4285
Sammanfattning

(10 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Sofie Hellryd, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

22

Information om program för offentlig konst – muntlig

TN-2021-579
Sammanfattning

(10 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Maria Hultin, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

23

Information om arbetet med badplats i Klagshamn – muntlig

TN-2020-2598
Sammanfattning

(10 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Lars Johansson, avdelningen för offentlig miljö
Pella Ström, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

24

Information om World Pride och Malmöfestivalen 2021 – muntlig

TN-2020-757
Sammanfattning

(20 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Martin Lundin, avdelningen för offentlig miljö
Erland Weerasinghe, avdelningen för offentlig miljö
Caroline Lundholm, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

25

Information om projektdirektiv för projekt 7347 Öster om skolan
(Hyllie) – skriftlig

TN-2020-3918
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
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§

26

Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information 2021

TN-2021-557
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 - januari
2021
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§

27

Malmöinitiativet - Förebygg hundrastning på Malmös aktiva
kyrkogårdar, EF20200303

TN-2021-368
Sammanfattning

Malmöinitiativet har till Tekniska nämnden översänt ett från allmänheten inkommet initiativ
avseende åtgärder som syftar till att förebygga hundrastning på Malmös aktiva kyrkogårdar.
Föreslagna åtgärder inbegriper långtgående skyltning samt avsatta resurser för personal på
plats med uppdrag att informera kyrkogårdsbesökare om för kommunen gällande
ordningsföreskrifter.
Fastighets- och gatukontorets bedömning är att skyltningsåtgärder motsvarande de som
föreslås ligger inom Kyrkogårdsförvaltningens ansvarsområde, att övriga åtgärder i syfte att
beivra överträdelser gentemot ordningsföreskrifterna är rent polisiära, och att de inkomna
förslagen därför sammantaget bör tillställas Kyrkogårdsförvaltningen.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med hänvisning till vad 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 210302 Malmöinitiativet - Förebygg hundrastning på
Malmös aktiva kyrkogårdar, EF20200303
Förslag till yttrande TNAU 210302 Malmöinitiativet - Förebygg hundrastning på
Malmös aktiva kyrkogårdar, EF20200303
Malmöinitiativ - Förebygg hundrastning på Malmös aktiva kyrkogårdar,
EF20200303
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§

28

Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende alternerande gator
för försäljning av street food

TN-2021-235
Sammanfattning

Tekniska nämnden gav i budgeten för 2021 Fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna att skapa en, gärna flera, alternerade gator för försäljning av streetfood. Tanken
med uppdraget är upplåta en återkommande plats/gata för street food, detta för att göra det
enklare för både entreprenörer och malmöbor att veta var maten säljs. Önskvärt är därtill att
det omfattar en gata eller ett område där det inte finns redan etablerade restauranger.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förvaltningens uppdragsbeskrivning av budgetuppdraget rörande utredning av
alternerande gator för försäljning av street food.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210302 Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende
alternerande gator för försäljning av street food
Uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende alternerande
gator för försäljning av street food
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§

29

Plantering av nya träd efter vandalisering

TN-2021-664
Sammanfattning

Ordförande Andréas Schönström (S) väcker vid innevarande sammanträde ärende angående
nyplantering av träd för att ersätta de träd som skadats under senaste årets vandalisering.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för
investering motsvarande nyplantering av träd för att ersätta samtliga de träd som skadats
under senaste årets vandalisering.
Notering

Håkan Fäldt (M) deltar ej i beslutet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för
investering motsvarande nyplantering av träd för att ersätta samtliga de träd som skadats
under senaste årets vandalisering.
Beslutsgång

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

