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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-04-08 kl. 08:30-09:45

Plats

FGK O-huset Kungsparken, Stadshuset (innergården), August Palms
Sammanträdet äger företrädesvis rum digitalt via Microsoft Teams.
I enlighet med Stadskontorets rekommendationer närvarar endast
presidiet, fastighets- och gatudirektören samt nämndsekreteraren på
plats i angiven lokal.

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
Peter Nilsson, tf. avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Monica Johansson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt datum och klockslag för justering av
protokollet

2.

Godkännande av inriktning och syfte i förfrågningsunderlag vid
upphandling av persontransport – färdtjänst, beställningscentral
med mera

TN-2021-673
Sammanfattning

Med anledning av att de nuvarande avtalen avseende beställningscentral och transporter för
färdtjänst löper ut den 31 mars 2023 har Stadskontorets upphandlingsenhet inlett arbetet med
en ny upphandling. Stadskontorets upphandlingsenhet tidsplanering medför att ett
förfrågningsunderlag avseende beställningscentral och transporter för färdtjänst ska vara klart
för annonsering i början av hösten 2021, september/oktober.
Enligt Tekniska nämndens delegationsordning punkt 2.1 är det nämndens arbetsutskott som
ska godkänna inriktning och syfte i förfrågningsunderlag vid upphandlingar av principiell
karaktär. Stadskontorets upphandlingsenhet behöver för att kunna påbörja sitt arbete med
upprättandet av ett förfrågningsunderlag ha Tekniska nämndens arbetsutskott beslut om
inriktning och syfte snarast och senast under april månad 2021.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att inriktningen och syftet i förfrågningsunderlaget vid upphandling av persontransport –
färdtjänst, beställningscentral m.m. ska vara följande









utförandet av färdtjänstuppdragen, persontransporterna, ska delas upp i lämpliga
geografiska områden/delar,
beställningscentral ska tillhandahållas av en av transportörerna,
persontransporter ska, i möjligaste mån, till övervägande del utföras med
Malmöprofilerade fordon,
såväl miljökrav som krav på ”sociala villkor” som är ekonomiskt rimliga ska ställas,
krav på förarcertifiering ska ställas,
sanktionsmöjligheter i form av viten eller liknande ska ställas på ett sådant sätt att det
så långt möjligt kan säkerställas att uppdraget utförs enligt beställarens önskemål,
möjligheter till bonus som ger utföraren incitament att utföra uppdraget på sätt som
ger beställaren ett såväl kvantitativt som kvalitativt mervärde, ska införas,
avtalet ska högst omfatta det antal år som lagstiftningen om offentlig upphandling
medger.

samt,
att Tekniska nämnden ska vara avtalsägare och som upphandlande myndighet teckna
kommande tilldelningsbeslut samt därpå följande avtal.
Beslutsunderlag
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3.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Godkännande av inriktning och syfte i
förfrågningsunderlag vid upphandling av persontransport – färdtjänst,
beställningscentral med mera
Informationspunkter för Tekniska nämndens arbetsutskott 2021 –
muntliga

TN-2020-3494
Sammanfattning

– TILLKOMMER EVENTUELLT.
4.

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

TN-2020-3918
Beslutsunderlag


5.

Projektdirektiv för projekt 7347 Öster om skolan, undertecknat, rev.
Information om projektdirektiv för projekt 8719 Kvarteret Bryggeriet,
Dp 5299 – skriftlig

TN-2020-2469
Beslutsunderlag


6.

Projektdirektiv för projekt 8719 Kvarteret Bryggeriet, Dp 5299, undertecknat
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.
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Beslutsunderlag



7.

Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - februari
2021
Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för och
finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och
trafikbeteende

TN-2021-237
Sammanfattning

I den nämndbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 per beslut 2021-01-26, § 9,
har uppdragits åt Fastighets- och gatukontoret att utreda förutsättningarna för och undersöka
möjligheten att bygga en trafiklekplats med bemanning.
I föreliggande förslagna uppdragsbeskrivning redogör Fastighets- och gatukontoret för hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förslag till uppdragsbeskrivning gällande utredning av förutsättningar för och
finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och trafikbeteende, samt
att uppdra åt förvaltningen att till Tekniska nämnden återkomma med en rapport i ärendet
senast vid dess sammanträde i november 2021.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av
förutsättningar för och finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik
och trafikbeteende
Uppdragsbeskrivning till budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för
och finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och trafikbeteende
Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende arrangemang av
sommartorg på fler platser i staden

TN-2021-234
Sammanfattning

I nämndsbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 har uppdragits åt Fastighetsoch gatukontoret att utreda om platser i staden kan omvandlas till ”sommartorg”.
I föreliggande föreslagna uppdragsbeskrivning redogör Fastighets- och gatukontoret för hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget. Då sommartorg inte tidigare har
genomförts i staden önskar Fastighets- och gatukontoret först och främst formulera ett
koncept för hur man kan jobba med sommartorg i Malmö. Utifrån detta koncept ges därefter
exempel på platser som skulle kunna vara lämpliga för genomförande av konceptet.
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 om utredning
avseende arrangemang av sommartorg på flera platser i staden.
Beslutsunderlag




9.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende
arrangemang av sommartorg på fler platser i staden
Uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende arrangemang
av sommartorg på fler platser i staden
Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för
mobilitetsapp

TN-2021-238
Sammanfattning

I nämndsbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 har uppdragits åt Fastighetsoch gatukontoret att utreda förutsättningar för en mobilitetsapp i Malmö.
Förvaltningen har i den i ärendet föreliggande tjänsteskrivelsen utformat ett förslag på en
inriktning för den utredning som efterfrågas, liksom en tidplan för densamma.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förslag till uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 om utredning av
förutsättningar för mobilitetsapp.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av
förutsättningar för mobilitetsapp
Uppdragsdirektiv – Förvaltning av byggnader i Folkets park

TN-2021-747
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret samt Stadsfastigheter ser ett behov av att göra en översyn av
Folkets park. Det handlar om att ta vidare den ansats som startades för ett antal år sedan men
som inte slutfördes. Därför behövs en överblick över hur nuläget ser ut, främst med avseende
på förvaltning och skick av byggnaderna i parken. Det handlar också om att se över den
nuvarande uppdelningen av förvaltningen av parkens byggnader på två olika förvaltningar i
staden, med olika modeller för uthyrning. Översynen ska resultera i ett eller flera alternativa
förslag till hur byggnaderna på lämpligast sätt skulle kunna förvaltas även fortsättningsvis.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
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att godkänna föreslaget uppdragsdirektiv rörande Folkets park.
Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Uppdragsdirektiv – Förvaltning av byggnader i
Folkets park
Upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds torg

TN-2021-695
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polisen gällande ansökan om
tillstånd att uppföra två (2) padelbanor på Dag Hammarskjölds torg utanför Malmö Live,
detta från och med 2021-05-01 till och med 2021-09-12. Då Fastighets- och gatukontoret
anser att upplåtelsen kan vara att betrakta som av prejudicerande natur bör ärendet behandlas
i Tekniska nämndens arbetsutskott, detta i enlighet med punkten 7.1 Delegationsordning för
Malmö stads tekniska nämnd.
Fastighets- och gatukontoret anser att upplåtelse av torget för padelverksamhet under 4,5
månaders period inte är förenligt med de intentioner som framgår av gällande detaljplan
5152, och föreslår därför att ansökan om upplåtelse bör avstyrkas. Om ansökan tillstyrks kan
den inte fortgå längre än till v. 27, 2021, detta då arrangemanget World Pride förväntas
aktivera torget under senare hälften av juli månad liksom hela augusti månad.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avstyrka ansökan om upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds torg.
Beslutsunderlag




12.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Upplåtelse av mark för padelbanor på Dag
Hammarskjölds torg
Remiss, A089.938.2021
Padelbanor, Dag Hammarskjölds torg, skalenlig karta
Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets park etapp 3

TN-2018-4632
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för projekt 6055 Folkets park – etapp 3.
Förslag till beslut

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



G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets
park etapp 3
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13.

Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets park etapp 3
Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs
strandpromenad, trädäck

TN-2020-416
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9252
Ribersborgs strandpromenad, trädäck.
Förslag till beslut

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



14.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Projektavslutsrapport för projekt 9252
Ribersborgs strandpromenad, trädäck
Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck
Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till Möllevången, i anslutning
till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092

TN-2020-1979
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har från Malmöinitiativet inkommit ett förslag om att anlägga en
spontanidrottsplats med konstgräs i anslutning till Möllevångsskolans skolgård.
Fastighets- och gatukontoret ställer sig generellt positiv till att ytor som till exempel
skolgårdar samnyttjas för flera ändamål, vilket även är i linje med den av Kommunfullmäktige
beslutade inriktningen för staden. Ärendet behöver dock utredas vidare i samråd med
Grundskoleförvaltningen innan förslag till slutligt beslut i ärendet kan presenteras.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att med hänvisning till nämnda yttrande anse initiativet vara besvarat, samt
att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med att utreda förutsättningarna för att genomföra
förslaget.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till
Möllevången, i anslutning till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till
Möllevången, i anslutning till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092
Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till Möllevången, EF20200092

8

15.

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.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla initiativet,
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningen att genomföra erforderliga undersökningar för att utreda lämpliga
placeringar av en hundrastgård på Ön.
Beslutsunderlag




16.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön
i Limhamn, EF20190073
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på
Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Staty över den kanonvältande svanpappan,
EF20200221

TN-2020-2616
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet malmöinitiativ med förslag om att
uppföra en avbildande och föreställande staty över den kanotvältande svanpappan.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag




17.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Staty över den kanotvältande
svanpappa, EF2020022
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Staty över den kanotvältande
svanpappan, EF2020022
Malmöinitiativet - Staty över den kanonvältande svanpappan, EF20200221
Malmöinitiativet - Bättre belysning i Rörsjöparkens hundrastgård,
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EF20200324
TN-2021-211
Sammanfattning

Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om bättre belysning vid Rörsjöparkens hundrastgård. Förslaget tar upp att hundrastgården upplevs mörk och otrygg och att
man önskar mer belysning.
Fastighets- och gatukontoret ska uppdatera och komplettera belysningen på hundrastgården
under 2021. En översyn av övrig belysning i parken pågår och åtgärder planeras ske längre
fram i samband med att parkens övriga gestaltning ses över. Förvaltningens förslag till
yttrande i ärendet utgör en sammanfattning av detta.
Förslag till beslut

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




18.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Bättre belysning vid
Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Bättre belysning vid
Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
Malmöinitiativ - Bättre belysning i Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö stads
hundrastplatser

TN-2021-249
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har inkommit en skrivelse/upprop med förslag på åtgärder för att öka
tryggheten på Malmö stads hundrastgårdar. Sabotage och förgiftning har rapporterats och
skett i en så stor omfattning att det skapat en stor otrygghet hos hundägare i Malmö. I
skrivelsen nämns att fler och fler inte längre vågar besöka rastgårdarna och vill nu att
kommunen tar till åtgärder. Förlag på åtgärder i skrivelsen är frekvent städning/kontroller av
rastgårdarna, kameraövervakning, skyltar som tydliggör att det är förbjudet att vistas i
rastgårdarna utan hund, rörelsesensorer samt överlag en ökad belysning.
Över 400 underskrifter har bifogats skrivelsen. Med anledning av detta har ärendet
behandlats som vore den ett malmöinitiativ.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till initiativtagaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att därmed anse skrivelsen vara besvarad.
Beslutsunderlag
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19.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö
stads hundrastplatser
Förslag till yttrande TNAU 210408 Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö
stads hundrastplatser
Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö stads hundrastplatser
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar i
Malmös parker

TN-2021-617
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 23 mars 2021 väckt initiativ
om underhåll av gångar i Malmös parker. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att göra en grundlig översyn av skicket på
Malmös stadsparkers gångar liksom redovisa detta för nämnden, samt att uppdra åt
Fastighets- och gatukontoret att presentera en åtgärdsplan för hur gångarna i Malmös parker
kan bevaras i gott skick även vid påfrestande slitage och omständigheter.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 130, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar i Malmös parker
§130 TN 210323 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar
i Malmös parker

