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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-05-04 kl. 08:30-09:30

Plats

FGK O-huset Kungsparken/Microsoft Teams
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
Monica Johansson, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt datum och klockslag för justering av
protokollet

2.

Information om gudaträd på allmän platsmark – skriftlig

TN-2020-1644
Beslutsunderlag





3.

Skriftlig information TNAU 210504 Gudaträd på allmän platsmark
Bilaga - Länsstyrelsens information om gudaträd
Bilaga - Information om lagrum
Bilaga - Tjänsteanteckning efter samrådsmöte mellan Länsstyrelsen och FGK
Information om projekt 7345 Hyllie stadsdelspark – skriftlig

TN-2021-891
Beslutsunderlag



4.

Skriftlig information TNAU 210504 PM - Aktivering av Hyllie stadsdelpark, projekt
7345
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.
Beslutsunderlag



5.

Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - mars
2021
Malmöinitiativet - Bygg en hinderbana i Malmö kommun,
EF20200277
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TN-2021-43
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har inkommit ett Malmöinitiativ med önskemål om att bygga en
hinderbana i Malmö.
Förslag till beslut

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




6.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210504 Malmöinitiativet - Bygg en hinderbana i Malmö
kommun, EF20200277
Förslag till yttande TNAU 210504 Malmöinitiativet - Bygg en hinderbana i Malmö
kommun, EF20200277
Malmöinitiativ - Bygg en hinderbana i Malmö kommun, EF20200277
Malmöinitiativet - Bygg en beachvolley-plan i Enskifteshagen!,
EF20210013

TN-2021-476
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har inkommit ett Malmöinitiativ med önskemål om att bygga en
beachvolley-plan i Enskifteshagen.
Förslag till beslut

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




7.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210504 Malmöinitiativet - Bygg en beachvolley-plan i
Enskifteshagen!, EF20210013
Förslag till yttrande TNAU 210504 Malmöinitiativet - Bygg en beachvolley-plan i
Enskifteshagen!, EF20210013
Malmöinitiativ - Bygg en beachvolley-plan i Enskifteshagen!, EF20210013
Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen i Beijers Park

TN-2019-2048
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9902 Scen i
Beijers park.
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Förslag till beslut

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



8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210504 Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen i
Beijers Park
Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen Beijers park
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att
införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i
fastigheter byggda med parkeringsnorm

TN-2021-1015
Sammanfattning

Andréas Schönström (S) och Håkan Linné (L) har vid Tekniska nämndens sammanträde den
27 april väckt initiativ om att införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende
i fastigheter byggda med parkeringsnorm. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att skyndsamt ta fram förslag på en taxa
som under en tvåårig övergångsperiod ska kunna erbjudas de boende i fastigheter med pnorm, i områden som reglerats med boendeparkering från januari 2021 och framåt.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 189, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en 30-dagars
övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda med
parkeringsnorm

