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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-08-19 kl. 08:30-09:45

Plats

FGK O-huset Kungsparken, Stadshuset (innergården)
Sammanträdet genomförs företrädesvis digitalt via Teams. I
sammanträdeslokalen närvarar presidiet, fastighets- och gatudirektören
samt nämndsekreteraren.

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
Monica Johansson, avdelningschef
Andy Roberts, avdelningschef
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Mats Åstrand, nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Mats Åstrand
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1.

Val av justerare samt datum och tidpunkt för justering av protokollet

2.

Informationspunkter för Tekniska nämndens arbetsutskott 2021 –
muntliga

TN-2020-3494
Sammanfattning

a) Projekt 9012 Kanalstråket 2021 (TN-2020-3874)
(10 min)
Andrew Roberts, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Anna Seling, avdelningen för offentlig miljö
3.

Malmöinitiativet - Etiska riktlinjer mot sexistisk reklam i Malmö stad,
EF20200328

TN-2021-372
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit angående införande av etiska riktlinjer mot sexistisk reklam i
det offentliga rummet. Fastighets- och gatukontoret att undersökt möjligheterna att införa
föreslagna riktlinjer under gällande lagstiftning för upplåtelser av allmänna reklamskyltar som
ligger inom förvaltningens ansvar.
Reklambranschen har idag regler om hur reklambudskap får utformas som täcker in olika
diskrimineringsgrunder. Införande av riktlinjer enligt förslaget skulle visa att kommunen tar
ställning i frågan men det skapar en otydlighet för den som önskar att göra en anmälan.
Erfarenheten från Stockholm är att det är få inkommande anmälningar.
Fastighets- och gatukontoret bedömer därmed inte att intentionen i Malmöinitiativet kommer
att uppnås genom det föreslagna tillvägagångssättet och är därmed inte är lämpligt att
genomföra.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att avstyrka initiativet men tillsammans med Göteborgs stad och SKR fortsätta utreda
möjligheterna för reglering av diskriminerande reklambudskap, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






G-G-tjänsteskrivelse TNAU 210819 Malmöinitiativet - Etiska riktlinjer mot
sexistisk reklam i Malmö stad, EF20200328
Bilaga
förslag till yttrande TNAU 210819 Malmöinitiativet - Etiska riktlinjer mot sexistisk
reklam i Malmö stad, EF20200328
Malmöinitiativ - Etiska riktlinjer mot sexistisk reklam i Malmö stad, EF20200328
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4.

Malmöinitiativet - Rena luften i stadsmiljö, EF20200172

TN-2020-2989
Sammanfattning

Initiativtagaren uttrycker oro över luftkvaliteten i Malmö och förespråkar mer växtlighet och
vägtullar. Förvaltningen bedömer luftkvaliteten som önskvärd att förbättra men att
nuvarande insatser är tillräckliga.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att avge förslag till yttrande som svar på malmöinitiativet
Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse Malmöinitiativ Rena luften i stadsmiljö
Förslag till yttrande Malmöinitiativ Rena luften i stadsmiljö
Malmöinitiativet - Rena luften i stadsmiljö, EF20200172
Val av representant vid årsstämma 2022 i BID Sofielund

TN-2021-1747
Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 17 juni 2021 beslutat, § 258, att uppdra åt
Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant till årsstämma 2022 i föreningen BID
Sofielund.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att som ordinarie representant för Malmö stads räkning vid årsstämma 2022 i föreningen
BID Sofielund utse NN, samt
att som ersättare för Malmö stads räkning vid årsstämma 2022 i föreningen BID Sofielund
utse NN
Beslutsunderlag




6.

G-Val av representant vid årsstämma 2022 i BID Sofielund
§258 TN Avgift för Tekniska nämndens medlemskap i BID Sofielund 2021–
2022(2468622) (0)_TMP
Val av representant vid årsstämma 20212 i BID Möllevången
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TN-2021-1748
Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 17 juni 2021 beslutat, § 257, att uppdra åt
Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant till årsstämma 2022 i föreningen BID
Möllevången.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att som ordinarie representant för Malmö stads räkning vid årsstämma 2022 i föreningen
BID Möllevången utse NN, samt
att som ersättare för Malmö stads räkning vid årsstämma 2022 i föreningen BID Möllevången
utse NN
Beslutsunderlag




7.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 210819 Val av representant vid årsstämma 2022 i BID
Möllevången
§257 TN Avgift för Tekniska nämndens medlemskap i BID Möllevången 2021–
2022(2468621) (0)_TMP
Utseende av adjungerad styrelseledamot i Klagshamns
hamnförening

TN-2021-1809
Sammanfattning

Idag finns ett arrendeavtal mellan Malmö stad och Klagshamns hamnförening avseende
småbåtshamnen på Klagshamns udde. I arrendeavtalet finns angivet att jordägaren har rätt till
en adjungerad plats i styrelsen för Klagshamns hamnförening Ek. I ärendet föreslås att
tekniska nämnden utnyttjar den möjligheten och utser en adjungerad ledamot.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att utse XXX som adjungerad företrädare för jordägaren/ Tekniska nämnden i Klagshamns
hamnförnings styrelse.
Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 2021-08-19 Utseende av adjungerad styrelseledamot i
Klagshamns hamnförening
Omfördelning av Malmöfestivalens budget för 2021
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TN-2021-1566
Sammanfattning

Då Malmöfestivalen ställdes in 2021, p.g.a. pandemins restriktioner, föreslås en omfördelning
av Malmöfestivalens driftbudget för innevarande år till olika föreslagna åtgärder enligt lista i
syfte att förstärka aktiveringen och arrangemang på allmän platsmark i staden. Totalt föreslås
att 12,15 Mkr av Malmöfestivalens budget omfördelas till föreslagna åtgärder.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna en omfördelning av 12,15 Mkr av Malmöfestivalens budget för budgetåret 2021
till föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 210819 - Omfördelning av Malmöfestivalens budget
Beslut KS 210609 §205 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(SD)(2458660)
Vintergatan beskrivning 20210520 version 2

