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Malmö stad
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2021-10-07 kl 08:30-09:45

Plats

Pelarrummet, Stadshuset, August Palms plats 1

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Protokollet omfattar

§§87-93

Underskrifter

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande

Justerande

Andréas Schönström (S)

Håkan Fäldt (M)

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)
Karin Elisabet Olsson (M)
Övriga närvarande
Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Jenny Wendle (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Petra Bengtsson (landskapsarkitekt) §88
Marie Persson (sektionschef) §88
Nina Nordin (strateg) §88
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ÄRENDELISTA
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93

Val av justerare samt datum och tidpunkt för justering av protokoll
Informationspunkter för Tekniska nämndens arbetsutskott 2021 –
muntliga
Omfördelning av Malmöfestivalens budget
Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653 - skriftlig
Malmöinitiativet - Återställ Davidshallstorg till park, nr EF20200249
Nämndinitiativ (C) - Tillfällig trafikomläggning - dubbelriktad cykelbana på
Södra Förstadsgatan mellan Smedjegatan och Friisgatan
Nämndsnitiativ (MP) angående ansvarsfull uthyrning av kommersiella
elsparkcyklar i Malmö
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§

87

Val av justerare samt datum och tidpunkt för justering av
protokoll

Håkan Fäldt utses att justera protokollet. Justering sker tisdagen den 19 oktober.
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§

88

TN-2020-3494

Informationspunkter för Tekniska nämndens
arbetsutskott 2021 – muntliga

Sammanfattning
a) Uppdrag budget 2020 - Sportfisket i Malmö
(10 min)
Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö
Petra Bengtsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö
Marie Persson, sektionschef avdelningen för offentlig miljö
b) Nöjdhetsmätning avseende markanvisningar
(15 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen
Nina Nordin, strateg, fastighetsavdelningen
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§

89

Omfördelning av Malmöfestivalens budget

TN-2021-1566
Ärendet har utgått från dagens sammanträde
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§

90

Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653 - skriftlig

TN-2021-2025
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag

Projektdirekiv 8721 Jägersro hästcenter
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§

91

TN-2021-670

Malmöinitiativet - Återställ Davidshallstorg till park, nr
EF20200249

Sammanfattning
Till tekniska nämnden har inkommit Malmöinitiativ med förslag om att utveckla
Davidshallstorg till en grön vistelseyta för stadens invånare.
Davidshallstorg har många kvaliteter och besitter stor potential att vidareutvecklas till en än
mer värdefull plats. I dagsläget finns emellertid inga planer på övergripande förändringar av
Davidshallstorg.
I parkeringsområdet där Davidshallstorg ingår råder brist på boendeparkering. Detaljplanen
som antogs 2009 syftar till att tillgodose behovet av parkering i ett underjordiskt garage
vilket skulle göra torgytan tillgänglig för vistelse. Det finns i nuläget inga pågående processer
kring realiserandet av planen.
I förvaltningens pågående utredning kring sommartorg är Davidshallstorg en av flera platser
som utvärderas inför ett genomförande sommaren 2022.
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.
Beslutet skickas till
Malmöinitiativet
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TNAU 211007 Malmöinitiativet - Återställ Davidshallstorg
till park, EF20200249

Yttrande TNAU 211007 Malmöinitiativet - Återställ Davidshallstorg till park,
EF20200249

Malmöinitiativ - Återställ Davidshallstorg till park, nr EF20200249

Följebrev till malmöinitiativ - Återställ Davidshallstorg till park, nr
EF20200249
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§

92

TN-2021-2001

Nämndinitiativ (C) - Tillfällig trafikomläggning dubbelriktad cykelbana på Södra Förstadsgatan mellan
Smedjegatan och Friisgatan

Sammanfattning
Centerpartiet har inkommit med nämndinitiativ om tillfällig trafikomläggning - dubbelriktad
cykelbana på Södra Förstadsgatan mellan Smedjegatan och Friisgatan.
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-29 att överlämna nämndinitiativet till arbetsutskottet
för beredning.
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.
Beslutsunderlag

Nämndsinitiativ - dubbelriktad cykelbana på Södra Förstadsgatan
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§

93

TN-2021-2045

Nämndsnitiativ (MP) angående ansvarsfull uthyrning av
kommersiella elsparkcyklar i Malmö

Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i nämndinitiativ att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag inom
upphandling och krav, parkering, hastighet och infrastruktur.
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-29 att överlämna nämndinitiativet till arbetsutskottet
för beredning.
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå tekniska nämnden att nämndinitiativet avslås.
Yrkanden
Andréas Schönström (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
nämndinitiativet ska anses besvarat.
Håkan Fäldt (M) yrkat att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att nämndinitiativet
avslås.
Beslutsgång
Arbetsutskottet enas om att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
nämndinitiativet avslås.

