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Malmö stad

Tekniska nämndens arbetsutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-12-09 kl. 13:00-14:00

Plats

FGK O-huset Kungsparken, Stadshuset (innergården), August Palms

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
Jenny Wendle, avdelningschef
Andy Roberts, tavdelningschef
Mats Åstrand, nämndsekreterare
Sarah von Liewen, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Mats Åstrand
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1.

Val av justerare samt tid för justering av protokollet

2.

Informationspunkter för Tekniska nämndens arbetsutskott 2021 –
muntliga

TN-2020-3494
Sammanfattning

a) Budgetuppdrag 2021 – Utveckling av verksamhet på Guldängens bygglek (TN2021-236)
(15 min)
Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö
Santiago Troche De Mego, strateg avdelningen för offentlig miljö
b) Kulvert Nyhamnen
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen
c) Överlämnande av färdtjänsten till Skånetrafiken
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Christian Resebo, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen
3.

Nämndinitiativ (MP) Cykelbana på Drottninggatan

TN-2021-2515
Sammanfattning

Miljöpartiet föreslår i nämndinitiativ att tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att förlänga den nya dubbelsidiga cykelbanan längs Regementsgatan med en
fortsättning på Drottninggatan fram till Kaptensbron så att det skapas ett sammanhängande
cykelstråk där den nya cykelbanan på ett naturligt sätt ansluter till det starka nord-sydliga
cykelstråket längs Kaptensgatan.
Tekniska nämnden beslutade 2021-11-30 att överlämna ärendet till arbetsutskottet för
beredning.
Beslutsunderlag


4.

Nämndsinitiativ (MP) cykelbana på Drottninggatan
Nämndinitiativ (MP) angående bristande socialt perspektiv vid
markupplåtelse till Lumagica
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TN-2021-2712
Sammanfattning

Miljöpartiet yrkar i nämndinitiativ till tekniska nämnden för att säkerställa att Malmöbornas
mest värdefulla tillgång, vår gemensamma mark, inte upplåts lika ogenomtänkt och med
avsaknad av sociala perspektiv framöver:
- att tekniska nämnden omedelbart säkerställer att gångstråk och rekreationsyta vid dammen
tillgängliggörs för alla Malmöbor.
- att tekniska nämnden tar fram riktlinjer för hur lång upplåtelsetid som ska medges för
kommersiella syften i stadens parker.
- att tekniska nämnden ändrar i delegationsordningen så att beslut om markupplåtelse vid
stora och långvariga event ska komma upp för beslut i nämnden.
- att taxan tas upp för revidering så att det inte ska vara möjligt att upplåta marken avgiftsfritt
utan ett särskilt beslut från nämnden.
- att tekniska nämnden säkerställer att sociala klausuler ingår i avtal när mark upplåts i
kommersiella syften.
Tekniska nämnden beslutade 2021-11-30 att avslå nämndinitiativets första förslag och att
överlämna ärendet med övriga förslag till arbetsutskottet för beredning.
Beslutsunderlag



5.

Nämndinitiativ (MP) angående bristande socialt perspektiv vid markupplåtelse till
Lumagica
Nämndsinitiativ (MP) om fler lagliga graffitiytor i Malmö

TN-2021-2732
Sammanfattning

Miljöpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden
att tekniska nämnden lokaliserar ny plats i anslutning till Folkets park där vi kompenserar för
den graffitiytan som försvinner i byggnationen av ny entré mot Kristianstadsgatans
cirkulationsplats.
att tekniska nämnden utreder lämpliga platser i staden där fler lagliga graffitiytor kan
tillgodoses.
Tekniska nämnden beslutade 2021-11-30 att överlämna ärendet till arbetsutskottet för
beredning.
Beslutsunderlag


6.

Nämndsinitiativ (MP) om fler lagliga graffitiytor i Malmö
Malmöinitiativet - Bygg en fontän i dammen i Beijers park,
EF20210141
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TN-2021-1466
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet malmöinitiativ med förslag att i första
hand bygga en fontän i dammen i Beijers park. Att i andra hand åtgärda vattencirkulationen i
dammen.
Under 2021 placerades en fontän ut i dammen i Beijers park i syfte att öka syresättningen och
därmed vattenkvaliteten. Ytterligare åtgärder pågår för att öka vattencirkulationen i form av
separat tillförsel av vatten till dammen. Därefter kommer uppföljning ske av vattenkvaliteten
och naturvärden kopplade till dammen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet för besvarat, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




7.

G-TNAU 211202, Malmöinitiativ - Bygg en fontän i dammen i Beijers park
EF20210141
Yttrande TNAU 211202,Malmöinitiativ- Bygg en fontän i dammen i Beijers park
EF20210141
Malmöinitiativ - Bygg en fontän i dammen i Beijers park, EF20210141
Malmöinitiativet - En tredje laglig spraykonstvägg i Malmö,
EF20210125

TN-2021-1467
Sammanfattning

Det har inkommit ett Malmöinitiativ om en laglig spraykonstvägg på en lada mellan Malmö
och Oxie. Den aktuella ladan ingår i ett jordbruksarrende vilket gör att varken ladan eller
marken runt omkring är öppen för allmänheten.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om laglig spraykonstvägg i
Oxie
Förslag till yttrande TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om laglig spraykostvägg i
Oxie
Malmöinitiativ - En tredje laglig spraykonstvägg i Malmö, EF20210125
Malmöinitiativet - Offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i Västra
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hamnen, EF20210066
TN-2021-916
Sammanfattning

Det har inkommit ett Malmöinitiativ som föreslår en offentlig toalett vid Malmö Beach Arena
i Västra hamnen. Området där Malmö Beach Arena ligger är klassat som strand och avsedd
för spontananvändning. Närmaste offentliga toalett ligger vid Scaniabadet, 400 meter från
beachvolleyplanerna. Förvaltningen gör bedömningen att behovet av offentlig toalett
tillgodoses genom toaletterna vid Scaniabadet.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om offentlig toalett vid beach
volley-planerna i Västra hamnen
Förslag till yttrande TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om offentlig toalett vid
beach volley-planerna i Västra hamnen
Malmöinitiativ - Offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i Västra hamnen,
EF20210066

