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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-04 kl. 10:15-11:30

Plats

FGK Rum 2232 "Ettan"

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Lars-Göran Jönsson (M) ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Stefana Hoti (MP)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Camilla Morland (enhetschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Maria Nyström (stadsjurist)
Eva Svenning (sekreterare) §24
Magnus Fahl (strateg) §24
Lotta Ahlfors (projektledare) §24

Utses att justera

Lars-Göran Jönsson (M)

Justeringen

2019-10-10

Protokollet omfattar

§§24-31

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Lars-Göran Jönsson (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31

Informationspunkter trafikutskottet 2019 - muntliga
Informationspunkter trafikutskottet 2019 - skriftliga
Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämndens trafikutskotts i december
2019
Utredning av friflytande elbilsdelning i Malmö
Inriktningsbeslut avseende ombyggnation av Davidshallsgatan
Förfrågan från Vasakronan AB om lastplats/-zon Södra Förstadsgatan
Medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning på Lokstallsgatan i Limhamn
Medborgarförslag - kompletterande bakgrundsinformation på gatuskyltar med
personnamn
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§

24

Informationspunkter trafikutskottet 2019 - muntliga

TN-2019-1642
Sammanfattning

a) Fordonsflyttning av elscootrar
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Eva Svenning, avdelningen för offentlig miljö
b) Provisoriska åtgärder på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen för MalmöExpresslinje 8
Ingrid Persson Westberg, stadsutvecklingsavdelningen
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

25

Informationspunkter trafikutskottet 2019 - skriftliga

TN-2019-3185
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR.
Paragrafen är justerad
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§

26

Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämndens trafikutskotts i
december 2019

TN-2019-1694
Sammanfattning

Ärendet avser föreslagen ändring av sammanträdesdag för tekniska nämndens trafikutskott,
detta i december 2019.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att ändra sammanträdesdag från den 9 december 2019 till den 16 december 2019.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 191004 Ändring av sammanträdesdag för tekniska
nämndens trafikutskott i december 2019

Paragrafen är justerad
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§

27

Utredning av friflytande elbilsdelning i Malmö

TN-2019-3211
Sammanfattning

Kommunen har kontaktats av aktörer som vill tillhandahålla friflytande elbilsdelning i Malmö.
Frågan om hur detta bidrar till Malmös mobilitet behöver utredas.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning av flytande elbilsdelning i Malmö i
enlighet med föreliggande förslag.
Paragrafen är justerad
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§

28

Inriktningsbeslut avseende ombyggnation av Davidshallsgatan

TN-2019-3184
Sammanfattning

Storstadspaketet omfattar sammanlagt åtta stadsbussobjekt, varav fyra stycken utgör
MalmöExpress-linjer, samt fjorton stycken cykelobjekt. Davidshallsgatan följer linje 8:s
sträckning, och utgör även ett av cykelobjekten. Gatan har genomgått förstudie i syfte att
inrymma infrastruktur för såväl MalmöExpress som cykel.
Förstudien har bearbetats vidare, och ett tiotal olika handlingsalternativ har tagits fram och
jämförts utifrån vilka konsekvenser de bedöms få i olika stadsbyggnadsaspekter. Två av dessa
presenterades för tekniska nämndens trafikutskott onsdagen den 4 september, varvid
trafikutskottet förordade handlingsalternativ nummer 2 – ”God framkomlighet för buss,
enkelriktad cykelväg norrut, blandtrafik söderut”.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att detaljprojektera och analysera handlingsalternativ nummer 2 –
”God framkomlighet för buss, enkelriktad cykelväg norrut, blandtrafik söderut”.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 191004 Inriktningsbeslut avseende ombyggnation av
Davidshallsgatan

Paragrafen är justerad
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§

29

Förfrågan från Vasakronan AB om lastplats/-zon Södra Förstadsgatan

TN-2018-3637
Sammanfattning

Ärendet avser inkommen förfrågan från Vasakronan AB angående upprättande av lastplats/zon utanför Södra Förstadsgatan 53.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att avslå förfrågan, samt
att till Vasakronan AB avge svar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Vasakronan AB

Beslutsunderlag








Ansökan om ny lastplats på Södra Förstadsgatan, 2019-07-01
Ansökan om ny lastplats på Södra Förstadsgatan, 2019-07-01
SV: Lastzon och Älskade stad (TN-2018-3637) (4/6)
SV: Lastzon och Älskade stad (TN-2018-3637) (3/6)
SV: Lastzon och Älskade stad (TN-2018-3637) (5/6)
Förfrågan om lastplats/zon Södra Förstadsgatan

Paragrafen är justerad
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§

30

Medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning på Lokstallsgatan i
Limhamn

TN-2019-2887
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om att sänka
hastigheten på Lokstallsgatan till 30 km/h.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TRU 191004 Medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning
på Lokstallsgatan
Förslag till yttrande TRU 191004 Medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning
på Lokstallsgatan
Medborgarförslag gällande hastighetsbegränsning på Lokstallsgatan i Limhamn

Paragrafen är justerad
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§

31

Medborgarförslag - kompletterande bakgrundsinformation på gatuskyltar
med personnamn

TN-2019-2799
Sammanfattning

Ärendet avser ett till tekniska nämnden inkommet medborgarförslag om att förse stadens
gatuskyltar med kompletterande bakgrundsinformation i de fall gatorna är namngivna efter
nu eller tidigare levande personer.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TRU 191004 Medborgarförslag - kompletterande
bakgrundsinformation på gatuskyltar
Förslag till yttrande TRU 191004 Medborgarförslag - kompletterande
bakgrundsinformation på gatuskyltar
Medborgarförslag - kompletterande bakgrundsinformation på gatuskyltar med
personnamn

Paragrafen är justerad

