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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-03-02 kl. 10:00-12:00

Plats

FGK O-hus 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)
Lars-Göran Jönsson (M)

Övriga deltagare

Anna Bertilson, direktör
Benny Nilsson, kanslichef
Håkan Thulin, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Peter Nilsson, tf. avdelningschef
Joakim Florén, enhetschef
Martin Warmark, enhetschef
Christian Resebo, sektionschef
Emilie Wieslander, sektionschef
Peter Håkansson, sektionschef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter för Tekniska nämndens trafikutskott 2021 –
muntliga

TN-2020-3624
Sammanfattning

a) Förutsättningar för sommargata på Södra Skolgatan respektive Järnvägsgatan 2021
(TN-2021-406)
(15 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö
Elin Karlsson, avdelningen för offentlig miljö
b) Tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2022, T21 (TN-2021-497)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, Stadsutvecklingsavdelningen
c) Utökat objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom linje
9, Storstadspaketet (TN-2020-3206)
(15 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, Stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
3.

Trafiksäkerhetsåtgärder 2021

TN-2020-3125
Sammanfattning

Inom ramen för Fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete föreslås ett antal
hastighetsdämpande åtgärder med syfte att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
Åtgärderna ligger i linje med det nationella nollvisionsarbetet där målet är att ingen ska
omkomma eller allvarligt skadas i trafiken.
Platserna som föreslås för ombyggnad är Agnesfridsvägen, Stadiongatan, Västra
Kattarpsvägen och Segemöllegatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder, vilka kan
hanteras inom redan beslutad budget för trafiksäkerhetsarbetet, till en kostnad om cirka
2 700 000 kr och en årlig driftskonsekvens om cirka 40 000 kr, samt
att överlämna ärendet till trafikdelegationen för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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