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ARKIVREDOVISNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET I MALMÖ
Fastighets- och gatukontorets (FGK) arkivredovisning är processorienterad och innefattar såväl
analog som digital information. Huvuddelen av förvaltningens kärnprocesser redovisas, för de
styrande och stödjande processerna hänvisas till Malmö stads Arkivhandbok för styrande och
stödjande processer.1

Arkivredovisningen innehåller en klassificeringsstruktur över förvaltningens processer samt en
arkivförteckning. Arkivförteckningen innefattar gallringsbestämmelser samt uppgift om var
informationen förvaras under den tid som den används.

Arkivverksamhetens organisation
FGK:s arkiv lyder under avdelningen för struktur och stöd. Arkivansvarig är tekniska nämnden. Tillsyn
sköts av Stadsarkivet på uppdrag av kommunstyrelsen som är kommunens arkivmyndighet.
Sekretess kan förekomma och hänvisning till sekretessparagraf framgår i arkivförteckningen för
respektive handling.
Gallring sker i enlighet med arkivförteckningen. En arkivförteckning med gallringsföreskrifter ska
fastställas av tekniska nämnden efter godkännande av stadsarkivarien.

Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild?
Tidigare fastighetskontoret har tagit emot sammanlagt ca 600 hyreskontrakt från
stadsdelsnämnderna Centrum, Södra Innerstaden, Västra Innerstaden, Limhamn – Bunkeflo, Hyllie,
Fosie, Oxie, Rosengård, Husie, Kirseberg och Sociala resursförvaltningen.
Tidigare gatukontoret har inte mottagit arkiv från vare sig annan myndighet eller enskild.

Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller enskild?
Tidigare fastighetskontoret har överlämnat en del av arkivet 1983 och en större del 1991 till
Stadsarkivet i Malmö.
Tidigare gatukontoret har levererat handlingar från tiden före 1992 till Malmö Stadsarkiv. Samtliga
analoga ritningar har överlämnats till Malmö Stadsarkiv under 2017.
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https://komin.malmo.se/download/18.484ed108165ae12b308be59/1536241036354/Arkivhandbok+f%C3%B6r+Malm%C3%B6+stad%2C+
vers.+3
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Historik
År 1862 grundandes Drätselkammaren, en ekonomisk förvaltning med uppgift att förvalta Malmö
stads fastigheter. Tjugotvå år senare, 1894, tillkom en överingenjörsbefattning och ett
ingenjörskontor. Ingenjörskontoret ersattes 1908 av ett byggnadskontor, vilket fick ansvar för såväl
gatu-, väg- och parkförvaltning som vatten- och avloppsverk. Byggnadskontoret fick tidigt en
självständig ställning avseende budget, ekonomisk redovisning och arkivbildning.2 När det 1938 lades
ner fördelades dess ansvarsområden på två nya förvaltningar, gatu- och fastighetskontoret.
Verksamhet och arkivbildning fortsatte emellertid i stort att fungera som före omställningen.
Drätselkammarens politiska ansvar för verksamheterna avslutades år 1955,3 och övertogs av två
nybildade nämnder, fastighetsnämnden och gatunämnden.
I mitten av 1992 beslutade Malmö stads kommunfullmäktige (KF) om en ny organisation för stadens
tekniska förvaltningar.4 Syftet med förändringen var bl. a att renodla rollerna som beställare,
utförare och myndighet. Omorganisationen innebar att gatunämnden delades i två, gatunämnden
och trafiknämnden, samt att verksamheten omvandlades till en beställarorganisation med visst
myndighetsutövande. Fastighetsnämnd och -kontor, i 1955-års version, avvecklades och de aktuella
ansvarsområdena lades över på stadsbyggnadsnämnden (SBN) samt några nybildade kommunala
förvaltningar.5 En ny nämnd bildades, exploateringsnämnden - vilken relativt omgående6 döptes om
till fastighetsnämnden. Den nya fastighetsnämnden fick, som kommunens formella markägare,
ansvar för förvaltning och exploatering av stadens markreserv samt för dess lokalförsörjning.7
Omorganisationen 1992 medförde även en arkivdelning mellan stadsfastigheter och det ”nya”
fastighetskontoret - gatukontorets arkiv förblev däremot intakt.
Från den 1 januari 1999 avskaffades såväl gatu-och trafiknämnden som fastighetsnämnden och
ersattes med, den för förvaltningarna gemensamma, tekniska nämnden. Någon sammanslagning av
arkivet skedde dock inte utan fastighetskontoret och gatukontoret fortsatte som separata
förvaltningar med skilda arkiv. Samtliga handlingar hörande till TN, såsom protokoll och
tjänsteskrivelser m.m. arkiverades emellertid av gatukontoret.
På uppdrag av KS genomfördes 2016 en utredning kring TN:s förvaltningsorganisation.
Stadsdirektören föreslog, med anledning av den genomförda utredningen, att det inrättades en
sammanhållen teknisk förvaltning för TN. Utredningen skickades i november på remiss till TN
och i sitt remissvar till KS gav en enig teknisk nämnd besked om att de önskade slå samman de
båda förvaltningarna till en gemensam.
Den 29 mars beslutade KS att ett gemensamt fastighets- och gatukontor (FGK) skulle bildas senast
den 1 juli 2018.
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Till stor del pga. Edvard Ax:son Sjögreen stadens byggnadschef under åren 1908 - 1938
Stadsfullmäktigebeslut 16 december 1954
4
fastighetskontor, gatukontor och stadsbyggnadskontor
5
Förvaltningen av bebyggda fastigheter och annan teknisk förvaltningsverksamhet överfördes till den nybildade styrelsen för teknisk
produktion, division kommunfastigheter. Vidare övertog Styrelsen för Teknisk produktion ansvaret för fastighetsförvaltning,
inredningsverksamhet samt fastighets- och byggservice.
6
Exploateringsnämnden upphörde 1992-06-30 då man beslöt att den nya nämndens namn även i fortsättningen skulle vara
fastighetsnämnden. Malmö Fastighetsnämnd Protokoll 1992 - 1998
7
År 2005 bildades lägenhetsenheten vilken fick det administrativa och tekniska ansvaret för de lägenheter som kommunen hyr ut med
andrahandskontrakt
3
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Ny organisation från den 1 juli 2018
TN har fortsatt det politiska ansvaret för FGK:s verksamheter och fattar majoriteten av besluten, eller
bereder dem för kommunstyrelsen. Övrigt beslutsfattande följer av TN:s delegationsordning.
FGK leds av en förvaltningschef. Förvaltningen har ca 450 anställda och består av fem avdelningar avdelningen för offentlig miljö, fastighetsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen,
inriktningsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd. Avdelningarna är i sin tur indelade i
flera enheter och i vissa fall även sektioner.
FGK äger, utvecklar och förvaltar Malmös mark. Förvaltningen ansvarar för allt från att fylla staden
med evenemang till att bygga ut staden, utveckla trafiksystemen, förvalta odlingslotter och värna om
kommunens natur- och rekreationsområden

Fastighets- och gatukontorets organisation
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Avdelningen för offentlig miljö
Avdelningens uppdrag är att utveckla Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera
stadens rum.

•

Arrangemangsenheten - arbetar med arrangemang i stadens offentliga rum - torg, gator,
parker.

•

Enheten besöksanläggningar - utvecklar och aktiverar Malmö stads besöksanläggningar
driver utveckling av nya mötesplatser.

•

Enheten teknik och konstruktioner - förvaltar anläggningar, konstruktioner och broar samt
upprätthåller deras status och funktion.

•

Park- och gatumiljöenheten - förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens
offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och naturreservat.

•

Stab - ett stöd för avdelningens verksamheter i arbetet med sina leveranser.

•

Trafikregleringsenheten - ansvarar, som juridisk väghållare, för kommunens formella beslut
enligt trafiklagstiftningen.

•

Upplåtelseenheten för offentlig miljö - hanterar användningen av stadens offentliga rum och
ansvarar för parkeringsövervakning.

•

Utvecklingsenheten för offentlig miljö - arbetar med utveckling för att, utifrån avdelningens
verksamhet, bidra till att förvaltningen ligger i framkant.

Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen är stadens fastighetsägare och hamnägare och ansvarar som sådan för att
köpa, förvalta, upplåta och sälja mark och vissa byggnader. På uppdrag av Malmö stad ska
avdelningen även anskaffa och förvalta s.k. sociala lägenheter.
•

Enheten för fastighetsägande och värdering - ansvarar för stadens juridiska markägande.

•

Enheten för förvaltning, mark och byggnader - förvaltar stadens markreserv.

•

Lägenhetsenheten - anskaffar och förvaltar sociala boenden.

•

Markavtalsenheten - upplåter mark och byggnader.
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Stadsutvecklingsavdelningen
Avdelningen uppdrag är att planera och bygga den hållbara staden - utifrån en helhetssyn på
stadsutveckling.
•

Enheten för verksamhetsstöd - arbetar med avdelningsgemensam verksamhetsplanering,
uppföljning, övergripande utredningar, projektstöd och koordinering. Hanterar
markmiljöfrågor och plan- och bygglovsremisser för hela förvaltningen samt ansvarar för den
interna projekteringsverksamheten.

•

Exploateringsenhet 1 - planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Planerar
och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Marknadsför
stadens etableringsmöjligheter för verksamheter samt ger service i näringslivs- och
etableringsfrågor.

•

Exploateringsenhet 2 - planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Planerar
och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

•

Exploateringsenhet 3 - planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Planerar
och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

•

Exploateringsenhet 4 - planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Planerar
och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden samt
nybyggnation av större konstruktions- och anläggningsprojekt.

•

Mobilitetsenheten - ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt - med ett
helhetsperspektiv för alla trafikslag. Planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om
trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

•

Stadsmiljöenheten - planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och
grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med
utgångspunkt från nyttan för Malmöborna.

Inriktningsavdelningen
Avdelningen uppdrag är att samordna och leda förvaltningens inriktning i syfte att uppnå helhet,
hållbarhet och långsiktighet.
•

Analysenheten - stödjer förvaltningens ledning med kunskapsunderlag i form av analyser och
utredningar. Gör en årlig omvärldsanalys i samband med budgetskrivelse.

•

Dialogenheten - ansvarar för förvaltningens dialog och delaktighetsarbete.

•

Strategienheten - stödjer förvaltningens ledning med beslutsunderlag i långsiktiga vägval för
att möta förvaltningens och stadens avgörande utmaningar. Ansvarar för framtagande av
strategidokument.

•

LiMa, Lokal i Malmö - ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler och lägenheter för
Malmö stad i enlighet med reglementet för lokalförsörjning. Samordnar kommunens
långsiktiga lokalförsörjningsplanering.
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Avdelningen för struktur och stöd
Avdelningens uppdrag är att skapa struktur för styrning och ledning och ge verksamheten stöd i
gemensamma processer och frågor.
•

Ekonomienheten - samordnar och stödjer förvaltningen inom budget, redovisning,
projektportföljen, fastighetsdeklarationer och lokalfrågor.

•

HR-enheten - verkar för att höja förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för
medarbetare och framtida medarbetare. Ger strategiskt och operativt stöd i HR-frågor.

•

IT- och GIS-enheten – skapar beslutsunderlag via GIS-verktyg och -analyser. Skapar en
produktiv digital arbetsplats med IT-stöd och ändamålsenlig utrustning. Stödjer
verksamheternas behov och processer med hjälp av IT-system.

•

Kanslienheten - svarar för nämndadministration, juridisk expertis, PUL/GDPR-frågor,
registratur, dokument- och ärendehantering, arkivfrågor samt tillhandahållande av
kontorsservice.

•

Kommunikationsenheten - ger chefer och medarbetare stöd i kommunikationsfrågor. Bidrar
med god kommunikation och marknadsföring till att verksamheten uppnår sina mål. Arbetar
med att skapa förtroende och goda relationer med dem som bor, verkar i och besöker
Malmö.

•

Kvalitets- och utvecklingsenheten - utvecklar, samordnar och följer upp förvaltningens
övergripande arbete inom målstyrning, verksamhetsplanering, intern kontroll och riskanalys.
Genomför systematiskt kvalitetsarbete som ska bidra till verksamhetsutveckling. Genomför
utredningsuppdrag.

•

Upphandlings- och entreprenadenheten - ansvarar för struktur, stöd och rådgivning för
upphandling. Handlar upp varor, tjänster och anläggningsentreprenader. Driver
genomförandet av entreprenaderna och står för byggledning. Följer upp konsult- och
entreprenadkontrakt.
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KLASSIFICERINGSSTRUKTUR FÖR TEKNISKA NÄMNDENS
KÄRNVERKSAMHETER
Nr

Namn på verksamheten

Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn

3.

Ägande av fastighet och hamn (tidigare FK 3.1)

3.1.

Fastighetsjuridiska avtal (tidigare FK 3.1.22)

3.2.

Värdering av mark (tidigare FK 3.1.20)

Exploatering av mark inom kommunen

4.

Planering av stadsmiljö och trafiksystem

4.1.

Strategisk planering

4.2.

Programskrivning

4.3.

Remisshantering

4.4.

Mätningar i stadsmiljö

4.5.

Buller- och vibrationsåtgärder

4.6.

Luftåtgärder

5.

Exploatering av mark (tidigare FK 3.1)

5.1.

Uppstart av projekt (tidigare FK 3.1.1.)

5.2.

Beställning av detaljplan (tidigare FK 3.1.2)

5.3.

Arkeologisk utredning, förundersökning, slutundersökning (tidigare FK 3.1.3)

5.4.

Ledningsutredning (tidigare FK 3.1.5)

5.5.

Övriga utredningar (geoteknisk miljö, buller, dagvatten, höjder, handel m.m.)
(tidigare FK 3.1.6).

5.6.

Markmiljöteknisk undersökning (tidigare FK 3.1.7)

5.7.

Parkeringsköp (tidigare FK 3.1.8)

5.8.

Lov (bygglov, rivningslov, marklov) (tidigare FK 3.1.9)

5.9.

Överenskommelse om gatukostnader (tidigare FK 3.1.10)

5.10.

Objektsgodkännande (se Styrande, Den politiska beslutsprocessen p. 1.1.1.)

5.11.

Upphandling (se Stödjande, Upphandlingsprocessen p. 2.4)

5.12.

Projektering (tidigare FK 3.1.4)

5.13.

Entreprenader (se Byggprocessen nedan avd. 6)

5.14.

Markanvisning - direktanvisning och jämförelseförfarande (tidigare FK 3.1.16 – 17)

5.15.

Fastighetsbildning - ansökan om lantmäteriförrättning (tidigare FK 3.1.18)

5.16.

Nybyggnadskarta (tidigare FK 3.1.19)

5.17.

Fastställande av markpris (se Värderingsprocessen ovan p. 3.2.)

5.18.
5.19.

Bemyndigande vid upplåtelse av fastighet med tomträtt eller avyttring/förvärv av
fastighet. (se Styrande, Den politiska beslutsprocessen p. 1.1.1)
Avslutande av projekt (tidigare FK 3.1.23)

6.

Byggande i stadsmiljö och trafiksystem (byggprocessen)

6.1.

Idé/förstudie/projektinitiering

6.2.

Förprojektering

6.3.

Upphandling konsult eller totalentreprenör

6.4.

Projektering

6.5.

Upphandling entreprenör
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6.6.

Byggskede/Entreprenad

6.7.

Garantitid

6.8.

Stödprocesser

Kommunens lokalförsörjning

7.

Lokalförsörjning (tidigare FK 3.3)

7.1.

LiMa (tidigare FK 2.3.1)

7.2.

Anskaffning och förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen
har ett särskilt ansvar (tidigare FK 3.3.2.)

7.2.1.

Avtalsskrivning med fastighetsägare (tidigare FK 3.3.3)

7.2.1.

Avtalsskrivning med hyresgäst (tidigare FK 3.3.4)

7.2.2.

Tillsyn

Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och
vattenområden

8.

Förvaltning och utveckling (tidigare FK 3.2.9 – 3.2.10)

8.1.

Stadsmiljö och trafiksystem

8.1.1.

Skötsel och underhåll

8.1.2.

Skyddsjakt

8.1.3.

Försköning och ombyggnad

8.1.4.

Offentliga toaletter och övriga byggnader

8.1.5.

Trafiksignaler

8.1.6.

Belysning

8.1.7.

Broar

8.1.8.

Vattenanläggningar och fontäner

8.1.9.

Beläggningsarbeten (se process för Strategisk planering p.4.1 och programskrivning p.4.2.)

8.1.10.

Vinterväghållning

8.1.11.

Garantitid

8.2.

Förvaltning

8.2.1.

Förvaltning av jakt och fiske (tidigare FK 3.2.9)

8.2.2.

Förvaltning av skog och vatten (tidigare FK 3.2.10)

9.

Upplåtelse av stadens mark, anläggningar och byggnader (tidigare FK 3.2)

9.1.

Upplåtelse

9.1.1.

Upplåtelse av tomträtt (se Exploateringsprocessen p. 5.1.17.)

9.1.2.

Avgäldsregleringar (tidigare FK 3.2.2.)

9.1.3.

Markpris fastställs. Gäller flerfamiljshus och industrier
(se Ägande av fastighet och hamn, Värderingsprocessen p. 3.2.)

9.1.4.

Avtalsskrivning gällande kolonier (FK 3.2.4)

9.1.5.

Byggtillståndsprocessen samt avvikelse (FK 3.2.5)

9.1.6.

Avtalsskrivning gällande odling (FK 3.2.6)

9.1.7.

Avtalsskrivning gällande upplag (FK 3.2.7)

9.1.8.

Avtalsskrivning gällande Malmö stads jordbruksmark (FK. 3.2.8)

9.2.

Uthyrning

9.2.1.

Uthyrning av bostäder och lokaler (FK 3.2.11)

9.2.2.

Uthyrning av lokaler för evenemang (FK 3.2.12)
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10.

Reglering av stadsmiljö och trafiksystem

10.1.

Reglera trafiksystem

10.1.1.

Utfärda lokala trafikföreskrifter

10.1.2.

Boendeparkering

10.1.3.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

10.1.4.

Nyttokort

10.1.5.

Tillfälliga tillstånd

10.1.6.

Dispenser för långa, tunga och breda fordon

10.1.7.

Fordonsflytt

10.1.8.

Vägvisning

10.1.9.

Övervakning av parkeringsplatser

10.2.

Klagomål, förslag och synpunkter

10.3.

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

10.3.1.

Ansökan av TA-planer, tillfälliga

10.3.2.

TA-planer i beläggningsprogram

10.4.

Markupplåtelse

10.5.

Skadeanmälan

11.

Aktivering av stadsmiljön

11.1.

Arrangemangsprocesser

11.1.1.

Idé

11.1.2.

Förstudier

11.1.3.

Konceptutveckling och förberedelse

11.1.4.

Upphandling (se Stödjande, Upphandlingsprocessen p.2.4.1)

11.2.

Besöksanläggningar (FK. 3.2.13)

11.3.

Beteendepåverkan och dialogprocesser

Avfallsfrågor

12.

Avfallshantering (se Styrande p. 1.1.1.)
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ARKIVFÖRTECKNING
Våren 2014 gick samtliga Malmö stads förvaltningar över till dokument-och
ärendehanteringssystemet Platina.
FGK har från och med den 1 januari 2019 övergått till en processbaserad arkivredovisning som är ett
styrande dokument som redovisar gallringsbestämmelser. Gallringsbeslut för styrande och stödjande
processer är hämtade ur Arkivhandbok för styrande och stödjande processer.
Arkivförteckningen redovisar förutom gallringstider även de tillfällen då olika handlingsslag kan
omfattas av sekretess. Att observera är att skyddade personuppgifter alltid omfattas av sekretess,
oavsett i vilken process de förekommer sig och oberoende av angivna sekretessregleringar.
Arkivförteckningen beskriver var informationen förvaras rent fysiskt och är tänkt att vid behov kunna
lyftas ur) arkivredovisningen och användas separat som stöd för verksamheten i dess arbete.

Sökvägar – analoga
Gällande Arkivredovisning
Arkiv 0242 – Citytunneln och Öresundsbroanslutningarna, CTÖBA, samt broritningar
Arkiv 0431 – FGK:s huvudarkiv där bl.a. samtliga nämndhandlingar från Tekniska nämnden förvaras
samt ekonomihandlingar så som bokslut och gallringsbara fakturor. Även upphandlingsenhetens
antagna anbud förvaras här.
Arkiv 2224 – Fastighetsjuridiskt arkiv, avtalsarkiv
Arkiv 2435 - Projekt, upplåtelseavtal samt lägenhetsenhetens handlingar
Arkiv 4448 - Ekonomidokument för de närmast föregående 1 - 2 åren förvaras i arkiv 4448, flyttas
därefter till huvudarkivet 0431. HR-handlingar och avtal
Utanför 4253 – Upphandling, brandsäkert skåp
Arkiv 5220 - Markupplåtelseenhetens avtal och Lägenhetsenheten, S. promenaden
5253 - Parkeringstillstånd, låsbart skåp inne i tjänsterum
5285-Analoga bullerutredningar
Arkivskåp: Abboten Rådmansgatan, Folkets Parks kontor och Lägenhetsenheten S. Promenaden,
Katrinetorp, Torup
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Sökvägar – digitala
De av FGK:s verksamhetssystem som bedöms ha relevans ur arkivsynpunkt är:
Antura - Gemensamt system för projekt-, program- och portföljstyrning som bl.a. ger överblick
över förvaltningens projekt. Anger vilken fas ett projekt befinner sig. Innehåller även styr- och
stöddokument, styrgruppsprotokoll och andra för ett projekt gemensamma dokument bevaras
här. Licens inköpt av Malmö stad och installerad på stadens servermiljö, SGL-server med
access via webben (ingen klientinstallation). För gallring av inlagda dokument alternativt
migrering till e-arkiv krävs beställning hos leverantör Antura Group.
BaTMan (Bridge and Tunnel Management System) – Verksamhetssystem, som ägs och förvaltas av
Trafikverket, där förvaltningshandlingar kopplas samman med broar, tunnlar och andra
konstbyggnader såsom bryggor och kajer m.m.
FGK-system/avtal –avtalssystem servern ligger hos ITS, (uppdateras varje dygn).
Digitala Ritningsarkivet - Komin /Förvaltningens eget system för lagring av relationsritningar. Servern
som driftas av ITS uppdateras varje dygn.
EasyIncident - System (ägs av Serviceförvaltningen) som hanterar FGK:s samtliga inkommande
kundtjänstärenden.
E-dispens – System för handläggning av dispenser för långa, tunga och breda fordon. Servern ligger i
Falun med hög säkerhet.
Ekot - Ekonomisystem (ersätter Raindance) för bl.a. ekonomiska planeringen och uppföljningen av
förvaltningens projekt, fakturahantering samt e-handel.
Ellyse - Ett system för rapporteringssystem och anläggningsregister. (t.ex. belysningskontroll m.m.).
GRETA – Malmö stads ansökningssystem för trafikanordningsplaner (TA-planer),
grävningstillstånd samt ledningsförfrågningar. Licens inköpt av Malmö stad och installerad på
stadens servermiljö, SGL-server med access via webben (ingen klientinstallation). För gallring
av inlagda dokument alternativt migrering till e-arkiv krävs beställning hos leverantör MMP
Sverige AB.
Incit Xpand – System som används för förvaltning, drift, underhåll och ekonomi avseende fastigheter.
Fungerar som kontraktsregister för Malmö stads lokal- och blockförhyrningsavtal. Tillhandahålls av
Serviceförvaltningen och används såväl internt i Malmö stad som av externa kontrakterade
entreprenörer.
Markansvarskartan/Fkkartan – Markansvarskartans huvudsyfte är att verka som en kartportal, vilken
beskriver vem som förvaltar eller sköter den aktuella fastigheten. Finns det en upplåtelse? Om så är
fallet vem är arrendator eller tomträttsinnehavare. Det går även att utläsa om marken är under
exploatering och vem som då är ansvarig projektledare för denna.
MARKUS – Ett verksamhetssystem utvecklat av tidigare gatukontoret. Konsult under
utvecklingsarbetet var leverantören Know IT Core Syd AB, nuvarande konsult är Know IT. Systemet
är installerat på stadens servermiljö, SGL-server med access via webben (ingen klientinstallation).
FGK använder (i samråd med Stadskontoret) MARKUS vid registrering och ärendehantering för
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ärenden avseende markupplåtelse på allmän/offentlig plats. I Markus arkiveras all dokumentation
kopplad till ärenden, vanligen ansökan, yttrande, och Polismyndighetens utfärdade tillstånd.
Momentum – Fastighetssystem för ekonomisk och teknisk förvaltning
Platina – Dokument- och ärendesystem
Ritningsarkivet – Digitalt ritningsarkiv för relationsritningar
STFS – Svensk trafikföreskriftssamling”, (STFS) webbadress www.stfs.se. På denna webbplats samlas
och kungörs samtliga trafikföreskrifter. Webbplatsen finns på den ”Rikstäckande Databasen för
Trafikföreskrifter”(RDT). I RDT lagras en autentisk kopia av varje trafikföreskrift enligt 2 §
förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter som en myndighet fört på ett
säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Tillsammans med dokumentet lagras även så
kallade registeruppgifter, som identifierar och klassificerar föreskriften i olika avseenden.
SpatialMap - CAD-program
TendSign - Upphandlingssystem och direktupphandlingsmodul i form av molntjänst för digitaliserad
upphandling med lösenordstyrd access via webben. Datalagringen är förlagd till Europa och följer
lokala europeiska lagar, föreskrifter och krav avseende datasäkerhet. För gallring av inlagda
dokument alternativt migrering till e-arkiv krävs beställning hos leverantör Visma Commerce AB.
Tekis-Bilflytt – Ett webbaserat system/program där samtliga fordon som flyttas eller skrotas i Malmö
Stad registreras. Systemet är installerat på stadens servermiljö.
Utfärdaren - Registrerar och bevarar handlingar avseende trafikrelaterade tillstånd –
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Boendeparkering, Tillfälliga parkeringstillstånd, Nyttokort och
andra trafikdispenser. Innefattar t.ex. ansökningar, avslag, följebrev, intyg från läkare
(handikapptillstånd) eller arbetsgivare (nyttokort, dispenser, boendeparkering).
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Arkivförteckning med gallringsföreskrifter för
fastighets- och gatukontorets kärnverksamheter
3. Ägande av fastighet och hamn (tidigare FK 3.1)
Ansvaret för det juridiska fastighetsägande, inklusive ägandet av Malmö hamn innebär ansvar för avyttring och förvärv av fastigheter och tomträtter,
såväl frivilliga transaktioner som tvångsförvärv. Avtal skrivs med motpart för undertecknande och därefter tas ärendet upp antingen i TN eller i
fastighetsdelegation. Ansvarsområdet omfattar även upplåtelse av fastigheter med tomträtt, arrenderätt, nyttjanderätt, andra liknande rättigheter
samt fastighetsbildnings-, inskrivnings- och liknande åtgärder. (Vid upplåtelse av fastighet med tomträtt eller att avyttring eller förvärv av fastighet,
överstigande visst belopp, begärs godkännande av KF)

3.1. Fastighetsjuridiska avtal (FK 3.1.22)
Avtal skrivs med motpart för undertecknande och tas därefter upp antingen i TN eller i fastighetsdelegation.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Korrespondens som tillför
information av betydelse
Avtal
Kartbild
Tjänsteskrivelse
Kvittens på mottaget
undertecknat avtal

Digitalt: Platina

Bevaras

Digitalt: Platina
Analogt: 2224
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina

Kommentar

Korrespondens som ur ett juridiskt
perspektiv behöver finnas kvar i 10 år.

Bevaras

Beroende av
informationen
Nej

Se kommentar
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
Nej

Kartbilden är en bilaga till avtalet
Avtal sänds till motpart med
mottagningskvitto

3.2. Värdering av mark (FK 3.1.20)
Inför markanvisning, försäljning eller tomträttsupplåtelse ska värdering och prissättning av mark göras. Överlåtelse/upplåtelse av mark sker genom
köpeavtal eller tomträttsavtal. För mark som upplåts internt inom Malmö stad tecknas internt markupplåtelseavtal med nyttjaren,
t.ex Stadsfastigheter.
Markvärdering
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Analogt: Projektpärm
19 kap. 1 §.
Protokoll över besiktningar på Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
plats
Analogt: 2224
19 kap. 1 §.
Beslut om markpris
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400
Analogt: Projektpärm
19 kap. 3 §

4. Planering av stadsmiljö och trafiksystem
FGK arbetar med: strategiska planeringsfrågor och långsiktiga utvecklingsprogram kring stadsmiljö och grönfrågor; trafik och infrastruktur;
framtagande och samordning av strategier och program som t.ex. grönplan, cykelprogram aktiva mötesplatser och mobilitetsprogram; utveckling av
planeringsinstrument, strategisk stadsutveckling; naturvårds-, buller- och luftkvalitetsfrågor; trafikräkning; hantering av förvaltningsövergripande
remisser; EU-ansökningar; konstnärlig utsmyckning. Arbetet bedrivs såväl i linje och som i projekt.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Kommentar

4.1. Strategisk planering
Uppdrag inkommer eller formuleras av förvaltningen. Utredningen genomförs och upprättas. Därefter tas ärendet upp för beslut i TN eller på
delegation.
Strategier
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Handlingsplaner
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Program, se kommentar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Övergripande program omfattar ett vidare
område: anger inriktning och intentioner.
Ex. trafiksäkerhets -och
stadsmiljöprogrammet.
Sektorsprogram: förtydligad/fördjupad
information inom område/verksamhet. Ex.
cykelprogrammet och Stadens golv.
Geografiska program: kan omfatta flera
sektorer/verksamheter inom ett begränsat
geografiskt område, t.ex. Rosengård och
stadsmiljöprogram för Västra hamnen.
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Åtgärdsplaner

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Handböcker

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Policyer

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Rutiner
Ansökan om medfinansiering
Beslut om medfinansiering
EU-projekt

Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Analogt: 0431

Bevaras
Bevaras
Bevaras
10 – 17 år

Nej
Nej
Nej
Nej

Kan vara sektors- eller geografisk plan,
konkreta åtgärder – detaljerad –max 3 år
(längre än 3 år ska revideras vart tredje år)
Riktlinjer och principer: Någon äger och
ansvarar för handboken. Följande rubriker
ska finnas i alla handböcker: Bakgrund,
syfte, mål, revideringsrutin
Hur förvaltningen ska förhålla sig till viss
fråga

Bevarandetid enligt avtal

4.2. Programskrivning
En idé kan formuleras på förvaltningen eller inkomma från t.ex. annan förvaltning eller allmänhet. En utredning genomförs och upprättas. Därefter tas
ärendet upp för beslut i TN eller på delegation.
Minnesanteckningar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Presentationer
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Remisser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Samrådsredogörelser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej

4.3. Remisshantering
Remiss inkommer via Platina, posten eller mail, registreras i Platina och skickas till handläggare. Bilagor från SBK registreras inte då SBK har originalet.
Remissgrupp sammanträder varje vecka för ärendegenomgång och beslut. Handläggaren skriver yttrande vilket registreras i Platina och därefter
returneras. Yttrandet tas vid behov upp i nämnden.
Inkommen handling/ anmodan Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Underlag till remisser från
Analogt: kopia hos handläggare Vid inaktualitet
Bevaras i original på Stadsbyggnadskontoret
bygglovsprocessen
(se kommentar)
(SBK)
Interna svar
Digitalt: Se kommentar
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial för remissgruppen förvaras i
Excel-fil
Yttrande från FGK/TN
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Nämndprotokoll digitalt/inbundna

4.4. Mätningar i stadsmiljö
Trafikmätningar görs på fältet av upphandlad konsult. Dessa sammanställs och överlämnas till FGK som dels tillgängliggör dem för medborgarna och
dels registrerar dem i Platina. Mätningarna används för uppföljande statistik om trafikutvecklingen inom Malmö samt av konsulter för beräkning av
kapacitet i vägnätet samt i olika buller- och luftkvalitetanalyser. Trafikdata används även för beslut gällande drift & underhåll, förstudier, underlag till
detaljplaner, underlag för att ändra gatans karaktär, trygghetsstudier och uppföljningsarbete. Där utöver används trafikstatistik av politiker som
underlag vid olika beslut.
Mätningsprocessen inleds med att beställning av mätning inkommer. Avtal ingås med konsult avseende genomförande av mätning. Resultat
inkommer. Fakturaunderlag sammanställs och upprättas, kopia översänds till ekonomiavdelning för debitering.
Trafikräkningar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Sammanställda mätningar som läggs ut på
Malmö stad.se och bevaras i Platina
Bullermätningar
Bevaras
Nej
Arbetskopia förvaras under G
Digitalt: Platina
Se 4.5
Bullermätningar är kopplade till
fastighetsbeteckning.
Avtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Upphandlad konsult utför bullermätningar
Analogt: 4448
Trafikanalyser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analyser utförs i program som är speciellt
utformade för trafikdatabearbetning.
EMME Sampers (Trafikverket) är ett
prognosverktyg för resvanor och Dynameq
simuleringsverktyg för inblick i dynamiska
trafikscenarier och liknande.

4.5. Bulleråtgärder
Ansökningar inkommer från fastighetsägare och registreras i Platina. Eventuell komplettering begärs in och registreras. Bullermätningar utförs av FGK
upphandlad konsult. Mätresultatet inregistreras och används som underlag för beslut. Fastighetsägaren väljer entreprenör för arbetet och
provmätning görs för att fastställa att vald metod uppfyller kraven för dämpning. När entreprenaden är avslutad görs en slutmätning och bidraget
utbetalas till fastighetsägaren. Mätningarna utförs med mätmetod som är fastställd av Malmö stad.
Ansökan om bullerskyddsbidrag Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 5285
Begäran om komplettering,
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
(ansökan bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285

16

Preliminärt beslut
Digitalt: Platina
(bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285
Beställning av ljudmätning
Digitalt: Platina
(bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285
Meddelande om besked om
Digitalt: Platina
mätresultat (bullerskyddsbidrag) Analogt: 5285
Meddelande om utbetalning,
Digitalt: Platina
(bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285
Fakturabrev,
Digitalt: Platina
(bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285
Korrespondens
Digitalt: Platina
(bullerskyddsbidrag)
Analogt: 5285
Medborgarförslag
Digitalt: Platina
Analogt: 5285
Klagomål/synpunkter som leder Digitalt: Platina
till utredning
Analogt: 5285
Remisser
Digitalt: Platina
Analogt: 5285
Utredningar (från annan
Digitalt: Platina
förvaltning)
Analogt: 5285
Åtgärdsprogram
Digitalt: Platina
Analogt: 5285

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

4.6. Luftåtgärder
Mätningar av luftkvalitén utförs av Miljöförvaltningen. Skåp med mätutrustning placeras ut på utsatta platser i staden för insamling av data. Syftet är
att få ökad kunskap avseende vilka partikelnivåer det är på platsen, hur halterna varierar och möjligen beskriva hur mycket partiklar som genereras.
Utredningar sammanställs och åtgärdsprogram går ut på remiss för att fungera som underlag till förvaltningsövergripande åtgärder.
Luftkvalitetsutredningar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 5285
Remisser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 5285
Åtgärdsprogram
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 5285
Avtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Upphandlad konsult se Styrande
Analogt: 5285
Upphandling p. 2.4

5. Exploatering (tidigare FK 3.1)
Ansvar för övergripande samordning och genomförande av exploatering inom kommunen innebär förvärv, iordningställande samt avyttring eller
upplåtelse av kommunal mark som är byggklar för bebyggelse. TN/FGK bevakar kommunens ekonomiska intresse i stadsutbyggnaden och beställer
planer för kommunal utbyggnad hos SBK. Det övergripande samordningsansvaret omfattar alla på kvartersmark ingående arbeten respektive gatu-,
park- och ledningsarbeten i exploateringsprojekten. TN/FGK ska även säkerställa att exploatering på mark som inte tillhör kommunen sker på för
kommunen gynnsamma villkor.
Exploateringsprocessen fortskrider med diverse utredningar t.ex. arkeologisk utredning, planstudier, trafikanalys, miljökonsekvensutredning m.fl. SBK
remitterar preliminära detaljplaner till TN för yttrande vilket innebär en prövning av projekt och detaljplans genomförande. FGK ansöker därefter om
objektsgodkännande hos TN, KS eller KF.
När SBK eller KF antagit slutlig detaljplan genomförs den egentliga exploateringen inkl. fastighetsrättsliga åtgärder t.ex. marklösen, ansökan om
fastighetsbildning m.m. Exploateringsförberedande aktiviteter slutförs, så som arkeologisk slutundersökning, marksanering, flyttning av ledningar,
rivning av byggnader och anläggningar. Utbyggnad av exploateringsområdet tar vid: utformning av allmän platsmark, upphandlingar, terrassering av
kvartersmark, vatten och avlopp samt färdigställande av allmän plats.

5.1. Uppstart av projekt (FK 3.1.1.)
Exploatering startar med idé från t.ex. FGK. Idén analyseras genom en exploateringsstudie innehållande bl.a. planläge, markförhållanden,
ledningsinventering, behov av marklösen, bebyggelsestrukturer samt en ekonomisk bedömning. En konkret projektbeskrivning upprättas.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Projektdirektiv
Protokoll
Korrespondens som tillför
information av betydelse

Digitalt: Platina
Analogt: arkiv 5220
Digitalt: Platina
Analogt: Projektpärm
Digitalt: Platina
Analogt: Projektpärm

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Beroende av innehåll
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Kommentar

5.2. Beställning av detaljplan (FK 3.1.2)
Beställning av detaljplan skickas till SBK. Från SBK inkommer därefter anmälan om detaljplan. Utredningen genomförs, tjänsteskrivelse upprättas och
lämnas till TN för yttrande. TN:s yttrande översänds till SBK. SBN fattar beslut och återsänder protokollutdrag. Granskningshandlingar görs tillgängliga
för granskning för kännedom till de som berörs av planen och ge dessa möjligheter att inkomma med yttrande. SBN fattar därefter beslut om
detaljplan, lagakraftsbevis, gällande detaljplan inkommer till FGK. Planavtal/startavtal tillkommer.
Beställning av detaljplan/
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Skickas till SBK
planuppdrag
Analogt: Projektpärm
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Från SBK med syfte och tidplan för
Anmälan - detaljplan till SBK
Analogt: Projektpärm
processen
Tjänsteskrivelse
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Yttrande från TN till SBK
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Protokollsutdrag från SBK
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Granskningshandlingar om
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Gäller normalt planförfarande
utställning för kännedom.
Analogt: Projektpärm
Yttrande över
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
granskningshandlingar
Analogt: Projektpärm
Lagakraftbevis på detaljplanen Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Gällande detaljplan med
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Detaljplanerna i kartskåp och tillhörande
tillhörande bestämmelser
Analogt: 2287
bestämmelser i pärmar.
Planavtal/Startavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Originalavtal i arkiv 2224
Analogt: 2224

5.3. Arkeologisk utredning, förundersökning, slutundersökning (FK 3.1.3)
Arkeologisk utredning fastställer förekomst av ev. fornlämningar inom område för planerad byggåtgärd. Ansökan om tillstånd för arkeologisk
utredning sänds till Länsstyrelsen som, efter att FKG godkänner kostnaden, fattar beslut. Avtals skrivs med utförare, färdigställd rapport ingår i
underlaget vid upprättande av detaljplan.
Ansökan till Länsstyrelsen
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Förfrågan från Länsstyrelsen om Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
FGK godkänner kostnad för
Analogt: Projektpärm
arkeologisk utredning
Beslut från Länsstyrelsen
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Avtal med utförande
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Originalavtal i arkiv 2224
Analogt: Projektpärm
Rapporter
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm

5.4. Ledningsutredning (FK 3.1.5)
Förfrågan skickas till ledningsägare avseende om de har ledningar inom område för planerad byggåtgärd. Inkomna svar sammanställs och ingår i
underlaget vid upprättande av detaljplan.
Förfrågan till och svar från
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Kopia i Antura
ledningsägare
Analogt: Projektpärm
Sammanställning av svaren
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm

5.5. Övriga utredningar (geoteknisk, miljö, buller, dagvatten, höjden, handel, arkitektur m.m.) (FK 3.1.6).
Behov av fördjupade utredningar inom området för planerad byggåtgärd klarläggs och beslut fattas. Upphandling av konsult för genomförande av
utredning sker. Sammanställd rapport ingår i underlaget vid upprättande av detaljplan
Korrespondens som tillför
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
information av betydelse
Analogt: Projektpärm
Protokoll
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Rapporter
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Upphandling
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja. Under pågående
Analogt: Projektpärm
upphandling.
OSL 19 kap. 3 §
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Rapport geoteknisk
undersökning

Digitalt: Platina
Analogt: 2224

Bevaras

Nej

5.6. Markmiljöteknisk utredning (FK 3.1.7)
Utredning av ev. markföroreningar genomförs vanligen i samband med företagsköp, fastighetsöverlåtelser, rivning/uppförande av byggnader,
grävarbeten (t.ex. schaktarbeten) etc.
Upphandling/Beställning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Miljötekniska rapporter
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Bemötande/Yttrande från
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Miljöförvaltningen
Saneringsanmälan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Beslut från Miljöförvaltningen Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Slutrapport
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Saneringsrapport för sanering Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Delegationsbeslut från
Miljöförvaltningen
Delegationsbeslut tillsynsavgift Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
med mottagningskvitto

5.7. Parkeringsköp (FK 3.1.8)
KF reglerar genom Malmö Stads p-norm antalet bilplatser stadens fastighetsägare är skyldiga att skapa. Normalt tar fastighetsägare fram dessa inom
den egna fastigheten. I de fall det är möjligt kan fastighetsägare även komma överens om nyttjanderättsavtal hos annan fastighetsägare alt. träffa
avtal med Malmö Stad om parkeringsköp.
Bankgaranti
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Fastighets- och
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
gatudelegationsprotokoll
Analogt: 2224
Originalavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 2224
Begäran från P-Malmö med
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
äskande av utbetalning
Fastighets- och
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
gatudelegationsprotokoll ang. Analogt: 2224
äskande om utbetalning

5.8 Lov (Bygg-, rivnings- och marklov) (FK 3.1.9)
Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov skickas till stadsbyggnadskontoret för beslut. I de fall bygglovet berör FGK som fastighetsägare eller som
huvudman för allmän plats m.m. skickas ärendet på till remiss till FGK. SBK fattar därefter beslut.
Ansökan om bygglov, rivning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Skickas till SBK
och marklov
Analogt: Projektpärm
Remisser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Beslut av SBK
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm

5.9. Överenskommelse om gatukostnader (FK 3.1.10)
FGK ska som exploatör finansiera kostnaden eller del av kostnaden för projektering och anläggande av gator.
Överenskommelser avseende Platina
Bevaras
Nej
Kopia i Ekot
finansiering

5.10. Objektsgodkännande (se Styrande, Den politiska beslutsprocessen p. 1.1.1.)
Objektsgodkännande är ett beslut om att genomföra t.ex. en detaljplan där kostnaderna för projektet redovisas. Beroende på projektets beräknade
kostnader fattas beslutet antingen av TN, KS eller KF.

5.11. Upphandling (se Stödjande, Upphandlingsprocessen p. 2.4.)
5.12. Projektering (FK 3.1.4)
Upprättande av bygghandling/terrasseringshandling inför byggnation av kvartersmark.
Ritningar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Mängdförteckning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
Allmänna föreskrifter
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
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5.13. Entreprenader (se Byggprocessen 6)
5.14. Markanvisning - direktanvisning och jämförelseförfarande (FK 3.1.16 – 17)
Inför planering av bostadsbebyggelse och verksamheter kan TN, genom markanvisningsbeslut, fördela kommunens mark till olika intressenter.
Beslutet ger en byggherre rätt att, under begränsad tid, utveckla sitt projekt inom ett bestämt markområde. Ansökningar om fastighetsbildning för att
bilda tomter inom exploateringsområdet lämnas till lantmäterimyndigheten vid SBK som fattar beslut.
Korrespondens som tillför
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Sekretess fram till dess beslut fattats
information av betydelse
Analogt: Projektpärm
19 kap. 3 §
Förslag på markanvisning
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Analogt: Projektpärm
19 kap. 3 §.
Markanvisning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm
PM/program för markanvisning Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Ska inte diarieföras innan TN tagit del av det
sändlista
Analogt: Projektpärm,
19 kap. 3 §.
(Markanvisningspolicy).
se kommentar
Sekretess fram till dess beslut fattats
Förslag från intressenter
Digitalt: Platina,
Se antaget
Ja, OSL 2009:400,
Diarieförs vid anbudsöppning med
se kommentar
förslag och ej
19 kap. 3 §
sekretessmarkering
antagna förslag
OSL 2009:400, 5 kap. 5 §
nedan
Öppningsprotokoll
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Sekretess fram till beslut är fattat.
Analogt: Projektpärm
19 kap. 3 §.
Utvärderingsprotokoll
Digitalt: Platina
Bevaras
Ja, OSL 2009:400,
Sekretess fram till beslut är fattat.
Analogt: Projektpärm
19 kap. 3 §.
Antaget förslag
Digitalt: Platina
Bevaras, se
Ja, OSL 2009:400,
Diarieförs vid anbudsöppning med
Analogt: Projektpärm
kommentar
19 kap. 3 §.
sekretessmarkering
Se kommentar
OSL 2009:400, 5 kap. 5 §
Modeller kan återlämnas/gallras direkt om
dokumenterade på bild enligt fastställd
arkivförteckning
Ej antagna förslag
Analogt: Tävlingsrummet 0216
2 år. Se
Ja, OSL 2009:400,
Diarieförs vid anbudsöppning med
kommentar
19 kap. 3 §.
sekretessmarkering
Se kommentar
OSL 2009:400, 5 kap. 5 §
Modeller kan återlämnas/ gallras direkt om
dokumenterade på bild, enligt fastställd
arkivförteckning

5.15. Fastighetsbildning – ansökan om lantmäteriförrättning (FK 3.1.18)
Projektledare initierar fastighetsbildning för att bilda tomter inom exploateringsområdet. För större exploateringsområden bildas vanligen en
exploateringsfastighet under den tid projektet pågår. Om extern byggherre förvärvar helt kvarter är det denne som ansöker om fastighetsbildning.
Ansökan om vad som skall ske på fastigheten tex, avstyckning, fastighetsreglering, bildande av gemensamhetsanläggning mm skickas till lantmäteriet.
Ansökan till Lantmäteriet
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Bekräftelse från Lantmäteriet Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Förrättningshandlingar från
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Avser förrättningskarta, fastighetsrättslig
Lantmäteriet
Analogt: 2224
beskrivning inkl. ny fastighetsbeteckning,
förrättningsprotokoll, bilagor.
Aktbeteckningen är sökingång till
originalhandlingar i Lantmäteriets arkiv.

5.16. Nybyggnadskarta (FK 3.1.19)
Nybyggnadskarta beställs hos SBK som underlag för projektering av nybyggnation av bostäder, industri eller liknande samt för byggande av fristående
komplementbyggnad eller större tillbyggnader. Kartan innehåller fastighetens mått och läge, höjd mot angränsande gata enligt planbestämmelser,
befintliga byggnader samt anslutningspunkter för VA.
Beställning av nybyggnadskarta Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Beställning av nybyggnadskarta
Analogt: Projektpärm
Nybyggnadskarta för småhus
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Nybyggnadskarta för
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
flerfamiljshus och verksamheter

5.17 Fastställande av markpris (se Värderingsprocessen p. 3.2)
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5.18 Bemyndigande vid upplåtelse av fastighet med tomträtt eller avyttring/förvärv av fastighet (se Styrande, Den politiska
beslutsprocessen p. 1.1.1.)

Vid upplåtelse av fastighet med tomträtt eller att avyttring eller förvärv av fastighet, överstigande visst belopp, begärs bemyndigande (godkännande)
av KF.

5.19 Avslutande av projekt (FK 3.1.23)
Vid projektavslut dokumenteras uppföljningen av projektbeskrivningens mål och kalkyl i en slutrapport.
Slutrapport
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: Projektpärm

6. Byggande i stadsmiljö och trafiksystem (byggprocessen)
Projektdokumentation läggs in i projektsystemet efter passerad beslutgrind. Större avslutade projekt läggs in i Platina under det diarienummer som
startats i samband med beslutsprocessen och bevaras. Mindre återkommande projekt såsom gator, gång- och cykelvägar m.m. gallras 10 år efter
garantitidens utgång. Upphandlingsdokument som skall bevaras flyttas till arkiv 0431 vid behov.

6.1. Idé/förstudie/projektinitiering
Utifrån idéstadie görs en grov kalkyl. Tjänsteskrivelse sammanställs för nämndärende tillsammans med förstudierapport samt projektdirektiv. Efter
beslut av TN upprättas projektplan.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Kommentar

Idébeskrivning/ Projektidé
Tjänsteskrivelse
Beslutsprotokoll
Förstudierapport
Projektplan

Digitalt: Platina
Analogt: Projektmapp
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Bevaras under projektnummer och namn.

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
Nej
Nej

Kopia i projektmapp.
Kopia i projektmapp.
Kopia i projektmapp.
Kopia i projektmapp.

6.2. Förprojektering
Kravspecifikationer, upphandlingsbeskrivning och strategi skapas. Relevanta utredningar genomförs. Delrapport och fortsatt projektplan tas fram .
FFU för upphandling
Digitalt: TendSign/ Antura
Bevaras
Nej
Uppdragsbeskrivning
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Upphandlingsstrategi
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Ledningsutredning
Digitalt: Greta
5/10 år
Nej
Kan beställas genom Ledningskollen en
Beroende på
webbtjänst som samordnar ledningsägare
garantitid
Geoteknisk utredning
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Skannas som PDF till Sweco för registrering i
GeoAtlas.
Utredning
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Markteknisk-, dagvatten-, markmiljö-,
geohydrologiskt utredningar m.fl.
Gestaltningsprogram
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Delrapport
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Projektplan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Beslutsprotokoll (styrgrupp)
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Nämndhandlingar i arkiv 0431. Kopia i
projektmapp.
Objektsgodkännande
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Nämndhandlingar förvaras i pappersform i
arkiv 0431. Kopia i projektmapp.
Erfarenhetsåterföring
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej

6.3. Upphandling konsult (eller totalentreprenör)
Utifrån FFU tilldelas konsult/totalentreprenör uppdraget och avtal/kontrakt upprättas. Delrapport och fortsatt projektplan tas fram.
Förfrågningsunderlag (FFU)
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Avtal/kontrakt
Analogt: u4255
Bevaras
Nej
Kopia digitalt i projektmapp vid behov.
Tilldelningsbeslut
10 år
Nej
Digitalt: Platina
Analogt: u4255
Beslutsprotokoll
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: u4255
Delrapport
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Projektplan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
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6.4. Projektering
Upprättande av terrasseringshandling inför byggnation av kvartersmark. Bygghandling innefattande allmänna föreskrifter, mängdförteckningar m.m.
FFU
Digitalt: TendSign
10 år
Nej
Trafikanordningsplan, se 10.3
Digitalt: Platina
Objektsgodkännande
Bevaras
Nej
Delrapport
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Projektplan
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Erfarenhetsåterföring
Digitalt: Antura
10 år
Nej

6.5. Upphandling entreprenör
Utifrån FFU tilldelas entreprenör uppdraget och avtal/kontrakt upprättas. Delrapport och fortsatt projektplan tas fram.
Avtal/kontrakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Kopia digitalt i projektmapp vid behov.
Analogt: u4255
Upprättas av leverantör och godkänns av
Betalningsplan (slutlig)
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
FGK inledningsvis i avtal/kontrakt. Följs upp
och justeras vid behov under kontraktets
löptid. Bevaras i ansvarigt ombuds
projektmapp fram till slutlig betalningsplan
fastställs.
Tilldelningsbeslut
Bevaras
Nej
Digitalt: Platina
Analogt: u4255
Delrapport
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Projektplan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Slutliga versionen
Erfarenhetsåterföring
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Avtal/kontrakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: u4255

6.6. Byggskede/Entreprenad
Relationshandlingar upprättas och arkiveras. Slutbesiktning av byggnationen genomförs och protokoll upprättas. Garantiskötselplan för det nyanlagda
området fastställs. Slutrapport skrivs och erfarenhetsåterföring dokumenteras.
Relationshandling
Digitalt: Ritarkivet, WebGIS
Bevaras
Nej
Slutliga versionen
Slutbesiktningsprotokoll
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: u4255
Garantiskötselplan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Slutrapport
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Digitalt: Platina
Erfarenhetsåterföring
Bevaras
Nej

6.7. Garantitid
Efter slutbesiktning gäller en garantitid under vilken entreprenören har fortsatt ansvar.
Överlämnandemöte
Bevaras
Nej
Digitalt: Platina
Analogt: u4255
Erfarenhetsåterföring

Digitalt: Platina

Bevaras

Arkivarie ska närvara vid mötet eller få
Information/rapport hur dokumenten
arkiverats.

Nej

6.8. Stödprocesser
Processer inom och utom FGK som fungerar som stöd för processen
Detaljplan
Se kommentar
Vid inaktualitet
Vattendom
Digitalt: Platina
Bevaras
Bygglov
Digitalt: Platina
Bevaras
Marklov
Digitalt: Platina
Bevaras
TA-planer
Digitalt: Greta
10 år
Markupplåtelse
Digitalt: Markus
10 år
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Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Arkiveras på SBK.

7. Lokalförsörjning (tidigare FK 3.3)
7.1. LIMA (Lokal i Malmö), (FK 3.3.1)
Alla Malmös förvaltningar ska ha en egen lokalförsörjningsplan avseende det kommande decenniets förväntade lokalbehov. Om lokalbehovet
förändras skickas en formell skrivelse till LiMa från den aktuella förvaltningen. LiMa kontrollerar om behoven kan lösas genom befintliga avtal, i annat
fall upprättas ett anbudsunderlag. De offerter som inkommer från fastighetsägare värderas och förslag på lösningar skickas till berörd nämnd för
beslut. Vid kostsamma avtal förankras beslutet i KS och KF. Om lokalförändringen kräver om-/nybyggnation bjuds hyresgästombud in vid byggmöten.
När lokalerna färdigställts sker en besiktning och vid tillfälle överlämnas drifts- och skötselinstruktioner som stöd för sådant enklare underhåll som kan
åligga hyresgästen.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Lokalförsörjnings-/
lokalbehovsplan
Lokalbeställning

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Uppsägning för avflyttning till Digitalt: Platina
hyresvärd/hyresgäst
Uppsägning för villkorsändring Digitalt: Platina
till hyresvärd/hyresgäst
Mottagningsbevis på mottagen Digitalt: Platina
uppsägning eller bekräftelse
från hyresvärd
Ansökan om medling till
Digitalt: Platina
Hyresnämnden
Yttrande över hyresförslag
Digitalt: Platina
Svarsblankett från
Digitalt: Platina
Hyresnämnden
Återkallande av ansökan om
Digitalt: Platina
medling eller önskan att
Hyresnämnden sätter ut ärendet
till sammanträde
Bekräftelse från hyresnämnden Digitalt: Platina
på återkallande eller påbörjat
ärende.
Bruksvärdering
Digitalt: Platina
Hyresavtal
Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras
Bevaras

Nej
Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras
Bevaras

Nej

Korrespondens med
Digitalt: Platina
hyresvärdar/förvaltningar som
är av vikt för ärendet
Beslut i hyresärenden/avtal med Digitalt: Platina
bilagor (avser hyra av
arbetsplatser)
Besiktningsprotokoll vid
Digitalt: Platina
inflyttning och avflyttning och
nollställningsbesiktning
Motuppsägning till
Digitalt: Platina
hyresnämnden
Ansökan om medling
Digitalt: Platina
Avtal
Digitalt: Platina
Yttrande
Digitalt: Platina
Skrivelser
Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Nej
Kan förekomma
Nej
Nej
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Kommentar

Beställning av nya lokaler från förvaltningar
alt. uppsägning/ omförhandling av befintliga
avtal från förvaltning eller hyresvärd.

Handläggning sker i Incit Xpand
Uppsagda avtal får gallras efter 3 år om inte
preskriptionsregeln ändrats, då gäller det
som är angivet i avtalet.

LiMa:s yttrande utgör bilaga. Se även
administration av avtal.

Finns även i kontraktsregister
Till den sökande nämnden
Direkt till KS

7.2. Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar
Malmö stad hyr lägenheter för s.k. sociala boenden genom FGK:s lägenhetsenhet. Sociala boenden innebär upplåtelse av andrahandskontrakt till
personer som av olika skäl inte kan erhålla egna hyreskontrakt. Arbetet sker i nära samverkan med stadens socialförvaltning.

7.2.1. Avtalsskrivning med fastighetsägare (FK 3.3.3)
Socialförvaltningen anvisar personer med behov av socialt boende till lägenhetsenheten, som anskaffar lägenhet genom hyresavtal med
fastighetsägare (såväl allmännyttan som privata hyresvärdar).
Hyresavtal inkl. bilagor
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Upphörande (om ej kvarstående fordran)
Besiktningsprotokoll från
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
fastighetsägaren
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Nyckelkvitto från
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
fastighetsägaren
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Mellan/statusbesiktningsDigitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
protokoll
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Offerter och beställningar
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
från/hos fastighetsägare/
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
entreprenörer
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Uppsägning från/till
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
fastighetsägaren
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Bekräftelse på uppsägning från Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400, Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
fastighetsägaren
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Informationsbrev/för kännedom Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Kan även innehålla dokument rörande
till/från fastighetsägare,
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
26 kap § 1
tingsrätt eller hyresnämnd.
bestridande av uppsägning av
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
hyresavtal
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)

7.2.2. Avtalsskrivning med hyresgäst (FK 3.3.4)
Lägenhetsenheten sluter andrahandshyresavtal med den bostadsbehövande. Om hinder inte föreligger, kan andrahandskontrakten efter viss tid föras
över som förstahandskontrakt till den boende.
Hyreskontrakt inkl. bilagor
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Digitalt: Platina
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Besittningsskydd
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Nyckelkvitto
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Påpekanden & rättelseanmodan Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Rättelseanmodan avseende hyror införs i
26 kap § 1
Incit Xpand
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Uppsägning till/från hyresgäst Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Uppsägning till hyresgäst införs i Incit
26 kap § 1
Xpand.
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Uppsägningsbekräftelse till
Digitalt: Platina
3 år
Ja OSL 2009:400,
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
hyresgäst
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Avbetalningsöverenskommelser Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
/amorteringsplaner
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
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Minnesanteckningar

Digitalt: Platina
3 år
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten

Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 1

Begäran om tillträde

3 år, se
Digitalt: Platina
Analogt: Arkiv, lägenhetsenheten kommentar

Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11

Kronofogdemyndigheten
ansökningar

Digitalt: Platina
3 år, se
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten kommentar

Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11

Stämning av/från hyresgäst,
Digitalt: Platina
domslut, överklagan,
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
överenskommelser/förlikningar
Ärende av/från hyresgäst, beslut Digitalt: Platina
om överklagan,
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
överenskommelser/ förlikningar
m.m.
Autogiroansökan
Digitalt: Platina
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
Underrättelse till
Digitalt: Platina
socialtjänst/nämnd
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
Övertagsansökan inkl. bilagor Digitalt: Platina
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
Foto, videofilmer och andra
Digitalt: Platina
filmer
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten

3 år, se
kommentar

Kan förekomma

3 år, se
kommentar

Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11

3 år, se
kommentar
3 år, se
kommentar
3 år, se
kommentar
3 år, se
kommentar

Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11
Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11
Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11
Ja, OSL 2009:400,
26 kap § 11

Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Analogt gallras 3 år efter avtalets
upphörande (om ej kvarstående fordran)
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
Begärs av lägenhetsenheten och/eller
fastighetsägaren
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
Avser betalningsföreläggande, avhysning,
tillträde, verkställighet, delgivning m.m.
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
Ärende från/till Tingsrätten
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
Ärende från/till Hyresnämnden
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
3 år efter avtalets upphörande om det ej
finns kvarstående fordringar.
Foto, videofilmer och andra filmer

7.2.3. Tillsyn
Malmö stads socialförvaltning hyr lägenheter för s.k. sociala boenden genom FGK:s lägenhetsenhet. Lägenhetsenheten ansvarar för juridisk, teknisk
och ekonomisk förvaltning av dessa inhyrda lägenheter. Uthyrningen innefattar besiktning av lägenhet före, under och efter inflyttning/utflyttning,
beställning av underhåll och renovering samt administration av hyror och fordringar.
Samtycke gällande tillsyn
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
Digitalt: Platina
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Medgivande om tillträde vid
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten
frånvaro
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Tidbokning tillsynsbesök
Digitalt: Platina
3 år
Ja, OSL 2009:400,
Pappersoriginal krävs för lägenhetsenheten.
26 kap § 1
Analogt gallras 3 år efter avtalets
Analogt: Arkiv, Lägenhetsenheten
upphörande (om ej kvarstående fordran)
Tillsynsbesök sker månadsvis om inte annat
avtalats. Blankett finns i fastighetssystem
Information om utförd tillsyn
Digitalt: Momentum
Vid inaktualitet,
Gallras när kontraktet avslutas
när hyresgäst inte är hemma
se kommentar
Bom-info (information om
Digitalt: Momentum
Vid inaktualitet,
Gallras när kontraktet avslutas
uteblivna besök)
se kommentar
Information om tillsynsuppdrag Se kommentar
Vid inaktualitet
Överlämnas till inflyttande hyresgäst
Bopärm
Vid inaktualitet
Informationsblad till hyresgäst innefattande
Se kommentar
lägenhetsenhetens roll, hemförsäkring,
betalningar, felanmälningar mm.
Tillsynsprotokoll
Vid inaktualitet Ja, OSL 2009:400,
Dokumentation av utförd tillsyn
Digitalt: Momentum
26 kap § 1
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8. Förvaltning och utveckling (Tidigare FK 3.2.9 – 3.2.10)
8.1.Stadsmiljö och trafiksystem
8.1.1. Skötsel och underhåll
Skötsel och underhåll hanteras i linjearbete och utförs av upphandlade entreprenörer utifrån drift- och underhållsplaner utformade av respektive
verksamhetsansvarig på FGK. Åtgärder utförs, genom beställningar, efter besiktningar och tillsyn. Åtgärderna kan initieras genom felanmälan till
kundcenter av medarbetare eller allmänhet. Drift- och underhållsområden är torg, gator, gång-och cykelvägar, kajer, stränder, dagvattenledningar och
brunnar, dammar och fördröjningsmagasin, fontäner, gräsmattor, blomsterarrangemang i rabatter och urnor, häckar, träd, ekostråk, skateparker,
utomhusgym och lekplatser. Även offentliga toaletter och andra byggnader som kiosker, sjukstugor, cykelgarage och terminalbyggnader ingår. Data är
insamlade i WebGIS som är förvaltningens geografiska informationssystem.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Skötselavtal

Digitalt: Platina
Analogt: Original i 2435

Bevaras

Skötselavtal/ Stadsodling
Skötselklasser

Digitalt: Platina
Digitalt: Web GIS

Bevaras
Nej
Vid inaktualitet, Nej
se kommentar)
Vid inaktualitet, Nej
se kommentar

Skötselplaner /Underhållsplaner Digitalt: Web GIS

Nej

Skötselanvisningar

Digitalt: Antura

Vid inaktualitet Nej

Instruktioner för drift och
underhåll
Upphandling av drift och
underhåll
Funktionsentreprenader

Digitalt: Antura
Analogt: Äldre projekt 0431
Digitalt: Platina
Analogt: 0431
Analogt: Årsvisa pärmar i 0431

10 år

Nej

Bevaras

Nej

Beläggningsentreprenad, se
kommentar
Inventering beläggning
Klagomål, felanmälan, förslag
och synpunkter av rutinmässig
karaktär, Ej skadeanmälan.
Klagomål, förslag och
synpunkter som bedöms kunna
leda till nämndärende

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina
Digitalt: Easy Incident

Bevaras
2 år

Nej
Nej

Digitalt: Platina

Bevaras

Kan förekomma
Vanligen OSL
2009:400 kap 21

Rutiner och riktlinjer

Digitalt: FGK-system /handböcker Vid inaktualitet Nej

10 år efter
Kan förekomma
avtalets utgång OSL 2009:400,
19 kap 1 §

Kommentar

Skötselanvisningar i öppna arkivet 5264.
Projektmappen kräver behörighet.
Handlingarnas gruppering kallas
Funktionsentreprenader.
Årlig översyn
Översyn vartannat år.
Geografisk utbredning av skötselkoder som
sammantagna kan anses utgöra en
skötselplan som redovisas i Web GIS.
Arbetskopia: Lokalt under G
Projektmappen kräver behörighet.
Instruktionerna överförs till drift-och
underhållenhet vid avslut av projektet

AF del; Mängdförteckning; Byggmöte;
Avstämningsmöte; Besiktningsprotokoll för
lekplatser.
Sekretess vid t.ex. á prislista
Ev. begäran om enskild nyligen genomförd
besiktning sänds till driftentreprenören.
AF del; Mängdförteckning; Byggmöte;
Besiktningsprotokoll; Avstämningsmöte
Före 2007 under analoga
kundserviceärenden 2 år.
T.ex. ärende som avslutats men öppnats
igen vid aktualitet och därefter beslutats i
nämnd eller delegation.
Ej skadeanmälan eller felanmälan
Sekretessparagraf beror på ärendet.

8.1.2 Skyddsjakt
Kommunen ansvarar för skyddsjakt i tätorter och på kommunens mark. Skyddsjakt bedrivs för att värna människors hälsa och säkerhet samt förhindra
skador som orsakas av vilda djur. Malmö stad anlitar skyddsjägare bl. a för jakt på stadsduvor och gäss på offentliga platser, det vill säga kommunal
mark, mellan den 11 augusti och den 28 februari.
Avtal med skyddsjägare
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Ansökan skyddsjakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Beslut skyddsjakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Tillståndsbevis
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
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8.1.3. Försköning och ombyggnad
Förslag om försköning och ombyggnad kan komma från medborgare, verksamhet eller nämnd. Blomsterprogrammet är sedan många decennier ett
årligt återkommande evenemang. Arbetet bedrivs både som linjearbete och som projekt beroende av dess art. Planer, program och utredningar
arbetas fram och utformas.
Konstverk/Skulpturer/Fontäner Digitalt: Ritningsarkivet
Bevaras
Nej
Analoga relationsritningar över äldre
konstverk, skulpturer och fontäner i 0431.
Analogt: 0431
Blomsterprogram
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Äldre program förvaras i arkivboxar i 0431.
Program framtagna fr.o.m. 1981 förvaras i
Analogt: 0431
papperspärmar i 0431.
Planer, program, utredningar
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Ingår i nämndhandlingar t.ex. Grönplan,
Trädplan, program med olika inriktningar
och utredningar.

8.1.4. Offentliga toaletter och övriga byggnader
FGK bygger och underhåller byggnader så som offentliga toaletter, kiosker, sjukstugor på stränderna, cykelgarage och terminalbyggnader.
Byggprocessen följer ordinarie med förslag, upphandling, genomförande, besiktning och garantitid.
Underhåll som består av städning, påfyllning av förbrukningsmaterial och reparationer hanteras genom upphandlat serviceavtal.
Relationshandlingar
Digitalt: Ritningsarkivet
Bevaras
Nej
Byggnadsbeskrivning
Digitalt: Ritningsarkivet
Bevaras
Nej
Hyresavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448
Serviceavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4283
Nyckelregister
Vid inaktualitet Nej
Digitalt: Lokalt under G
Beskrivning av toalettutrustning Analogt: Pärm u5417
Vid inaktualitet Nej

8.1.5. Trafiksignaler
Sedan 2008 består Malmös trafikljus enbart av LED-belysning (dioder) - vilket bedöms synas bättre, dra mindre el och var driftsäkrare än andra
belysningsalternativ. Malmö har idag 120 signalreglerade korsningar vilka sammanlagt drar 450 000 kWh/år - motsvarande ung. 18 eluppvärmda villor.
Trafiksignalanläggningar ingår i den projektering som föregår byggprocessen och drift-och underhåll hanteras av upphandlad entreprenör.
Relationshandlingar
Digitalt: Ritningsarkiv
Bevaras
Nej
Trafiksignalerna är en del i byggprocessen
och ingår i relationshandlingen som
genereras vid avslutat projekt
Drift- och underhållsavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Drift- och underhåll hanteras av
Kommunteknik, Serviceförvaltningen
Anläggningsregister
Digitalt: FGK-kartan
Vid inaktualitet Nej
Projektör, ansvarig för drift-och underhåll,
samt upphandlad entreprenör har tillgång
till det delade arbetsmaterialet
CAD-ritningar
Digitalt: Malmö stads server: One Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial tillgängligt för alla
Drive
inblandade

8.1.6. Belysning
Malmö har satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder. Bland annat har ett flertal platser valts ut och försetts med effektbelysning
och utmed stadens viktigaste stråk har armaturer och belysningsstolpar av bra kvalitet installerats. Bättre belysning leder till ökad trygghet, förskönad
omgivningen samt underlättar för medborgarna att orientera sig.
Det förkommer huvudsakligen tre olika belysningstyper: gatubelysning, parkbelysning och effektbelysning. Anläggning av ny belysning ingår i
byggprocessen men kan också bedrivas i mindre skala som linjearbete. Drift och underhåll utförs av Belysningsenheten på Serviceförvaltningen. Enligt
en framtagen plan byts omkring 13 000 ljuskällor/år, vilket innebär att samtliga ljuskällor byts ut ungefär vart fjärde år. Planeringen sker i Ellyse som är
gemensamt verktyg för FGK och Belysningsenheten. Felanmälningar går in i Ellyse via kundservicesystemet Easy Incident och varje år kallas
Belysningsjouren ut ca 160 gånger och ca 100 kabelfel och 170 påkörda stolpar repareras.
Anläggningsregister
Digitalt: Ellyse/FGK-kartan
Vid inaktualitet Nej
Utdrag från GIS-karta (WEBGIS/FGK-kartan
görs var 5:e år för att läggas in i Digitala
Ritningsarkivet som en relationsritning.
Kartan är under ständig utveckling och ett
levande dokument
Drift och underhållsavtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448
Elavtal
Centralt upphandlade ramavtal, se
Stödjande, process Upphandling 2.4
Relationshandlingar
Digitalt: Ritningsarkiv
Bevaras
Nej
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8.1.7. Broar
FGK förvaltar 340 broar av vilka till huvuddelen är fasta kanalbroar. Broar har generellt lång livslängd och de flesta av Malmös byggdes under första
delen av 1900-talet. Broarna inspekteras vart tredje år av upphandlad entreprenör. Vid nybyggnad hanteras dokumentationen under byggprocessen.
Underhåll av broar bedrivs i linjearbete. Dokumentationen är omfattande på grund av broarnas livslängd.
Digitalt: BaTMan
Broliggare
Bevaras
Nej
Analogt: 0431
Avtal
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Upphandlad entreprenör
Analogt: 4448
Relationsritningar/Handlingar Digitalt: Ritningsarkivet
Bevaras
Nej
Broritningar (inkl. beräkningar) bevaras
även analogt i CTÖBA-arkivet 0242

8.1.8. Vattenanläggningar och fontäner
FGK förvaltar fontäner, plaskdammar, fördröjningsmagasin och dagvattenstationer. Underhållet hanteras av upphandlade entreprenörer.
Underhållsplaner
Analogt: 0431
Bevaras
Nej
Uppdateras årligen.
Digitalt arbetsmaterial som delas med
entreprenörer
Register
Analogt: 0431
Bevaras
Nej
Digitalt arbetsmaterial hos
verksamhetsansvarig

8.1.9. Beläggningsarbeten
Inom Malmö finns 107 mil bilväg, 194 mil gångbana och mer än 50 mil cykelbana. Gångbanorna är belagda med natursten, betong, grus/singel eller
asfalt. För bilvägar och cykelbanor är asfalt det absolut vanligaste materialet. Asfalt slits som mest under vintern då temperaturväxlingar gör att
vattnet fryser och tinar upprepade gånger och under våren krävs därför ofta reparationer av s.k. potthål som bildats under vintern. För att planera ett
beläggningsunderhåll görs en årlig systematisk inventering och analys av gatorna. Varje år lagas eller byts ca 1,7% av den totala kommunala vägytan ut.
Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 60 år, vilket innebär att det tar 60 år innan alla gator i Malmö är asfalterade (huvudgator och
tungt belastade gator i industriområden är dock prioriterade).
Beläggningsprogram
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Se process 4.1. och 4.2.Strategisk planering
och programskrivning
Analogt: 0431
Tidplan för beläggningsprogram Analogt: 0431
10 år
Nej
Förbesiktningsprotokoll
Digitalt
Gallras efter
Nej
besiktning
Besiktningsprotokoll
Analogt: 0431
Får gallras 10 år Nej
efter besiktning

8.1.10. Vinterväghållning
FGK ansvarar för vinterväghållning på offentliga platser som kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. FGK bevakar läget, planerar
åtgärder och beställer därefter genomförandet av upphandlade entreprenörer. Renhållningsstadgan är riktmärket för hur ansvaret fördelas mellan
kommunen och fastighetsägarna
Beredskapslistor
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial
Jourlistor
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial
Avvikelsehantering
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial
Väderkartor
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial
Utkallningsrapporter
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial
Avtal, kopior
Digitalt
Vid inaktualitet Nej
Arbetsmaterial, original i Platina
För planering av beläggningsunderhåll
inventeras och analyseras gatorna
systematiskt årligen

8.1.11. Garantitid
När projekt avslutats och besiktigats inleds garantitid. Under garantitiden är utföraren/entreprenören ansvarig för det utförda arbetet.
Växtetableringskontroll
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Garantitillsyn
Analogt: u4255
10 år
Nej
Garantibesiktningsprotokoll
Digitalt: Antura
10 år
Nej
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8.2. Förvaltning
Malmö stad äger stora områden med skog och fiskevatten i Torup, Sturup, Vomb och Karup. I Torup finns motions- och vandringsleder. Vid Vomb finns
ett stort skogsområde som utgör skyddsområde för Malmö stads vattentäkt. Staden strävar efter att åstadkomma en god skogsmiljö genom
avverkning, föryngring och nyplantering. Till skogsvård hör också att skapa god livsmiljö för djuren, något FGK gör i samarbete med Malmö
Viltvårdsförening och Malmö Jägarklubb. Målsättningen är att ge möjligheter till utbildning och jakt samt att hålla viltstammarna på en stabil och
lämplig nivå.
Malmös innehav av skogs- och fiskevatten uppgår till närmare 2 700 ha – däribland Vombsjön och fiskedammar i Sallerup och i Björka. Fiskekort krävs
såväl i Vombsjön som i dammarna.

8.2.1. Förvaltning av jakt och fiske (FK 3.2.9)
Redovisning av försäljning av
fiskekort
Redovisning av jakt
Handlingar om jaktlicens

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina
Digitalt: Platina

Bevaras
Bevaras

Nej
Nej

Ansökan om avverkning av skog Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Bekräftelse på ansökan om
avverkning av skog
Uppdragsredovisning av skog

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Skogsbruksplan

Bevaras

Nej

Avräkningar på skogen

Digitalt: Platina
Analogt: 2435
Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Protokoll över vattenprover

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Protokoll dikningsföretag

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

8.2.2. Förvaltning av skog och vatten (FK 3.2.10)

9. Upplåtelse av stadens mark, anläggningar och byggnader (tidigare FK 3.2)
9.1. Upplåtelse
Malmö stad är en stor markägare och FGK har i uppdrag att förvalta och upplåta den del av stadens mark som inte sköts av annan. Det innebär att
tomträtter, jordbruksmark, skogsmark, exploateringsmark, koloniområden samt övrig obebyggd kvartersmark faller in inom FGK:s ansvarsområde. En
del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad, men mycket är avsett att vara rekreationsområde för malmöborna, däribland Torups
slott och Katrinetorps gård. Staden hyr genom FGK även ut hus på jordbruksmark som bostäder till privatpersoner.

9.1.1. Upplåtelse av tomträtt (se Exploateringsprocessen. p. 5.1.17)
Tomträttsupplåtelse innebär att privatperson eller företag hyr mark av kommunen i syfte att använda denna som bostad, flerfamiljshus eller
industrilokal. Vid exploateringsprojekt - kan nya tomträtter bildas och upplåtas. Vid ny upplåtelse tecknas avtal. Tomträttshavaren har rätt att nyttja
fastigheten på i princip samma sätt som en fastighetsägare, men måste betala ersättning till kommunen i form av en årlig avgäld. Denna avgäld
regleras efter ett antal år. Tomträttshavare kan inte säga upp avtalet, men kan däremot fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den.
Tomträttshavare till småhustomt har möjlighet att friköpa sin tomträtt. Tomträttsavtal och tilläggsavtal ska skrivas in hos Inskrivningsmyndigheten,
Lantmäteriet.

9.1.2. Avgäldsregleringar (FK 3.2.2.)
Tomträttsavgälden (dvs hyran för den upplåtna marken) regleras regelbundet. I samband med reglering av avgälden för industritomträtter och
tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden
schablonmässigt efter marktaxeringsvärdet. Den reglerade avgälden fastställs genom ett tilläggsavtal till huvudavtalet. Ärenden om beslut avseende
avgäldsreglering tas till TN, i vissa fall fattas dock fastighetsdelegationsbeslut. Om tomträttshavaren inte undertecknat avtalet vid TN:s sista
sammanträde för året, begärs bemyndigande för fastighetsdirektören att träffa avtal fram till årsskiftet. Efter att tilläggsavtal rörande avgälder för
tomträttstyperna flerfamiljshus och industrier har undertecknats av tomträttshavaren, begär FGK ett medgivande från eventuella inteckningshavare.
Efter att medgivande inkommit, ansöker kommunen hos Lantmäteriet om inskrivning av den nya avgälden. Ansökan om inskrivning görs även för
småhustomterna.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Korrespondens som tillför
information av betydelse och i
ett juridiskt perspektiv behöver
finnas kvar i 10 år
Översiktskarta över
flerbostadshus för året i A0
format
Tilläggsavtal till
tomträttshavaren för
undertecknande
Påminnelsebrev

Digitalt: Platina
Analogt: 2224

Bevaras

Analogt: 2287

Gallras efter 20 Nej
år

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej
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Kommentar

Nej

Analogt avtal gallras när av båda parterna
undertecknat avtal finns

Av båda parter undertecknat
tilläggsavtal; originalavtal
Inteckningshavarens
medgivande
Ansökan om inskrivning hos
Lantmäteriet
Bekräftelse på inskrivning

Digitalt: Platina
Analogt: 2224
Digitalt: Platina
Analogt: 2224
Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Digitalt: Platina
Analogt: 2224
Rapport till TN över resultatet av Digitalt: Platina
det gångna årets
avgäldsregleringar upprättas

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej

Långivare som har rättighet inskriven i
tomträtten

Tas upp i TN:s första möte vid kommande
års början

9.1.3. Markpris fastställs - Gäller flerfamiljshus och industrier. (se Ägande av fastighet och hamn, Värderingsprocessen p. 3.2.)
Marken värderas för att ett pris på fastigheten ska kunna sättas vid ny upplåtelse och avgäldsreglering.

9.1.4. Avtalsskrivning gällande kolonier (FK 3.2.4)
Koloniverksamheten i Malmö används som rekreation för malmöborna. Det finns olika typer av kolonier: trädgårds-, djur- och närkolonier. För
trädgårds-, när- och djurkolonier gäller att varje område har en koloniförening där kolonisterna är medlemmar. Det är koloniföreningarna som
arrenderar marken av kommunen. Arrendeavtal för kolonilotten tecknas mellan kolonisten och föreningen. När det är dags att överlåta kolonilotten
tar kolonisten kontakt med koloniföreningen. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga och vid ny- och tillbyggnad ska kontakt tas med
kommunen.
Odlingslottsområde är ett område utan stugor där privatpersoner kan arrendera en liten bit mark för odling. Intresse anmäls genom kommunens
kösystem. Om man tilldelas en lott, sluts avtal mellan arrendatorn och kommunen. Företag kan av kommunen arrendera upplagstomter för
uppställning av material, arbetsredskap, bodar etc.
Temaodling bedrivs bl.a. genom ambulerande odlingsområden som placeras på mark som av någon anledning inte bebyggts. Odlingslådor i olika
storlekar kan hyras genom att privatperson sluter avtal med kommunen.
Avtalsförslag för underskrift

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Originalavtalet

Digitalt: Platina
Analogt: 2435

Bevaras

Nej

Analogt avtal gallras när av båda parter
undertecknat avtal finns

9.1.5. Byggtillståndsprocessen kolonier samt avvikelse (FK 3.2.5)
FGK upplåter genom arrendeavtal koloniområden till koloniföreningar. SBN anger genom detaljplaner och områdesbestämmelser för vad och hur man
får lov att bygga på sin kolonilott. I första hand vänder sig kolonisten till föreningen för att få ett godkännande, därefter till FGK för byggtillstånd.
Byggtillstånd beviljas om ansökan följer gällande bestämmelser. Om åtgärden är bygglovspliktig, lämnas ärendet till SBK som hanterar bygglovsfrågan.
Om det upptäcks att en kolonist byggt mer än byggtillståndet medger, skickas begäran till koloniägaren om rättelse och information om att
ombesiktning kommer att göras. Därefter underrättas föreningen och medlemmen om att rättelsen är godkänd/icke godkänd.
Ansökan om byggtillstånd
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Planritning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 2435
Situationsritning
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 2435
Korrespondens som tillför
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
information av betydelse
Granskning av ansökan om
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
byggtillstånd
Protokoll till ansökan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Brev till SBK och
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Ansökan skickas till SBK
koloniföreningen
Beslut om byggtillstånd
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Till kolonisten och föreningen
Begäran om vidtagande av
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Kopia till föreningen
rättelse med information om
ombesiktning
Påminnelsebrev
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Skrivelse om rättelse är utförd Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Till kolonisten och föreningen
och godkänd

9.1.6. Avtalsskrivning gällande odling (FK 3.2.6)
Originalavtalet
Besiktningsprotokoll

Analogt: 2435
Analogt: 2435

5 år
5 år

Nej

Bevaras
Bevaras

Nej
Nej

9.1.7. Avtalsskrivning gällande upplag (FK 3.2.7)
Avtalsförslag för underskrift
Besiktningsprotokoll

Analogt: 2435
Analogt: 2435
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9.1.8. Avtalsskrivning gällande Malmö stads jordbruksmark (FK. 3.2.8)
Kommunen upplåter mark till arrendatorer för jordbruksverksamhet. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som
jordbruksarrende. Jordbruksarrendet uppkommer genom att kommunen och arrendatorn ingår ett skriftligt avtal. Både kommunen och arrendatorn
kan begära villkorsändring, t.ex. begäran om höjning av arrendeavgift. Den som vill ha villkorsändring ska lämna ett skriftligt meddelande om detta till
sin motpart. Om inte parterna kommer överens kan arrendenämnden bestämma villkoren.
Uppsägningsbrev med rek
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Lista över rekommenderade
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
brev
Mottagningsbevis
Analogt: Pärm
Vid inaktualitet
Sparas tills avtalet är undertecknat
Avtalsförslag för
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt avtal gallras när av båda parter
undertecknande
undertecknat avtal finns
Originalavtalet
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 2435

9.2. Uthyrning
Privatpersoner kan inkomma med förfrågan till kommunen om att hyra enfamiljsbostad belägen på jordbruksmark. Om möjlighet till detta föreligger,
tecknas hyresavtal mellan privatpersonen och kommunen.

9.2.1. Uthyrning av bostäder och lokaler (FK 3.2.11)
Korrespondens
Hyresavtal

Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Analogt: Arkivskåp

Vid inaktualitet Nej
3 år
Nej

Analogt 3 år efter avtals upphörande (om ej
kvarstående fordran)

9.2.2. Uthyrning av lokaler för evenemang (FK 3.2.12)
Förfrågan om möjlighet att hyra lokal för olika sorters evenemang inkommer från privatpersoner eller företag till Torups slott och Katrinetorps gård.
Avtal upprättas genom bekräftelse på bokning.
Ansökan om att hyra lokal
Analogt: Arkivskåp
3 år
Bekräftelse på bokad lokal
Analogt: Arkivskåp
3 år
Nej
Faktura
Digitalt: Ekot
7 år
Nej

10. Reglering av stadsmiljö och trafiksystem
Lokala trafikföreskrifter (LTF) ska utfärdas vid trafikomläggningar, trafikarbeten och liknande. Kan avse kortare eller längre tid beroende på ärendets
art. Vid uppställande av trafiksignaler, vägmarkering och vägmärken ska det göras ansökan om Trafikanordningsplaner (TA-planer) hos väghållaren dvs
FKG. Detsamma gäller tillstånd för rörelsehindrade, boendeparkering, dispenser för långa och tunga fordon, nyttokort samt fordonsflytt.

10.1. Reglera trafiksystem
10.1.1. Utfärda lokala trafikföreskrifter (LTF)
Ett ärende inkommer och kan, om det finns relevanta LTF besvaras som enkel fråga. Om LTF saknas får frågan handläggas utifrån den aktuella
trafiksituationen, lokala styrdokument och Trafikförordningen. Utredningen innebär besök på plats, inspektion, mätning och ev. fotografering. Ärendet
bereds och beslut sker via vidaredelegation enligt FGK:s delegationsordning p. 8.13. Sammanställning av delegationsbeslut redovisas månadsvis för TN.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Protokoll
Beslut

Digitalt: Platina
Bevaras
TDS (Trafik Data System)
Digitalt: Platina och STFS (Svensk Bevaras
Trafikföreskriftssamling)

Kommentar

Nej
Nej

Beslut sker i trafikdelegation,
Sammanställning av delegationsbeslut
redovisas månadsvis för TN.
Alla lokala trafikföreskrifter (LTF) samlas i
den nätbaserade nationella Svensk
Trafikföreskriftssamling (STFS) under
Transportstyrelsen

10.1.2. Boendeparkering
För att få tillgång till boendeparkering krävs folkbokföring på behörig adress inom ett boendeparkeringsområde. Fordonet ska ha registreringsadress
inom samma område. Ansökan om boendeparkering inkommer till FGK via telefon eller post och registreras i Utfärdaren. Sökandens adress
kontrolleras mot folkbokföringen och beslut fattas av handläggare.
Ansökan
Digitalt: Utfärdaren
2 år
Nej
Efter utgången giltighet.
Beslut
Digitalt: Utfärdaren
2 år
Nej
Efter utgången giltighet.
Avslag
Digitalt: Utfärdaren
2 år
Nej
Efter utgången giltighet.

10.1.3. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd söks av rörelsehindrade och innehåller intyg. Det krävs ibland kompletterande läkarintyg och liknande. FGK fattar beslut för eller
emot beviljande av parkeringstillstånd. Beslutet kan överklagas och länsstyrelsen är sista instans. Tillståndsbevis skickas med brev. Beslutet gäller
mellan 1 - 5 år beroende på vilka omständigheter som råder och följer Transportstyrelsens praxis.
Ansökan
Digitalt: Utfärdaren
1 år
Ja. Sekretess
1 år efter utfärdandets utgång
Analogt: 5253
OSL 2009:400 26 kap
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Komplettering
Yttrande
Beslut
Överklagande
Beslut Länsstyrelsen
Beslut Transportstyrelsen
Avslag
Tillståndsbevis

Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253
Digitalt: Utfärdaren
Analogt: 5253

1 år

Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Kan förekomma
OSL 2009:400 26 kap
Ja. Sekretess
Vid bifall genererar systemet tillståndsbevis
OSL 2009:400 26 kap vilket skickas med rek. post

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

10.1.4. Nyttokort
Ansökan om nyttokort kan göras av rörelseidkare som använder fordon i sitt yrkesutövande. Det kan vara hantverksbilar med tunga verktyg, fordon
som är inredd arbetsplats samt fordon för budsändning. Ansökan inkommer på avsedd blankett, registreras i Utfärdaren och beslut fattas. Beslut och
tillståndsbevis skickas med rekommenderat brev eller lämnas personligen. Ansökan medför kostnad som faktureras sökanden.
Ansökan
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Beslut
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Vid bifall genererar systemet tillståndsbevis
Utskick
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Vid bifall genererar systemet tillståndsbevis
Avslag
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Oftast muntligt besked.
Faktura
Digitalt: Ekot
7 år
Nej

10.1.5. Tillfälliga tillstånd
Tillfälligt tillstånd kan vara detsamma som ett tillfälligt Nyttokort dvs avse arbete som ska utföras där det råder förbud att stanna eller parkera. För
allmänheten kan det krävas vid in-eller utflyttning, akut sanering, kortare byggarbeten. Ansökan är avgiftsbelagd.
Ansökan digitalt
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Ansökan telefon
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
Vid bifall genererar systemet tillståndsbevis
Beslut
Digitalt: Utfärdaren
5 år
Nej
vilket skickas med rek. Avslag hanteras
muntligt.
Faktura
Digitalt: Ekot
7 år
Nej

10.1.6. Dispenser för långa, tunga och breda fordon
Ansökningarna avser tillfälliga transporter med fordon som är längre, tyngre och bredare än ordinarie transportmedel. Ansökan kommer in, behandlas
och beslut tas och skickas. Beslut kan gå ut på remiss och det kan även bli avslag. Transporter inom Malmö kommun faktureras av förvaltningen övriga
sköter Trafikverket.
Ansökan
Digitalt: e-dispens
5 år
Nej
Beslut
Digitalt: e-dispens
5 år
Nej
Avslag
Digitalt: e-dispens
5 år
Nej
Remiss
Digitalt: e-dispens
5 år
Nej
Faktura
Digitalt: Ekot
7 år
Nej

10.1.7. Fordonsflytt
Parkeringsövervakning i Malmö forslar bort fordon som står uppställda trafikfarligt eller som hindrar vägarbeten, städning av gator eller dylikt, på
uppdrag av FGK. På ett år flyttas ca 600 fordon med anledning av att de har: varit uppställda på samma plats under allt för lång tid
(trots parkeringsanmärkningar); är ett hinder för vägarbeten; snöröjning; är övergivna fordonsvrak; är parkerat på lastplats; parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrad eller övergångsställe. Innan ett fordon kan forslas bort måste ägaren sökas och beslut ska fattas av ansvarig handläggare på FGK.
Därefter beställs bärgning och fordonet forslas till avsedd plats beroende på förseelse. Cirka 2000 cyklar forslas bort per år. De vanligast
förekommande platserna med felparkerade cyklar är vid Malmö C, Triangelstationen, Hyllie stationstorg, Södervärns bussterminal och Malmö
högskola
Ansökan
Digitalt: Tekis/Bilflytt
10 år
Nej
Beslut
Digitalt: Tekis/Bilflytt
10 år
Nej
Avtal utförare
Digitalt: Tekis/Bilflytt
10 år
Nej
Upphandlade utförare
Analogt: 4283

10.1.8. Vägvisning
Verksamheter kan ansöka om vägvisning. FGK är restriktiv med att bevilja vägvisning i tätbebyggt område och bedömning görs i varje enskilt fall. Ett
beslut gäller i 5 år om inget annat anges och omprövas därefter. Trafiksäkerhet och estetik är tungt vägande aspekter. Informationen ska vara så
begränsad som möjligt och helst i symbolform. Ansökan kommer in på avsedd blankett, registreras i Platina och beslut tas som kan överklagas.
Ansökan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej

32

Beslut
Överklagande
Bilagor
Avslag

Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
Nej
Nej

10.1.9. Övervakning av parkeringsplatser
Malmö är uppdelat i ett antal parkeringsområden där olika parkeringsavgifter gäller. Parkeringsövervakningen är reglerad genom Lokala Trafik
Föreskrifter LTF, och Trafikstyrelsens Föreskrifter TSF och övervakningen sköts av Parkeringsövervakning i Malmö AB på uppdrag av TN. Intäkterna
regleras av Transportstyrelsen centralt och administreras av ekonomienheten på förvaltningen. (Se Stödjande 2.1.1)
Bevaras
Nej
Avtal
Digitalt: Platina
Analogt: 0431

10.2. Klagomål, förslag och synpunkter
Klagomål, förslag och synpunkter inkommer såväl digitalt som via telefon och registreras i Easy incident. Ärenden som kräver djupare utredning eller
som bedöms kunna leda till nämndärende registreras i Platina för vidare handläggning.
Klagomål, förslag och
Digitalt: Easy Incident
2 år
Kan förekomma
Sekretessparagraf beror på ärendet.
synpunkter av rutinmässig
Vanligen OSL
karaktär
2009:400 21 kap
Klagomål, förslag och
Digitalt: Platina
Bevaras
Kan förekomma
Sekretessparagraf beror på ärendet
synpunkter som bedöms kunna
Vanligen OSL
leda till nämndärende
2009:400 21 kap

10.3. Trafikanordningsplaner (TA-planer)
Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för anordning och placering av vägmärken, trafik- och
skyddsanordningar vid vägarbete. I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser och/eller
foton som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras

10.3.1. Ansökan av TA-planer, tillfälliga
Ansökan om TA-plan inkommer. Utredning inklusive ritning m.m. upprättas
Ansökan om TA-plan
Digitalt: Greta
10 år
Tillstånd TA-plan för vägarbete Digitalt: Greta
10 år
och belamring
Ritning
Digitalt: CAD-program/SpatialMap Vid inaktualitet
Ansökan grävningstillstånd
Digitalt: Greta
10 år/5 år
Grävningstillstånd
Digitalt: Greta
10 år/5 år
Slutbesiktning grävningstillstånd Digitalt: Greta
10 år/5 år

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fakturaunderlag 10 år
Fakturaunderlag 10 år
Beroende av garantitid
Beroende av garantitid
Beroende av garantitid

10.3.2. TA-planer i beläggningsprogram
TA-plan tas fram för stadens planerade beläggningsprogram. Beläggningsprogrammet består av ett register över de gator vilka under en
given period kommer att få ny beläggning.
Beläggningsprogram

Digitalt: Platina
Analogt: 0431
Tidplan för beläggningsprogram Digitalt: Lokalt under G
Analogt: 0431
Förbesiktningsprotokoll
Digitalt: Lokalt under G

Bevaras

Besiktningsprotokoll

10 år, se
Nej
kommentar
Gallras efter
Nej
besiktning
Bevaras analogt Nej

Digitalt: Lokalt under G
Analogt: 0431

Nej
Bevaras analogt

Får gallras 10 år efter besiktning

10.4. Markupplåtelse
När allmänhet och företag vill nyttja allmän platsmark krävs det tillstånd. Tillståndsperioden kan vara allt från ett dygn upp till flera år och fordras för:
belamring; skyltar (byggskyltar);grävningar; containers; insamlingskärl för återvinning; ramper; byggnader som kiosker, gatukök eller restauranger;
uteserveringar; mobila försäljningsvagnar; torgplatser; salutorgsförsäljning; säsongs- och ambulerande försäljning; loppmarknad; konserter; olika slags
föreställningar; idrottstävlingar; marknadsföring med reklam och skyltar t.ex. lösa gatuskyltar, varuexponering, affischering, post- och
tidningsanordningar; båtplatser, fritidsbåtar, husbåtar, restaurangbåtar; övervakning av parkeringsplatser på allmän plats; biljettmaskiner; samt
fordonsflyttning.
Tillstånd söks hos polisen som skickar ärende till FGK för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och när remissvar har
inkommit lämnar FGK:s yttrande avseende om tillfälligt tillstånd kan lämnas. Hänsyn ska tas till Riktlinjer för uteserveringar som är antagna av FGK.
Ordningslagen styr hur upplåtelsen ska gå till. I de fall FGK avstyrker kan polisen inte ge tillstånd, s.k. kommunalt veto
Ansökan
Digitalt: Markus
10 år
Nej
Yttrande
Digitalt: Markus
10 år, se
Nej
Analogt yttrande med underskrift bevaras.
kommentar
Analogt: 5220
Beslut
Digitalt: Markus
10 år
Nej

33

Avtal
Fakturaunderlag

Digitalt: Markus
Analogt: 5220
Digitalt: Ekot

Bevaras, se
kommentar
10 år

Nej

Originalavtal bevaras analogt

Nej

10.5. Skadeanmälan
När medborgare råkar ut för fallolyckor, cykelolyckor och bilsskador beroende på förvaltningens arbete ute i stadsmiljö eller på att undanröjning efter
arbeten inte utförts på regelrätt vis kan en skadeanmälan upprättas. Det kan även gälla förlorade intäkter för butiker vid gatuarbeten. Anmälan
kommer in med post eller mail på avsedd blankett och registreras i Platina. Anmälaren får en bekräftelse via mail att anmälan kommit in.
Kompletterande uppgifter kan krävas in. Beslut tas på delegation och skickas till anmälaren. Överklagan kan ske.
Anmälan
Digitalt: Platina
Bevaras
Kan förekomma
Sekretess följer av ärendet.
OSL 2009:400
Bekräftelse på inkommen
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
anmälan
Beslut
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Överklagan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Remisser
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448
Utredningar (från annan
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
förvaltning)
Analogt: 4448
Åtgärdsprogram
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448

11. Aktivering av stadsmiljön
Nyare arrangemang, samt årligen återkommande – så som Malmöfestivalen, Malmö Garden Show, Jul i City, Nyårsfirandet (se kommentar), Sveriges
Nationaldag (se kommentar). FGK står som arrangör för den årliga Malmöfestivalen som startade 1985 och idag är Skandinaviens största
upplevelsefestival i stadsmiljö. (FGK är även delaktig i stadens arrangemang vid firande av nationaldagen och nyår här svarar emellertid Stadskontoret
för bevarandet av aktuella dokument.)

11.1. Arrangemangsprocesser
11.1.1. Idé
Beställning inkommer eller idé tas fram inom FGK. Dokumenteras och förslag sammanställs.
Dokument hörande till ärenden som behandlats i TN bevaras digitalt i Platina samt i pappersform i arkiv 0431.
Handlingstyper
Förvaring
Gallra/bevara
Sekretess

Beställning

Digitalt: Platina

Bevaras

Nej

Projektidé
Förstudieförslag

Digitalt: Antura
Digitalt: Antura

Bevaras
Nej
Vid inaktualitet Nej

Kommentar

Bevaras analogt i 0431 sedan 1985 och
framåt
Se ovan
Se ovan

11.1.2. Förstudier
Projektdirektiv fastställs och utredning genomförs varefter delrapport och projektplan sammanställs.
Projektdirektiv
Kalkyl
Finansiering
Konceptutveckling
Resurstilldelning
Ansökan polistillstånd
Delrapport
Projektplan

Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Se ovan

11.1.3. Konceptutveckling och förberedelse
Fortsatt utveckling och planering inkl. budgetering. Sammanställande av tjänsteskrivelse till nämnd. Efter nämndbeslut skrivs kontrakt och avtal med
aktuella konsulter, leverantörer, artister m.fl.
Checklista
Digitalt: Antura
Vid inaktualitet Nej
Budget
Digitalt: Antura
Bevaras
Nej
Tidplan
Digitalt: Antura
Vid inaktualitet Nej
Konceptbeskrivning
Digitalt: Antura
Vid inaktualitet Nej
Etableringsplan
Digitalt: Antura
Bevaras analogt Nej
Analogt: 0431
Riskhanteringsplan
Digitalt: Antura
Bevaras analogt Nej
Analogt: 0431
Marknadsföringsplan
Digitalt: Antura
Bevaras analogt Nej
Analogt: 0431
Säkerhetsplan
Digitalt: Antura
Bevaras analogt Nej
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Kommunikationsplan
Delrapport
Projektplan
Tjänsteskrivelse
Beslutsprotokoll
TA-plan
Kontrakt

Analogt: 0431
Digitalt: Antura
Analogt: 0431
Digitalt: Antura
Analogt: 0431
Digitalt: Antura
Analogt: 0431
Digitalt: Platina
Digitalt: Platina
Digitalt: Antura
Digitalt: Antura
Analogt: Arkivskåp, Abboten,

Bevaras analogt Nej
Bevaras analogt Nej
Bevaras analogt Nej
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
10 år

Nej
Nej
Nej
Kan förekomma
Vanligen OSL
2009:400 19 kap
Etableringsplan
Digitalt: Antura
Vid inaktualitet Nej
11.1.4. Upphandling (se Stödjande, Upphandlingsprocessen p.2.4.1)

Kopia kan läggas in i Antura
Kopia kan läggas in i Antura
Kontrakt/avtal med sekretess förvaras
enbart analogt under sekretesstiden

11.2. Besöksanläggningar (FK. 3.2.13)
Besöksanläggningar som drivs av FGK är Folkets Park, Limhamns Kalkbrott, Lindängelund, Slottsträdgården, Stapelbäddsparken, övriga skateparker
samt utegym. Verksamheten arbetar med både arrangemang och punktinsatser. Utställningar av olika slag anordnas årligen på Torups slott och
Katrinetorps gård. Den strategiska utveckling av anläggningarna har som mål att de ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten året runt.
Avtal/Kontrakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Originalen på Stadsfastigheter
Analogt: Arkiv(kopior)
Direktupphandling
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Upphandlingsprocessen sker i TendSign.
Avtalet förvaras i Platina
Analogt: Arkivskåp
Kortfristiga tidsbegränsade
Nej
10 år från det att avtalen löpt ut
Analogt: Arkivskåp, Folkets park 10 år
arrangemangsavtal
Relationshandlingar/handbok Analogt: Arkivskåp
Vid inaktualitet Nej
Huspärm med rutiner och processer.
Utställningsprogram under året Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Bevaras i tre exemplar
Analogt: Pärm
Intresseanmälan
Analogt: Pärm
3 år
Nej

11.3. Beteendepåverkan och dialogprocesser
FGK bedriver kampanjer ute i stadsmiljö som rör trafikbeteende och dialoger med medborgarna.
Förstudierapport
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Projektplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Riskanalys
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Aktivitetsplan
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Avrop
Digitalt: Antura
10 år
Nej
Kontrakt
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448
Tilldelningsbeslut
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Analogt: 4448
Effektutvärdering
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Processutvärdering
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Plan för fortsatt arbete
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Egna trycksaker
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
Riskhanteringsplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Marknadsföringsplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Säkerhetsplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Checklistor
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Körschema
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Kontaktlistor
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Arbetsschema
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Bemanningsplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Delrapport
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Projektplan
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Marknadsundersökning
Digitalt: Antura
5 år
Nej
Slutrapport
Digitalt: Platina
Bevaras
Nej
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Analogt: 0431

Kopia i Antura

12. Avfallshantering (se Styrande p. 1.1.1).
TN:s avfallsdelegation bereder ärenden från kommunalförbundet VA SYD vad gäller avfallsfrågor för handläggning i TN t.ex. budget och taxa. TN
beslutar om budget för avfallsverksamhet. (FK beslutar om Taxa och avfallsplan). VA SYD handhar den egentliga avfallshanteringen med upphandling
och uppföljning av avfallsentreprenad, planering, utveckling och drift av verksamheten som innefattar insamling, transport och behandling av
hushållsavfall, slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljarslam. För dokumenthantering se Styrandeprocessen p. 1.1.1.
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