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§

1

Information om World Pride 2021 – muntlig

TN-2020-757
Sammanfattning

(30 min)
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Martin Lundin, avdelningen för offentlig miljö
Erland Weerasinghe, avdelningen för offentlig miljö
Caroline Lundholm, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

2

Information om gällande samarbetsavtal med Burlövs kommun
angående gemensam renhållningsordning – muntlig

TN-2020-3014
Sammanfattning

(10 min)
Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen
Patrik Widerberg, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

3

Information om skateboardanläggning i Klagshamn – muntlig

TN-2020-3203
Sammanfattning

(20 min)
Tobias Nilsson, avdelningen för offentlig miljö
Elin Brusewitz, avdelningen för offentlig miljö
Gustav Svanborg Edén, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

4

Information om projektdirektiv för projekt 3022 Amiralsstaden
och Station Persborg – skriftlig

TN-2020-3686
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 4a.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 3022 Amiralsstaden och Station Persborg, undertecknat

ELODJDD

Tekniska nämndens7
arbetsutskott
2021-02-09
Särskilt yttrande

§ 4 Information om projektdirektiv för projekt 3022 Amiralsstaden och Station
Persborg
Projektet avser ett antal åtgärder som vi inte står bakom, men eftersom det i dag endast är en
information väljer jag att lägga ett särskilt yttrande.
Som Moderaterna tidigare påpekat kommer vi att säga nej till alla former av trafikhindrande
avsmalningar av Amiralsgatan och övriga hinder mot att trafiken till Sofielunds industriområde ska
fungera friktionsfritt. Likaså att uppförandet av en ikonbyggnad vid Rosengårds station förhalas
och förfelas.
Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av:
Karin Olsson (M)
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§

5

Information om projektdirektiv för projekt Landskamreraren 5 –
skriftlig

TN-2020-3688
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för Landskamreraren 5, undertecknat
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§

6

Information om projektdirektiv för projekt 7404 JKG (Jörgen
Kocksgatan) – skriftlig

TN-2020-3988
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 6a.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 7404 JKG (Jörgen Kocksgatan), undertecknat

ELODJDD

Tekniska nämndens10
arbetsutskott
2021-02-09
Särskilt yttrande

§ 6 Information om projektdirektiv för projekt 7404 JKG (Jörgen Kocksgatan)

Med detta särskilda yttrande vill vi påpeka att vi inte är nöjda med de beräknade intäkterna och att
vi förbehåller oss rätten att begära en exploateringsgrad för området som kraftigt ökar stadens
intäkter.
Den berörda ytan i detta projektdirektiv är en av de absolut mest intressanta utbyggnadsytorna för
de kommande 10-20 åren och vi beklagar att (S) och (L) accepterar att ytorna i Nyhamnen, med
sitt kollektivtrafiknära läge, inte utnyttjas maximalt.
Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av:
Karin Olsson (M)
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§

7

Information om projektdirektiv för projekt 7433 Söder om Malmö
International School (Hyllie) – skriftlig

TN-2020-3917
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 7344 Söder om Malmö International School (Hyllie),
undertecknat
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§

8

Information om projektdirektiv för projekt Sibbarps
trädgårdskolonier – skriftlig

TN-2021-294
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt Sibbarps trädgårdskolonier, undertecknat
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§

9

Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information 2020

TN-2020-84
Sammanfattning

Stadskontoret införde under 2019 ett signalsystem avseende ekonomisk information. Syftet
med signalsystemet är att, genom kompletterande ekonomisk information (utöver ordinarie
rapporteringstillfällen) om större budgetavvikelser på helåret, säkerställa att kommunen kan
uppfylla balanskravet och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Kompletterande ekonomisk information enligt signalsystemet ska kunna lämnas till
Stadskontoret den 20:e i månaden efter aktuell prognosmånad (februari, mars, maj,
september, oktober och november). Enligt rutin för Fastighets- och gatukontoret skall
rapporten även delges Tekniska nämnden, då i form av dess arbetsutskott, för kännedom.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Rapport enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk information - november
2020, kompletterad
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§

10

Projektavslutsrapport för projekt 1040 Gyllins temalekplats

TN-2020-3249
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 1040 Gyllins
temalekplats.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Projektavslutsrapport för projekt 1040 Gyllins
temalekplats
Projektavslutsrapport för projekt 1040 Gyllins temalekplats
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§

11

Projektavslutsrapport för projekt 3005 Wowragårdens LSS

TN-2020-3251
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 3005
Wowragårdens LSS.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Projektavslutsrapport för projekt 3005
Wowragårdens LSS
Projektavslutsrapport för projekt 3005 Wowragårdens LSS
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§

12

Projektavslutsrapport för projekt 1042 Sofia

TN-2020-3250
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 1042 Sofia.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Projektavslutsrapport för projekt 1042 Sofia
Projektavslutsrapport för projekt 1042 Sofia
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§

13

Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
färdtjänsten i Malmö stad

TN-2020-2563
Sammanfattning

Framtagande av förslag till regelverk för färdtjänst i Malmö stad har skett i samverkan mellan
Serviceförvaltningens enhet Serviceresor och arbetsgrupp på Fastighets- och gatukontoret.
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst ska antas av Kommunfullmäktige i Malmö.
Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämndens arbetsutskott att i sin tur föreslå
Tekniska nämnden besluta att översända regelverket till Centrala pensionärsrådet och Rådet
för funktionshinderfrågor för yttrande, varefter Tekniska nämnden för egen del kan ta
ställning till förslag till regelverk, samt till rådens synpunkter.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att översända förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö stad, samt
tillämpningsanvisningar till desamma, till Centrala pensionärsrådet samt till Rådet för
funktionshinderfrågor, för yttrande senast den 30 mars.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar
för färdtjänst i Malmö stad
Riktlinjer för färdtjänst i Malmö stad, förslag
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Malmö stad, förslag
Tillämpningsanvisningar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö stad, förslag
Riktlinjer-for-fardtjanst-och-riksfardtjanst-i-malmo-stad-beslutade-2015-pdf-1
Rapport Göteborg 2020-09-24 Tabell 6
Jämförelse riktlinjer 2020-04-19
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§

14

Ansökan hos Tekniska nämnden om avgiftsfrihet gällande
upplåtelseavgift för affischering på elskåp

TN-2020-1418
Sammanfattning

Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund inkommit med
förfrågan om att, under 2 år, inom projekt som kallas för kulturaffischering få sätta upp
reklam med kulturella budskap. Förutsättningen enligt sökande är avgiftsbefrielse från
gällande taxa för reklam som är beslutad av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden beslutade 2020-06-12 om att förvaltningen ska skapa förutsättningar för
projektet vilket nu har tagits fram.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avgift för ansökan om kulturreklam, A531.601/2020, fastställs till 0 kr i enlighet med § 15
i de allmänna bestämmelserna för taxa för upplåtelser ovan mark på offentlig plats,
att tillståndsperioden för projektet justeras till och med 2022-02-28, samt
att ärendet följs upp vid Tekniska nämndens sammanträde i januari 2022, då för beslut om
eventuell förlängning av tillståndsperioden med ett år.
Beslutet skickas till

BID Möllevången
BID Sofielund
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Ansökan om avgiftsfrihet gällande
upplåtelseavgift för affischering på elskåp
Bilaga - beskrivning och utbredning
Bilaga - tillståndsansökan
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§

15

Malmöinitiativet - Nytt och säkrare hopptorn vid kalkbrottet i
Klagshamn, EF20200214

TN-2020-2730
Sammanfattning

Ett malmöinitiativ har inkommit till Tekniska nämnden med förslag om att kommunen ska
bygga ett nytt säkert hopptorn vid kalkbrottet i Klagshamn, detta till följd av Fastighets- och
gatukontorets beslut om att riva det tidigare hopptornet då detta ansågs vara en säkerhetsrisk
och saknade tillstånd.
Kommunen har ansvar för de anläggningar som finns på den mark som ägs och förvaltas av
staden. Under hösten 2020 lade Socialdemokraterna och Liberalerna fram ett nämndinitiativ
angående en badplats i Klagshamn. På Tekniska nämndens sammanträde den 23 september, §
338, beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att, i dialog med Klagshamnsbor, ta fram
förslag på ny badplats med hopptorn, vid det tidigare kalkbrottet, och redovisa sådant förslag
för beslut i Tekniska nämnden. Med hänvisning till Tekniska nämndens beslut i september så
kan initiativet anses vara besvarat.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse initiativet vara besvarat.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Malmöinitiativet - Nytt och säkrare hopptorn
vid kalkbrottet i Klagshamn, EF20200214
Förslag till yttrande TNAU 210209 Malmöinitiativet - Nytt och säkrare hopptorn
vid kalkbrottet i Klagshamn, EF20200214
Malmöinitiativet - Nytt och säkrare hopptorn vid kalkbrottet i Klagshamn,
EF20200214
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§

16

Malmöinitiativet - Övervakningskameror på lekplatser i Malmö
stad, EF20200171

TN-2020-3097
Sammanfattning

Ett malmöinitiativ har inkommit till Tekniska nämnden vari förslagsställaren efterfrågar
övervakningskameror på lekplatser i Malmö stad, detta för att förhindra att lekplatserna
vandaliseras.
Fastighets- och gatukontoret arbetar i dag, på uppdrag från Tekniska nämnden, med att
finansiera och installera sådan infrastruktur för övervakningskameror som efterfrågas av
Polismyndigheten för att stärka tryggheten och beivra brott som begås på stadens gator och
torg. Ansvar för själva övervakningskamerorna vilar därefter hos Polismyndigheten. Således
följer nämndens och förvaltningens arbete i frågan en prioriteringsordning som fastställs av
Polismyndigheten, detta för att den tillhandahållna infrastrukturen för övervakningskameror
ska komma till avsedd användning.
Polismyndigheten, som också har att utreda eventuella brott som fångas av
övervakningskameror, kan i dag bedriva kameraövervakning utan att ansöka om tillstånd.
Denna möjlighet föreligger inte för kommunal nämnd, varför ett avsteg medförande att
Tekniska nämnden skulle ta ansvar även för själva övervakningskamerorna inte med säkerhet
hade låtit sig genomföras, utan hade varit föremål för Integritetsskyddsmyndighetens
bedömning. Fastighets- och gatukontorets bedömning är att Tekniska nämnden sannolikt
inte i dagsläget hade beviljats sådant tillstånd för kameraövervakning på de platser som
efterfrågas i initiativet. Ett dylikt förfarande hade även inneburit en väsentlig kostnad för
administration av såväl tillståndsansökan som det kameramaterial som övervakningen skulle
resultera i.
Fastighets- och gatukontoret bedömer därför inte att det finns anledning att frångå den
arbetsordning som nämnda samarbete med Polismyndigheten innebär. Förvaltningens
uppfattning återspeglas i till ärendet hörande förslag till yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse initiativet vara besvarat.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet
Servicenämnden

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210209 Malmöinitiativet - Övervakningskameror på
lekplatser i Malmö stad, EF20200171
Förslag till yttrande TNAU 210209 Malmöinitiativet - Övervakningskameror på
lekplatser i Malmö stad, EF20200171
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Malmöinitiativet - Övervakningskameror på lekplatser i Malmö stad, EF20200171
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§

17

Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn

TN-2020-3694
Sammanfattning

Henrik Malmberg (C) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 15 december 2020, §
462, väckt initiativ om markanvisningstävling för framtidens Södervärn. Malmberg (C)
föreslår i initiativet att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att arbeta
för att utlysa en markanvisningstävling med fokus på hur Södervärn ska kunna utvecklas som
kollektivtrafiknod, samt att uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag på hur en sådan
tävling ska kunna utformas.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet vara besvarat.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå Tekniska nämnden besluta att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet,
anse initiativet vara besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag och finner att Tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




§462 TN 201215 Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för
framtidens Södervärn
Nämndinitiativ från Centerpartiet om markanvisningstävling för framtidens
Södervärn
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§

18

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i
kommunal regi

TN-2021-299
Sammanfattning

Susanna Lundberg (V) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 26 januari 2021, § 35,
väckt initiativ om lokalvård i kommunal regi. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att all lokalvård som sker inom nämndens verksamhetsområde ska övertas till och
bedrivas i egen regi.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att, med hänvisning till den ringa mängd lokalvård som föreligger inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde, avslå initiativet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå Tekniska nämnden besluta att, med hänvisning till den ringa mängd lokalvård som
föreligger inom Tekniska nämndens verksamhetsområde, avslå initiativet.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




§35 TN 210126 Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal
regi
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet angående lokalvård i kommunal regi
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§

19

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående
säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid järnvägsövergång på
Kristinebergsvägen

TN-2021-195
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) har vid sammanträde i Tekniska nämnden den 26
januari 2021, § 33, väckt initiativ om säkerhetsåtgärder för gångtrafikanter vid
järnvägsövergång på Kristinebergsvägen. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt förvaltningen att ånyo – med målbilden att tillgängliggöra säkra
gångmöjligheter vid berörd järnvägsövergång – uppta kontakt med Trafikverket för dialog
kring ärendet, att löpande återkoppla till nämnden vad denna dialog med Trafikverket
utmynnar i, samt att utreda fler säkra gångmöjligheter på de sträckor som omnämns i
initiativet.
Tekniska nämnden beslutade vid ovan nämnda tillfälle att överlämna ärendet till Tekniska
nämnden för beredning.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden besluta
att bifalla initiativet, samt
att därmed uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för investering
avseende gångbana på en sida av Kristinebergsvägen i norr- respektive södergående riktning
om korsningen, om än inte i plankorsningen i sig, då Trafikverket äger ansvar för denna.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
föreslå Tekniska nämnden besluta att bifalla initiativet, samt att därmed uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande för investering avseende gångbana
på en sida av Kristinebergsvägen i norr- respektive södergående riktning om korsningen, om
än inte i plankorsningen i sig, då Trafikverket äger ansvar för denna.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
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