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§

30

Adjungering av mötesdeltagare

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att adjungera Lars Hellström, enhetschef på Serviceförvaltningen, och Sophie Nilsson,
upphandlare på Stadskontoret, vid behandling av ärende rörande godkännande av inriktning
och syfte i förfrågningsunderlag vid upphandling av persontransport – ärende nr 2 på
dagordningen för innevarande sammanträde.
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§

31

Godkännande av inriktning och syfte i förfrågningsunderlag vid
upphandling av persontransport – färdtjänst,
beställningscentral med mera

TN-2021-673
Sammanfattning

Med anledning av att de nuvarande avtalen avseende beställningscentral och transporter för
färdtjänst löper ut den 31 mars 2023 har Stadskontorets upphandlingsenhet inlett arbetet med
en ny upphandling. Stadskontorets upphandlingsenhet tidsplanering medför att ett
förfrågningsunderlag avseende beställningscentral och transporter för färdtjänst ska vara klart
för annonsering i början av hösten 2021, september/oktober.
Enligt Tekniska nämndens delegationsordning punkt 2.1 är det nämndens arbetsutskott som
ska godkänna inriktning och syfte i förfrågningsunderlag vid upphandlingar av principiell
karaktär. Stadskontorets upphandlingsenhet behöver för att kunna påbörja sitt arbete med
upprättandet av ett förfrågningsunderlag ha Tekniska nämndens arbetsutskott beslut om
inriktning och syfte snarast, och senast, under april månad 2021.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att inte påbörja föreslagen upphandling,
att uppdra åt förvaltningen att utnyttja option i befintligt avtal och därmed förlänga
detsamma till och med den 31 mars 2024,
att uppdra åt förvaltningen att inleda förhandlingar med Skånetrafiken om ett avtal rörande
de olika delar som ingår i Tekniska nämndens övergripande ansvar för kommunens färdtjänst
i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst, liksom
att till arbetsutskottet återrapportera resultatet av dylika förhandlingar vid tillfälle i
september 2021 respektive i januari 2022, samt
att uppdra åt förvaltningen att, under pågående förhandling med Skånetrafiken, också utreda
förutsättningar för, liksom konsekvenser av, att driva beställningscentral i egen regi vid en
eventuell framtida upphandling avseende transport för färdtjänst endast.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att inte påbörja föreslagen upphandling, att uppdra åt förvaltningen att utnyttja option i
befintligt avtal och därmed förlänga detsamma till och med den 31 mars 2024, att uppdra åt
förvaltningen att inleda förhandlingar med Skånetrafiken om ett avtal rörande de olika delar
som ingår i Tekniska nämndens övergripande ansvar för kommunens färdtjänst i enlighet
med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst, liksom att till
arbetsutskottet återrapportera resultatet av dylika förhandlingar vid tillfälle i september 2021
respektive i januari 2022, samt att uppdra åt förvaltningen att, under pågående förhandling
med Skånetrafiken, också utreda förutsättningar för, liksom konsekvenser av, att driva
beställningscentral i egen regi vid en eventuell framtida upphandling avseende transport för
färdtjänst endast.
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Beslutsgång

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

Stadskontoret
Serviceförvaltningen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Godkännande av inriktning och syfte i
förfrågningsunderlag vid upphandling av persontransport – färdtjänst,
beställningscentral med mera
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§

32

Information om projektdirektiv för projekt 7347 Öster om skolan
(Hyllie) – skriftlig

TN-2020-3918
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 7347 Öster om skolan, undertecknat, rev.
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§

33

Information om projektdirektiv för projekt 8719 Kvarteret
Bryggeriet, Dp 5299 – skriftlig

TN-2020-2469
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Projektdirektiv för projekt 8719 Kvarteret Bryggeriet, Dp 5299, undertecknat
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§

34

Redovisning enligt signalsystem för kompletterande ekonomisk
information 2021

TN-2021-557
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 - februari
2021
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§

35

Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för och
finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och
trafikbeteende

TN-2021-237
Sammanfattning

I den nämndbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 per beslut § 9, 2021-01-26,
har uppdragits åt Fastighets- och gatukontoret att utreda förutsättningarna för och undersöka
möjligheten att bygga en trafiklekplats med bemanning.
I föreliggande förslagna uppdragsbeskrivning redogör Fastighets- och gatukontoret för hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att justera i förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning, på det att den mening på sidan 1
som lyder "Pedagogisk verksamhet ska vara möjlig att bedriva på plats" ska ersättas med
följande: "Tillgång till lekplatsen utan pedagogisk handledning ska också vara möjlig",
att med denna ändring godkänna förslagen uppdragsbeskrivning gällande utredning av
förutsättningar för och finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och
trafikbeteende, samt
att uppdra åt förvaltningen att till Tekniska nämnden återkomma med en rapport i ärendet
senast vid dess sammanträde i november 2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att
Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att justera i förvaltningens förslag till
uppdragsbeskrivning, på det att den mening på sidan 1 som lyder "Pedagogisk verksamhet
ska vara möjlig att bedriva på plats" ska ersättas med följande: "Tillgång till lekplatsen utan
pedagogisk handledning ska också vara möjlig", att med denna ändring godkänna förslagen
uppdragsbeskrivning gällande utredning av förutsättningar för och finansiering av bemannad
lekplats med inriktning på trafik och trafikbeteende, samt att uppdra åt förvaltningen att till
Tekniska nämnden återkomma med en rapport i ärendet senast vid dess sammanträde i
november 2021.
Beslutsgång

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




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av
förutsättningar för och finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik
och trafikbeteende
Uppdragsbeskrivning till budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för
och finansiering av bemannad lekplats med inriktning på trafik och trafikbeteende
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§

36

Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende arrangemang av
sommartorg på fler platser i staden

TN-2021-234
Sammanfattning

I nämndsbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 har uppdragits åt Fastighetsoch gatukontoret att utreda om platser i staden kan omvandlas till ”sommartorg”.
I föreliggande föreslagna uppdragsbeskrivning redogör Fastighets- och gatukontoret för hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget. Då sommartorg inte tidigare har
genomförts i staden önskar Fastighets- och gatukontoret först och främst formulera ett
koncept för hur man kan jobba med sommartorg i Malmö. Utifrån detta koncept ges därefter
exempel på platser som skulle kunna vara lämpliga för genomförande av konceptet.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 om utredning
avseende arrangemang av sommartorg på flera platser i staden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende
arrangemang av sommartorg på fler platser i staden
Uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende arrangemang
av sommartorg på fler platser i staden
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§

37

Budgetuppdrag 2021 – Utredning av förutsättningar för
mobilitetsapp

TN-2021-238
Sammanfattning

I nämndsbudget som antagits av Tekniska nämnden för 2021 har uppdragits åt Fastighetsoch gatukontoret att utreda förutsättningar för en mobilitetsapp i Malmö.
Förvaltningen har i den i ärendet föreliggande tjänsteskrivelsen utformat ett förslag på en
inriktning för den utredning som efterfrågas, liksom en tidplan för densamma.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förslag till uppdragsbeskrivning för budgetuppdrag 2021 om utredning av
förutsättningar för mobilitetsapp.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av
förutsättningar för mobilitetsapp
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§

38

Uppdragsdirektiv – Förvaltning av byggnader i Folkets park

TN-2021-747
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret samt Stadsfastigheter ser ett behov av att göra en översyn av
Folkets park. Det handlar om att ta vidare den ansats som startades för ett antal år sedan men
som inte slutfördes. Därför behövs en överblick över hur nuläget ser ut, främst med avseende
på förvaltning och skick av byggnaderna i parken. Det handlar också om att se över den
nuvarande uppdelningen av förvaltningen av parkens byggnader på två olika förvaltningar i
staden, med olika modeller för uthyrning.
Översynen ska resultera i ett eller flera alternativa förslag till hur byggnaderna på lämpligast
sätt skulle kunna förvaltas även fortsättningsvis.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslaget uppdragsdirektiv rörande Folkets park.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Uppdragsdirektiv – Förvaltning av byggnader i
Folkets park
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§

39

Upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds torg

TN-2021-695
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polisen gällande ansökan om
tillstånd att uppföra två (2) padelbanor på Dag Hammarskjölds torg utanför Malmö Live,
detta från och med 2021-05-01 till och med 2021-09-12. Då Fastighets- och gatukontoret
anser att upplåtelsen kan vara att betrakta som av prejudicerande natur bör ärendet behandlas
i Tekniska nämndens arbetsutskott, detta i enlighet med punkten 7.1 Delegationsordning för
Malmö stads tekniska nämnd.
Fastighets- och gatukontoret anser att upplåtelse av torget för padelverksamhet under 4,5
månaders period inte är förenligt med de intentioner som framgår av gällande detaljplan
5152, och föreslår därför att ansökan om upplåtelse bör avstyrkas. Om ansökan tillstyrks kan
den inte fortgå längre än till v. 27, 2021, detta då arrangemanget World Pride förväntas
aktivera torget under senare hälften av juli månad liksom hela augusti månad.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att, med anledning av att rådande pandemi medför att annat nyttjande av torget bedöms vara
osannolikt, tillstyrka ansökan om upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds
torg, då dock som längst fram till och med v. 27, 2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L), att
Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att, med anledning av att rådande pandemi
medför att annat nyttjande av torget bedöms vara osannolikt, tillstyrka ansökan om upplåtelse
av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds torg, då dock som längst fram till och med v.
27, 2021.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att tillstyrka ansökan
om upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarsköljds torg för hela perioden, från
och med 2021-05-01 till och med 2021-09-12, samt att uppdra åt förvaltningen att inleda
dialog med Malmö Pride i syfte att hitta en lösning kring nyttjande av platsen som fungerar
för samtliga inblandade parter.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämndens arbetsutskott
beslutat i enlighet med eget och Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 39a.
Beslutet skickas till

Polismyndigheten Syd
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Upplåtelse av mark för padelbanor på Dag
Hammarskjölds torg
Remiss, A089.938.2021
Padelbanor, Dag Hammarskjölds torg, skalenlig karta

bilaga § 39a

Tekniska nämndens16
arbetsutskott
2021-04-08
Reservation

§ 39 Upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarskjölds torg
Tekniska nämnden har att till polisen yttra sig över en ansökan om att under perioden
2021-05-01—2021-09-12 få uppföra två padelbanor på Dag Hammarskjölds torg.
Vi moderater anser att detta, med hänsyn till pandemin och andra inskränkningar som drabbat och
drabbar våra invånare, kan vara ett trevligt inslag i Malmös sommarverksamhet och ser gärna att
sökanden får sitt tillstånd till markupplåtelsen.
Tyvärr väljer (S) och (L) att bara tillstyrka ansökan till och med vecka 27, vilket får anses vara ett
medgivande ”med armbågen”, eftersom sökanden rimligen inte kan få ekonomi i projektet om
banorna måste avvecklas redan efter halva den sökta tiden.
Argumentet skulle vara att ytan ska användas under World Pride, men såvitt framgår av ärendet har
ingen annan sökt tillstånd för den aktuella ytan och perioden. Till skillnad från (S) och (L) har jag
förtroende för att inte polismyndigheten skulle medge en ansökan för padelbanor om det redan
fanns ett annat beviljat polistillstånd.
Jag yrkar därför bifall till ansökan om upplåtelse av mark för padelbanor på Dag Hammarsköljds
torg för hela perioden, från och med 2021-05-01 till och med 2021-09-12.
Jag yrkar också att förvaltningen ska få i uppdrag att inleda en dialog med Malmö Pride i syfte att
hitta en lösning kring nyttjande av platsen som fungerar för samtliga inblandade parter under de
veckor då Pridefestivalen är aktiva i Malmö Live.
Då jag ej får gehör för mina yrkanden, anför jag härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)
Med instämmande av:

Karin Olsson (M)
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§

40

Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets park etapp 3

TN-2018-4632
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för projekt 6055 Folkets park – etapp 3.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets
park etapp 3
Projektavslutsrapport för projekt 6055 Folkets park etapp 3
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§

41

Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs
strandpromenad, trädäck

TN-2020-416
Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9252
Ribersborgs strandpromenad, trädäck.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Projektavslutsrapport för projekt 9252
Ribersborgs strandpromenad, trädäck
Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck
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§

42

Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till Möllevången, i
anslutning till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092

TN-2020-1979
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har från Malmöinitiativet inkommit ett förslag om att anlägga en
spontanidrottsplats med konstgräs i anslutning till Möllevångsskolans skolgård.
Fastighets- och gatukontoret ställer sig generellt positiv till att ytor som till exempel
skolgårdar samnyttjas för flera ändamål, vilket även är i linje med den av Kommunfullmäktige
beslutade inriktningen för staden. Ärendet behöver dock utredas vidare i samråd med
Grundskoleförvaltningen innan förslag till slutligt beslut i ärendet kan presenteras.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att med hänvisning till nämnda yttrande anse initiativet vara besvarat, samt
att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med att utreda förutsättningarna för att genomföra
förslaget.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till
Möllevången, i anslutning till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till
Möllevången, i anslutning till Möllevångsskolans skolgård, EF20200092
Malmöinitiativet - Spontanidrottsplats till Möllevången, EF20200092
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§

43

Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn,
EF20190073

TN-2020-2305
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet Malmöinitiativ med förslag om att anlägga
en inhägnad hundrastgård på Ön.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla initiativet,
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningen att genomföra erforderliga undersökningar för att utreda lämplig
placering av en hundrastgård på Ön.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön
i Limhamn, EF20190073
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på
Ön i Limhamn, EF20190073
Malmöinitiativet - Inhägnad hundrastgård på Ön i Limhamn, EF20190073
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§

44

Malmöinitiativet - Staty över den kanotvältande svanpappan,
EF20200221

TN-2020-2616
Sammanfattning

Ärendet avser ett till Tekniska nämnden inkommet Malmöinitiativ med förslag om att
uppföra en avbildande och föreställande staty över den kanotvältande svanpappan.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att Tekniska
nämndens arbetsutskott ska besluta att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet,
avslå initiativet, samt att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

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

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Staty över den kanotvältande
svanpappa, EF2020022
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Staty över den kanotvältande
svanpappan, EF2020022
Malmöinitiativet - Staty över den kanonvältande svanpappan, EF20200221
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§

45

Malmöinitiativet - Bättre belysning i Rörsjöparkens
hundrastgård, EF20200324

TN-2021-211
Sammanfattning

Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om bättre belysning vid Rörsjöparkens hundrastgård. Förslaget tar upp att hundrastgården upplevs mörk och otrygg och att
man önskar mer belysning.
Fastighets- och gatukontoret ska uppdatera och komplettera belysningen på hundrastgården
under 2021. En översyn av övrig belysning i parken pågår och åtgärder planeras ske längre
fram i samband med att parkens övriga gestaltning ses över. Förvaltningens förslag till
yttrande i ärendet utgör en sammanfattning av detta.
Beslut

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

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Malmöinitiativet - Bättre belysning vid
Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
Förslag till yttrande TNAU 210408 Malmöinitiativet - Bättre belysning vid
Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
Malmöinitiativ - Bättre belysning i Rörsjöparkens hundrastgård, EF20200324
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§

46

Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö stads
hundrastplatser

TN-2021-249
Sammanfattning

Till Tekniska nämnden har inkommit en skrivelse/upprop med förslag på åtgärder för att öka
tryggheten på Malmö stads hundrastgårdar. Sabotage och förgiftning har rapporterats och
skett i en så stor omfattning att det skapat en stor otrygghet hos hundägare i Malmö. I
skrivelsen nämns att fler och fler inte längre vågar besöka rastgårdarna och vill nu att
kommunen tar till åtgärder. Förlag på åtgärder i skrivelsen är frekvent städning/kontroller av
rastgårdarna, kameraövervakning, skyltar som tydliggör att det är förbjudet att vistas i
rastgårdarna utan hund, rörelsesensorer samt överlag en ökad belysning.
Över 400 underskrifter har bifogats skrivelsen. Med anledning av detta har ärendet
behandlats som vore den ett Malmöinitiativ.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att till initiativtagaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att därmed anse skrivelsen vara besvarad.
Beslutet skickas till

Initiativtagaren

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö
stads hundrastplatser
Förslag till yttrande TNAU 210408 Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö
stads hundrastplatser
Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö stads hundrastplatser
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§

47

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av
gångar i Malmös parker

TN-2021-617
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 23 mars 2021 väckt initiativ
om underhåll av gångar i Malmös parker. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att göra en grundlig översyn av skicket på
Malmös stadsparkers gångar liksom redovisa detta för nämnden, samt att uppdra åt
Fastighets- och gatukontoret att presentera en åtgärdsplan för hur gångarna i Malmös parker
kan bevaras i gott skick även vid påfrestande slitage och omständigheter.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 130, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslut

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

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

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




Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar i Malmös parker
§130 TN 210323 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar
i Malmös parker
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§

48

Efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig
plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och
uteserveringar för perioden januari–oktober 2021, med
anledning av covid-19

TN-2020-2855
Sammanfattning

Ordförande Andréas Schönström (S) väcker vid innevarande sammanträde ärende om
efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats motsvarande kategori 1 –
byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden januari–oktober 2021, detta
med anledning av att den fortsatt pågående pandemin till följd av covid-19 medfört stora
konsekvenser för berörda näringsidkare.
Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att, för beslut i Tekniska nämnden vid dess sammanträde den 27
april 2021, bereda ärende avseende anhållan om bemyndigande hos Kommunfullmäktige för
beslut om efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats
motsvarande kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden
januari–oktober 2021.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta
att uppdra åt förvaltningen att, för beslut i Tekniska nämnden vid dess sammanträde den 27
april 2021, bereda ärende avseende anhållan om bemyndigande hos Kommunfullmäktige för
beslut om efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats
motsvarande kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden
januari–oktober 2021.
Beslutsgång

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

