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Malmö stad
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2022-02-01 kl 08:30-10:15

Plats

Digitalt via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt (M) §§1-2
Karin Olsson (M) §§3-4

Justeringen

2022-02-04

Protokollet omfattar

§§1-4

Underskrifter

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande

Justerande

Andréas Schönström (S)

Håkan Fäldt (M) §§1-2

Karin Olsson (M) §§3-4

Beslutande ledamöter
Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) §§1-2
Karin Elisabet Olsson (M) §§3-4 ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Yvonne Olsson (S) §§1-2
Karin Elisabet Olsson (M) §§1-2
Övriga närvarande
Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Jenny Wendle (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Anna Modig (tf. avdelningschef)
Emina Ligata (kanslisekreterare)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Nicklas Holm (miljöingenjör) §2
Caroline Lundholm (enhetschef) §2
Gustav Svanberg Edén (projektledare) §2
Nina Nordin (strateg) §2
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4

Val av justerare samt tid för justering av protokollet
Informationspunkter för Tekniska nämndens arbetsutskott 2022 - muntliga
Samarbetsavtal med Victoria Park AB och Malmö stad avseende uthyrning
av sociala lägenheter
Nämndinitiativ (SD) avseende förstörelse 28-29 augusti 2020
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§

1

Val av justerare samt tid för justering av protokollet

Håkan Fäldt (M) utses att justera protokollet. Justering sker fredag den 4 februari.
Då Håkan Fäldt måste avvika från mötet efter §2 utses Karin Olsson (M) att justera
protokollet avseende §§3-4.
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TN-2021-2633

Informationspunkter för Tekniska nämndens
arbetsutskott 2022 - muntliga

Sammanfattning
a) Inför ansökan om statligt bidrag för marksaneringsprojektet f.d. Gullviks Fabriks
AB
(30 min)
Anna Modig tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Nicklas Holm, miljöingenjör stadsutvecklingsavdelningen
b) Skateboardanläggning i Klagshamn - slutrapport
(15 min)
Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö
Caroline Lundholm, enhetschef avdelningen för offentlig miljö
Gustav Svanborg Edén, projektledare avdelningen för offentlig miljö
c) Arbetet med budgetuppdrag om struktur och samordning av större evenemang
(15 min)
Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö
Caroline Lundholm, enhetschef avdelningen för offentlig miljö
d) Utökat objektsgodkännande för Kv Spårvägen
(15 min)
Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen
Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen
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TN-2021-2920

Samarbetsavtal med Victoria Park AB och Malmö stad
avseende uthyrning av sociala lägenheter

Sammanfattning
I föreliggande förslag till avtal beskrivs hur Victoria Park Rosengård AB förmedlar
hyreslägenheter till lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret, som i sin tur
förmedlar lägenheterna vidare till hemlösa Malmöbor enligt beslut hos arbetsmarknads- och
socialförvaltningen.
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förslag till samarbetsavtal med Victoria Park Rosengård AB.
Beslutet skickas till
Viktoria Park Rosengård AB/Glenn Malmberg
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse TNAU 220201 Samarbetsavtal med Victoria Park
avseende sociala lägenheter

Delegationsbeslut 22-02-01 Samarbetsavtal med Victoria Park avseende
sociala lägenheter

Förslag till samverkansavtal med Victoria Park
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TN-2022-125

Nämndinitiativ (SD) avseende förstörelse 28-29 augusti
2020

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar i nämndinitiativ till tekniska nämnden att uppdra åt fastighetsoch gatukontoret att sammanställa kostnaderna för arbetsinsatser samt återställning av
förstört material under det våldsamma upploppet i området kring Amiralsgatan den 28/29
augusti 2020 och redovisa dessa för tekniska nämnden samt att uppdra åt fastighets- och
gatukontoret att fördela dessa kostnader solidariskt mellan de dömda personerna och kräva
ersättning från dem.
Tekniska nämnden beslutade 2022-01-25 att överlämna ärendet till tekniska nämndens
arbetsutskott för beredning.
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå tekniska nämnden att nämndinitiativets första förslag besvaras med den
redovisning av kostnader som förvaltningen tagit fram samt att nämndinitiativets andra
förslag avslås med att tekniska nämnden inte kan utreda exakt vem som är skyldig till vilken
specifik skadegörelse.
Yrkanden
Andréas Schönström (S) yrkar att nämndinitiativets första förslag besvaras med den
redovisning av kostnader som förvaltningen tagit fram samt att nämndinitiativets andra
förslag avslås med att tekniska nämnden inte kan utreda exakt vem som är skyldig till vilken
specifik skadegörelse.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar enligt Andréas Schönströms yrkande.
Beslutsunderlag

Nämndinitiativ (SD) kostnader för skadegörelse

Kostander för våldsamma upplopp 2021

