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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-29 kl. 14:00-15:40

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Denny Lundgren (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Katarina Kasmarvik (M)
Hans Åke Banke (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Kristina Aurell (tf kommunikationschef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Annika Holst (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Andreas Ganslandt
Ordförande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

...........................................

David Blomgren (M)
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§

10

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Carina Tempel, servicedirektör, informerar nämnden om:





Servicenämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att starta ett miljövänligt
logistikcenter för tvätt. Vid servicenämndens nästa sammanträde den 19 februari
kommer förvaltningen att presentera ärendet.
Den 25 januari beslutades det att en tredje större redovisningsfunktion ska bildas i
staden. Idag har de sociala och pedagogiska förvaltningarna varsin egen
redovisningsfunktion och i år kommer de övriga förvaltningarnas redovisningsenheter
slås ihop till en redovisningsfunktion som serviceförvaltningen ska ansvara för. Det är
föreslaget att den nya redovisningsfunktionen ska träda ikraft den 1 november.
Serviceförvaltningen kommer att ta över städpersonal från förskoleförvaltningen. Det
rör sig om cirka ett trettiotal personer vilket innebär att serviceförvaltningens
städenhet kommer att uppgå till ungefär 200 medarbetare.

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

11

Del av nämndsbudget

SN-2018-2006
Sammanfattning

Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller
verksamhetsplanering och ekonomi. Nämndsbudgeten kompletteras med mål till
nämndsmötet den 26 mars.
Beslut

Servicenämnden fastställer Del av nämndsbudget 2019.
Information

Cecilia Antonsson, ekonomichef, redogör för Del av nämndsbudget 2019 och besvarar frågor
från de förtroendevalda.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar på att Del av nämndsbudget 2019 ändras på så vis att tabellen
under Resultaträkning på sidan 13 ändras i kolumnen Budget 2019 och raden Övriga intäkter från
3 323 200 till 3 123 200 samt i kolumnen Budget 2019 och raden Kommunbidrag från -348 314
till -148 314.
Göran Andersson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) yrkande och bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Roland Nilssons (V) yrkande på att Del
av nämndsbudget 2019 ändras på så vis att tabellen under Resultaträkning på sidan 13 ändras i
kolumnen Budget 2019 och raden Övriga intäkter från 3 323 200 till 3 123 200 samt i kolumnen
Budget 2019 och raden Kommunbidrag från -348 314 till -148 314 och Göran Anderssons (S)
bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons
(S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Roland Nilsson (V) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för Roland Nilssons (V) yrkande på att Del av nämndsbudget 2019 ändras på så vis att
tabellen under Resultaträkning på sidan 13 ändras i kolumnen Budget 2019 och raden Övriga
intäkter från 3 323 200 till 3 123 200 samt i kolumnen Budget 2019 och raden Kommunbidrag
från -348 314 till -148 314.
Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster för Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och 1
nej-röst för Roland Nilssons (V) yrkande på att Del av nämndsbudget 2019 ändras på så vis att
tabellen under Resultaträkning på sidan 13 ändras i kolumnen Budget 2019 och raden Övriga
intäkter från 3 323 200 till 3 123 200 samt i kolumnen Budget 2019 och raden Kommunbidrag
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från -348 314 till -148 314 samt 1 avstå-röst beslutar servicenämnden om bifall till Göran
Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Se omröstningsbilaga.
Reservationer

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) reserverar sig mot beslutet
och avser lämna in skriftlig reservation, bilaga 1.

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Serviceförvaltningens samordnare för tvärfrågor.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Del av Nämndsbudget 2019
Nämndsbudget 2019 Servicenämnden
Protokoll Förhandling enligt § 19 MBL 2019-01-28

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-01-29

Servicenämnden
Voteringslista: §11
Ärende:

Del av nämndsbudget, SN-2018-2006

Voteringslist(or)
Ändring eller bifall till liggande förslag
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Denny Lundgren (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
11

1

1
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Bilaga 1

Servicenämnden 29/1 2019
Ärende 3
Budget 2019
Servicenämndens beräknade överskott behålls av kommunledningen utan debatt. I
budgetförslaget föreslås ett negativt kommunbidrag 348 314 tkr (tabell på sidan 14) viket är
förvaltningens resultatkrav. Delar av dessa pengar borde komma hyresgästerna tillgodo
under 2019 eftersom mycket är underfinansierat. Mer resurser till verksamheterna är i linje
med vänsterpartiets budget 2019.
Överskottet uppstår eftersom årsbasis den verkliga räntekostnaden är lägre än den som
hyrorna till förvaltningarna är satt efter.
Vi föreslår därför att 200 mkr inte skall tas ut av hyresgästerna och resultatkravet därmed
blir 148 134 tkr.
Detta föranleder följande ändringar i budgetförslaget
I tabellen på sidan 13 i kolumnen Budget 2019
Övriga intäkter

3123200

Kommunbidrag

-148314

Konsekvensändringar av totala intäkter och nettokostnader samt i kolumnen Förändring
måste göras.

Roland Nilsson(v)

Banesa Martinez(v)
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§

12

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Monbijouskolan,
Monbijou 15

SN-2018-2003
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för renovering av
Monbijouskolan inom fastigheten Monbijou 15. Byggstart beräknad till juni 2019 och
slutbesiktning juni 2021. Hyresgäst är grundskoleförvaltningen. Totalt investeringsbelopp är
76 mnkr. Till största del är projektet en reinvestering som bekostas av servicenämnden, vilken
inte kommer påverka hyreskostnaden för hyresgästen. Projektet innehåller även en
verksamhetsanpassning vilken kommer bekostas av hyresgästen genom ett tillägg till
hyresavtalet. Kostnad för markhantering är beräknad till 1 mnkr och är inräknat i det totala
investeringsbeloppet.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för renovering av
Monbijouskolan till ett investeringsbelopp om totalt 76 mnkr.
Information

Helén Nilsson, avdelningschef på stadsfastigheter, informerar om ärendet och besvarar frågor
från de förtroendevalda.
Yrkanden

Kami Petersen (MP) yrkar på tillägg till förvaltningens förslag med följande lydelse:
Servicenämnden uppdrar dessutom serviceförvaltningen att särskilt undersöka hur riktlinjer
för friytor bättre kan mötas.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Jan Olsson (S) yrkar avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande
på att servicenämnden uppdrar serviceförvaltningen att särskilt undersöka hur riktlinjer för
friytor bättre kan mötas och Jan Olssons (S) yrkande på avslag på Kami Petersens (M)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
yrkande på avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Kami Petersen (MP) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) yrkande på avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Nej-röst för Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande på att servicenämnden uppdrar
serviceförvaltningen att särskilt undersöka hur riktlinjer för friytor bättre kan mötas.
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Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för Jan Olssons (S) yrkande på avslag på Kami Petersens (MP)
tilläggsyrkande och 3 nej-röster för Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande på att
servicenämnden uppdrar serviceförvaltningen att särskilt undersöka hur riktlinjer för friytor
bättre kan mötas beslutar servicenämnden om bifall till Jan Olssons (S) yrkande på avslag på
Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande. Se omröstningsbilaga.
Reservationer

Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) reserverar sig
mot beslutet och avser lämna in skriftlig reservation, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag








Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15
Förslag till tilläggsavtal med grundskoleförvaltningen
Tilläggsavtal med grundskoleförvaltningen gällande brandlarm
Protokollsutdrag grundskolenämnden 2019-01-23 §16 Hyresavtal avseende
ombyggnation av Monbijouskolan fastigheten Monbijou 15
Ritningsunderlag till avtalet
Satellitbild

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-01-29

Servicenämnden
Voteringslista: §12

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15,
SN-2018-2003
Ärende:

Voteringslist(or)
Avslå eller bifalla tilläggsyrkande
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Denny Lundgren (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
10

3

0
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Bilaga12 2

Reservation
Servicenämnden, 29 jan 2019
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av
Monbijouskolan, Monbijou 15
SN-2018-2003
Miljöpartiet välkomnar att Monbijouskolan nu rustas upp. Tyvärr uppmärksammas dock inte behovet att
åtgärda barnens gravt bristande utemiljö. Som tillägg till förslaget att rusta upp skolan ville Miljöpartiet
därför också att möjliga förbättringar av skolgården skulle undersökas särskilt. Detta röstades ner av en
majoritet av nämndens politiker och därför avlägger vi denna reservation.
Vardagslek är viktig för att utveckla barns fysik och träna deras sociala kompetens. Det ger möjlighet till
mental återhämtning och ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns
kroppsuppfattning, psykiska och fysiska utveckling samt inlärningsförmåga. Barn och unga behöver minst
60 minuter av fysisk aktivitet per dag. Mycket tyder på att barnens fysiska aktivitet har minskat och deras
stillasittande aktiviteter ökat. Det kan leda till en ökning av kroniska sjukdomar. Det är anledningen till att
vi Miljöpartister under förra mandatperioden såg till att Malmö stad tog fram dokumentet Riktlinjer för
friytor vid förskolor och skolor. Det har resulterat i generösa utemiljöer under de senaste årens kraftiga
utbyggnad och ombyggnad av förskolor och skolor för tusentals malmöbarn och vi hoppas att ambitionen
kvarstår hos den nya kommunledningen.
Monbijouskolan har en av Malmös trängsta skolgårdar med sina sju kvadratmeter per barn. Många barn
på liten yta leder till snabbt slitage av allt som inte är gjort av stål, betong eller asfalt. Slitaget och trängseln
är uppenbara för alla som passserat Monbijouskolan. Bristande ytor, redskap och grönska hämmar lek och
fysisk aktivitet, förstärker ojämställda beteenden och konflikter. Monbijou är därför ett tydligt exempel på
den problematik som föranledde riktlinjerna. Enligt dessa krävs 15 kvadratmeter per barn samt högt
lekvärde i form av utrustning, omväxlande terräng, grönska med mera för att stärka barnens hälsa,
utveckling och lärande. Tillräckliga mycket grönytor och utrustning krävs också för att de investeringar
som görs inte snabbt ska förstöras genom intensivt slitage. För att ens klara dagens elevantal krävs med
andra ord inte bara en väsentlig upprustning av befintliga ytor utan troligen också tillskapande av
ytterligare ytor. Under ärendets beredning har dessutom framkommit uppgifter om en utökning av antalet
elever.
Kanske kan de sparsamt trafikerade gatorna Norra Skolgatan/Spångatan anpassas för säker cykeltrafik. Då
kan den stora gång- och cykelbanan som sedan 70-talet ligger på skolans mark återställas till en stor
skolgård. Samtidigt blir skolvägarna säkrare. Att fler barn kan då kan gå eller cykla till skolan innebär
också ökad fysisk aktivitet. Därtill finns andra möjligheter som Miljöpartiet förordar. En sådan är att
förbjuda biltrafik längs gator runt skolgårdar för att skapa trafiksäkra skolmiljöer som är fria från avgaser
och buller. Då skulle dessa kan användas för lek eller gymnastikundervisning. Skulle det vara möjligt att
anlägga en 100-metersbana och längdhoppsgrop på Monbijougatan?

Kami Petersen

Med instämmande av

Inger Åhlin Torstensdotter

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

13

Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av
Augustenborgsskolan, Sofiedal 3

SN-2019-3
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation
av Augustenborgsskolan inom fastigheten Sofiedal 3. Ombyggnationen omfattar skolkök och
intilliggande utrymme. Hyresgäst är skolrestauranger (serviceförvaltningen) och
grundskoleförvaltningen. Byggstart beräknas ske i maj 2019 och slutbesiktning i december
2019. Totalt investeringsbelopp är 17,3 mnkr. För projektet finns inget behov av
markhantering.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunstyrelsen för ombyggnation
av Augustenborgsskolan inom fastigheten Sofiedal 3 till ett investeringsbelopp om 17,3 mnkr.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för ombyggnation av Augustenborgsskolan,
Sofiedal 3
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Augustenborgsskolans kök
och intilliggande utrymmen
Tilläggsavtal med skolrestauranger
Tilläggsavtal med grundskoleförvaltningen
Karta

Paragrafen är justerad
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§

14

Uppföljning medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter

SN-2018-1996
Sammanfattning

Servicenämnden beviljades mars 2018 medel från Utskottet för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter för att arbeta med frågor som berör jämställdhet, antidiskriminering och
barnets rättigheter. Servicenämnden har under 2018 genomfört utbildningsinsatser som vänt
sig till medarbetare och chefer på förvaltningen. Fokus på utbildningarna har varit
jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter då dessa ämnen har flera
gemensamma beröringspunkter.
Serviceförvaltningen har totalt nyttjat 167 tkr av beviljade 400 tkr.
Servicenämnden kommer att fortsätta med arbetet inom dessa tre områden. Detta innebär att
framtida utbildningsinsatser kommer att anpassas utefter verksamheternas behov i syfte att
höja kompetensen inom dessa frågor.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Uppföljning av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
Redovisning av utnyttjade medel för arbetet med jämställdhet, antidiskriminering
och barnets rättigheter
Uppföljning av medel beviljade till insatser för jämställdhet, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter

Paragrafen är justerad
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§

15

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)

SN-2018-2126
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Landshövdingen 1 i
Rosengård i Malmö till servicenämnden för yttrande. Förvaltningen har tagit fram ett förslag
till yttrande där servicenämnden ställer sig positivt till detaljplanens syfte och har inget att
erinra mot förslaget.

Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i
Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1
i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Snedbild

Paragrafen är justerad
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Upphandling av biogas till Malmö stad

SN-2018-2090
Sammanfattning

Malmö stads miljömål innebär bland annat att energianvändningen i de kommunala
verksamheterna ska vara 100 procent förnybar senast år 2020. Detta är idag säkrat till 97
procent, bland annat via inköp av ursprungsgarantier för el framställd via vattenkraft, samt
storkundsprodukten Förnybar fjärrvärme. De tre procent som återstår utgörs av naturgas,
vilken har fossilt ursprung.
Genom ny gasupphandling under 2019 kan Malmö stad byta ut naturgas mot biogas, och
därmed nå 99,9 procent förnybar energianvändning i de kommunala verksamheterna år 2020.
Den lilla skillnaden mot målvärdet, 100 procent, beror på att cirka två procent av
gasanvändningen inte berättigar till avdrag av energi- och koldioxidskatt för biogas, och att
det förefaller onödigt att tvinga de aktuella verksamheterna till ökade kostnader. Gasen
används i dessa fall för laborationssalar, kök, eller fackling i tex statyer, medan all biogas som
förbrukas för uppvärmning berättigar till skattebefrielse.
Med nuvarande skattelagstiftning är indikationen att kostnaderna skulle minska något vid byte
till biogas. Detta tack vare möjligheten till skattebefrielse för biogas, vilken kan komma att
ersättas av ett produktionsstöd, mest sannolikt efter 2020-12-31. Efter en eventuell övergång
till produktionsstöd uppstår troligen en mindre merkostnad. Dock förefaller det mot
bakgrund av Malmö stads miljömål inte rimligt att fortsätta med att använda naturgas.
Beslut

Servicenämnden ger Stadsfastigheter och Upphandlingsenheten i uppdrag att inleda
upphandling av biogas.
Information

Helén Nilsson, avdelningschef på stadsfastigheter, informerar om ett antal förtydliganden i
ärendet och besvarar frågor från de förtroendevalda.

Beslutet skickas till

Gabriella Manieri, enhetschef, upphandlingsenheten
Magnus Sveger, upphandlare, upphandlingsenheten
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Jens Ringö, enhetschef, stadsfastigheters förvaltningsenhet
Ingemar Jönsson, sektionschef, stadsfastigheters driftsektion
Anders Elmqvist, projektledare förnybar energi, stadsfastigheters driftsektion
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Upphandling av biogas till Malmö stad
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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SA 49893 Beslut från EU-kommissionen om skattebefrielse för biogas

Paragrafen är justerad
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§

17

Sammanställning av pågående investeringsärenden - december 2018

SN-2019-14
Sammanfattning

Månadsrapport av pågående investeringsärende som beslutas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärende för december
2018.
Information

Carina Tempel, servicedirektör, och Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter,
redogör för investeringsrapportens upplägg.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse investeringsrapport december 2018
Sammanställning investeringsrapport december 2018

Paragrafen är justerad
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§

18

Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2019

SN-2018-2104
Sammanfattning

Redovisning av inkomna skrivelser till servicenämnden för januari 2019.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för januari 2019.
Beslutsunderlag













Malmö stadsrevisions granskning av hemlöshet
Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Moderaterna och Centerpartiet
Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, målnr 8720-18
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §297 Fastställande av
nämndsorganisation samt antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §303 Ändring av kommunens
arvodesregler
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §300 Valförslag och avsägelser
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §309 Ansökan om utökat
objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hyllie brandstation,
Brandvakten 1
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §302 Tidplan för budget och
uppföljning under år 2019
Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-20 §299 Revidering av förslag till budget
2019 med plan för åren 2020-2021
Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2019

Paragrafen är justerad

20

§

19

Redovisning av delegerade beslut till nämnden - december 2018

SN-2019-1
Sammanfattning

I 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser för vilka beslut som får
fattas med stöd av delegation och hur de ska anmälas tillbaka till nämnden. Redovisningen
innehåller delegationsbeslut för december 2018.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de delegerade besluten för december 2018.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - december 2018
Beslut av servicenämndens arbetsutskott 2018-12-12 §114 Remiss om Granskning
för förslag på detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15 i Innerstaden i Malmö
(Dp 5568)
Beslut av servicenämndens arbetsutskott 2018-11-28 §103 Remiss om Granskning
av förslag till detaljplan för del av fastigheten Katrinelund 15 i Innerstaden i Malmö
(Dp 5586)
Redovisning av delegerade beslut - HR
Redovisning av delegerade beslut - Färdtjänst

Paragrafen är justerad

