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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Andreas Ganslandt, andreas.hanssonganslandt@malmo.se
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1.

Val av justerare

2.

Information från förvaltningen

3.

Nämndsbudget 2019 Servicenämnden

SN-2018-2007
Sammanfattning

Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller
nämndsmål, verksamhetsplanering och ekonomi.
Förslag till beslut

Servicenämnden fastställer nämndsbudget för 2019 med nämndsmål och tillhörande
indikatorer.
Beslutsunderlag



4.

Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2019 Servicenämnden
Nämndsbudget 2019 servicenämnden
Ekonomisk rapport 2019

SN-2019-376
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges tidplan skall nämnderna rapportera två prognoser till
kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 30 april samt en delårsrapport per
31 augusti. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två
ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden per 28 februari och 31
oktober.
Under året kommer nämnden även att få muntlig information om det ekonomiska läget.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Ekonomisk rapport 2019.
Beslutsunderlag




5.

Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport 2019
Ekonomisk rapport 2019
Resultaträkning per avdelning och total
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS-boende
inom fastigheten Toarp 6:2
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SN-2019-417
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för nybyggnation av
LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2 i Malmö. Hyresgäst är funktionsstödsnämnden.
Byggstart beräknas till september 2019 med överlämning till hyresgäst juni 2020. Inom
projektet finns inget behov av markhantering. Totalt investeringsbelopp är 43 mnkr.
Förslag till beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunstyrelsen för nybyggnation av
Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2 till ett investeringsbelopp om 43 mnkr.
Beslutsunderlag











6.

Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS-boende inom
fastigheten Toarp 6:2
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS-boende inom
fastigheten Toarp 6:2
Hyresavtal
G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 2019-01-28 Avtal gällande nytt LSSboende: Toarp 6:2
Protokollsutdrag funktionsstödsnämnden 2019-01-28 §18 Avtal gällande nytt LSSboende: Toarp 6:2
Yttrande från LiMA om hyresförslag för Toarps LSS, i fastigheten Toarp 6:2,
Malmö
Karta med markerat projekt
Satellitbild
Ritning
Ritning av utemiljö
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

SN-2019-162
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslår han
att Malmö stad blir medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer samt att
kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från Malmö stad.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden har inga
invändningar mot förslaget, men konstaterar att Malmö stad redan är medlem i WHO:s
nätverk Healthy Cities vars övergripande mål är att förbättra folkhälsan genom att förbättra
levnadsförutsättningarna och möjligheterna för alla. Servicenämnden konstaterar även att det

5

inom de områden som främst berör serviceförvaltningens verksamhet redan bedrivs ett
arbete inriktat på att ge äldre människor ett bättre liv.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag






7.

Tjänsteskrivelse Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Förslag på yttrande Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Följebrev Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Remiss om samråd för förslag på detaljplan för fastigheterna Innerstaden
30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)

SN-2019-316
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Innerstaden 30:40
och Innerstaden 31:7 m.fl. i Innerstaden i Malmö till servicenämnden för yttrande.
Servicenämnden ställer sig positivt till detaljplanens syfte men med följande invändning. VAledningen norr om spårområdet, i anslutning till fastigheten Hammaren 9, kan påverka GCtunnelns sträckning. Vilka konsekvenser detta kan få bör utredas redan i denna detaljplan.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Innerstaden 30:40
och Innerstaden 31:7 m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Innerstaden
30:40 och Innerstaden 31:7 m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och
Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheterna Innerstaden
30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och
Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
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8.

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Samråd för förslag på detaljplan för
fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i
Malmö (Dp 5564)
Reservation från Moderaterna och Liberalerna Samråd för förslag på detaljplan för
fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i
Malmö (Dp 5564)
VA-ledning Hammaren 9
GC-tunnel
Snedbild
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192
i Hamnen i Malmö (Dp 5602)

SN-2019-371
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen 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.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag







9.

Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen
22:192 i Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Snedbild
Sammanställning av pågående investeringsärenden - februari 2019

SN-2019-16
Sammanfattning

Månadsrapport av pågående investeringsärende som beslutas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
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Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärende för februari 2019.
Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärende - februari 2019
Sammanställning investeringsrapport februari 2019
Redovisning av delegerade beslut till nämnden - februari 2019

SN-2019-32
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 februari 2019.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de delegerade besluten för februari 2019.
Beslutsunderlag






11.

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - februari 2019
Redovisning av delegerade beslut - februari 2019 - stadsfastigheter
Redovisning av delegerade beslut - februari 2019 - färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - februari 2019 - HR
Delegationsbeslut av ekonomichef - Periodisering av kommunbidrag 2019
Inkomna skrivelser till nämnden - mars 2019

SN-2019-43
Sammanfattning

Redovisning av inkomna skrivelser till servicenämnden för mars 2019.
Förslag till beslut

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





Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - mars 2019
Beslut från kommunfullmäktige 2019-01-31 §17 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola,
Klarinetten 1
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 §82 Avskrivningar av
färdtjänstavgifter per 2019-01-16
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12.

Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-28 §52 Motion av Magnus Olsson (SD)
avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-28 §42 Ändring av Tidplan för budget och
uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, målnr. 2012-19
Protokollsutdrag servicenämndens arbetsutskott 2019-02-20 §17 Servicenämndens
studiebesök 21 maj 2019
Uppföljning och analys av avvikelser och synpunkter 2018

SN-2019-308
Sammanfattning

Serviceförvaltningen ska använda en systematisk synpunkts- och avvikelsehantering för att
följa upp och förbättra kvaliteten i de tjänster som verksamheterna utför. Arbetet med
införandet av en synpunkts- och avvikelsehantering har pågått sedan 2017. Det här är den
första årssammanställningen inom ramen för det arbetet.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av Uppföljning och analys av avvikelser och
synpunkter 2018.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Uppföljning och analys av avvikelser och synpunkter 2018
Rapport Uppföljning och analys avvikelser och synpunkter 2018

