1

Malmö stad
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Protokoll

Sammanträdestid
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Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2019-04-02

Protokollet omfattar

§§30-40
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Information från förvaltningen
Nämndsbudget 2019 Servicenämnden
Ekonomisk rapport 2019
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS-boende inom
fastigheten Toarp 6:2
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)
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
Sammanställning av pågående investeringsärenden - februari 2019
Redovisning av delegerade beslut till nämnden - februari 2019
Inkomna skrivelser till nämnden - mars 2019
Uppföljning och analys av avvikelser och synpunkter 2018
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§

30

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Carina Tempel, servicedirektör, informerar nämnden om:








I samband med nämndens sammanträde den 21 maj kommer nämnden att besöka ett
antal av serviceförvaltningens verksamheter. Bland annat kommer studiebesök göras
på Augustenborg där kommuntjänster och kommunteknik bedriver
verksamhet, Kirsebergs moduler för nyanlända, specialfärdtjänsten som
serviceförvaltningen från och med i år driver i egen regi samt någon skola som ska
renoveras. Slutligen kommer även en skolrestaurang besökas för lunch.
Arbetsmiljöverket planerar med start under våren att besöka 20 regioner och 290
kommuner i landet. Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige,
styrelse och nämnd om vilket ansvar de har som ytterst ansvariga som arbetsgivare i
den egna organisationen.
Serviceförvaltningen har fått se Malmö stadsrevisions slutrevisionsrapport för 2018
för servicenämnden för faktagranskning. Revisionen innehåller inga anmärkningar
och ser bra ut. Föregående mandatperiods presidie kommer i april att träffa
revisionen angående rapporten.
Carina har blivit erbjuden tjänsten som HR-direktör i Malmö stad och hon har tackat
ja. Carina kommer att lämna sin nuvarande tjänst 1 maj och både processen att
tillsätta ställföreträdande och ny ordinarie servicedirektör är igång.

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

31

Nämndsbudget 2019 Servicenämnden

SN-2018-2007
Sammanfattning

Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller
nämndsmål, verksamhetsplanering och ekonomi.
Beslut

1. Servicenämnden ändrar målvärdet för målindikatorn "Andel egenproducerad
solenergi jämfört med total energi i förvaltade fastigheter utifrån basår 2014." under
nämndsmålet "Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen
egenproducerad förnybar energi." från "minst 0,42%" till "minst 0,5%".
2. Servicenämnden fastställer, med ovanstående ändring, nämndsbudget för 2019 med
nämndsmål och tillhörande indikatorer.
Information

Carina Tempel, servicedirektör, föredrar en presentation av Nämndsbudget 2019 med mål
och målindikatorer samt uppdrag.
Beslutsgång

Servicenämnden godkänner som beslutsgång att varje målområde i nämndsbudgeten beslutas
var för sig.
Målområde 1
Yrkanden

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) yrkar på att målindikatorn
"Kvalitativ uppföljning på hur nämnden arbetar med de globala målen som har koppling till
social hållbarhet" kompletteras med tillägget "och med hänsyn till barnrättsperspektivet".
Göran Andersson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
David Blomgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande om
att målindikatorn "Kvalitativ uppföljning på hur nämnden arbetar med de globala målen som
har koppling till social hållbarhet" kompletteras med tillägget "och med hänsyn till
barnrättsperspektivet" och Göran Anderssons (S) och David Blomgrens (M) yrkande om
avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons
(S) och David Blomgrens (M) yrkande om avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande och
bifall till förvaltningens förslag.
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Skriftlig reservation

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) reserverar sig mot beslutet
och avser att lämna in skriftlig reservation, bilaga 1.
Målområde 2
Yrkanden

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) yrkar på att
planeringskommentaren till målindikatorn "Antalet erbjudna praktikplatser,
arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor." under nämndsmålet "Servicenämnden ska
bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande och får tillgång till arbetsmarknaden."
kompletteras med tillägget "Krav ska ställas på att platserna ska vara meningsfulla för den
enskilde, så att de bidrar med reell kompetensutveckling och ger erfarenhet att använda i
arbetslivet."
Göran Andersson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Nadjam Ud-Din Malik (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
David Blomgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande om
att planeringskommentaren till målindikatorn "Antalet erbjudna praktikplatser,
arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor." under nämndsmålet "Servicenämnden ska
bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande och får tillgång till arbetsmarknaden."
kompletteras med tillägget "Krav ska ställas på att platserna ska vara meningsfulla för den
enskilde, så att de bidrar med reell kompetensutveckling och ger erfarenhet att använda i
arbetslivet." och Göran Anderssons (S), Nadjam Ud-Din Maliks (S) och David Blomgrens
(M) yrkande om avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons
(S), Nadjam Ud-Din Maliks och David Blomgrens (M) yrkande om avslag på Roland
Nilssons (V) tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens förslag.
Skriftlig reservation

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) reserverar sig mot beslutet
och avser lämna in skriftlig reservation, bilaga 1.
Målområde 3
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Målområde 4
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Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Målområde 5
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Målområde 6
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Målområde 7
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Målområde 8
Yrkanden

Kami Petersen (MP) yrkar på att målvärdet för målindikatorn "Andel egenproducerad
solenergi jämfört med total energi i förvaltade fastigheter utifrån basår 2014." under
nämndsmålet "Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen
egenproducerad förnybar energi." ska ändras från "minst 0,42%" till "minst 1,0%".
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till Kami Petersens (MP) yrkande.
Jan Olsson (S) yrkar att på att målvärdet för målindikatorn "Andel egenproducerad solenergi
jämfört med total energi i förvaltade fastigheter utifrån basår 2014." under nämndsmålet
"Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad
förnybar energi." ska ändras från "minst 0,42%" till "minst 0,5%".
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Kami Petersens (MP) yrkande om att
målvärdet för målindikatorn "Andel egenproducerad solenergi jämfört med total energi i
förvaltade fastigheter utifrån basår 2014." under nämndsmålet "Servicenämnden ska minska
mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi." ska ändras från
"minst 0,42%" till "minst 1,0%" och Jan Olssons (S) yrkande om att målvärdet för
målindikatorn "Andel egenproducerad solenergi jämfört med total energi i förvaltade
fastigheter utifrån basår 2014." under nämndsmålet "Servicenämnden ska minska mängden
köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi." ska ändras från "minst 0,42%"
till "minst 0,5%".
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
yrkande.
Kami Petersen (MP) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) yrkande.
Nej-röst för Kami Petersens (MP) yrkande.
Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster för bifall till Jan Olssons (S) yrkande, 3 nej-röster för bifall till Kami
Petersens (MP) yrkande samt 2 avstår-röster beslutar servicenämnden att målvärdet för
målindikatorn "Andel egenproducerad solenergi jämfört med total energi i förvaltade
fastigheter utifrån basår 2014." under nämndsmålet "Servicenämnden ska minska mängden
köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi." ska ändras från "minst 0,42%"
till "minst 0,5%".
Se omröstningsbilaga.
Skriftlig reservation

Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) avser att lämna
in en skriftlig reservation, bilaga 2.
Särskilt yttrande

David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M), Katarina Kasmarvik (M) med instämmande av
Hans Banke (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3. Vid justeringen av
protokollet fanns inget särskilt yttrande från David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M),
Katarina Kasmarvik (M).
Yrkanden

Kami Petersen (MP) yrkar att brödtexten under rubriken "Beskriv hur nämnden ska
samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre
förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?" under nämndsmålet
"Servicenämnden ska klimatanpassa fastigheterna med särskilt fokus på ökad nederbörd" ska
kompletteras med tillägget "Servicenämnden kommer att bidra med engagemang och
kunnande i arbetet med 'Strategi för klimatneutralt byggande' och det lokala
klimatfärdplansarbetet inom byggbranschen."
Jan Olsson (S) yrkar avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande
om att brödtexten under rubriken "Beskriv hur nämnden ska samverka med andra
nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå
kommunfullmäktigemålet?" under nämndsmålet "Servicenämnden ska klimatanpassa
fastigheterna med särskilt fokus på ökad nederbörd" ska kompletteras med tillägget
"Servicenämnden kommer att bidra med engagemang och kunnande i arbetet med 'Strategi
för klimatneutralt byggande' och det lokala klimatfärdplansarbetet inom byggbranschen." och
Jan Olssons (S) yrkande om avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
yrkande om avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Skriftlig reservation

Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) avser att lämna
in en skriftlig reservation, bilaga 2.
Målområde 9
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller
förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

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




Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2019 Servicenämnden
Nämndsbudget 2019 servicenämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-03-26

Servicenämnden
Voteringslista: §31
Ärende:

Nämndsbudget 2019 Servicenämnden, SN-2018-2007

Voteringslist(or)
Bifall till Jan Olssons (S) eller Kami Petersens (MP) yrkande gällande målvärdet för målindikatorn
"Andel egenproducerad solenergi jämfört med total energi i förvaltade fastigheter utifrån basår
2014."
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
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
8

3

2
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Skriftlig reservation

Bilaga 1

Servicenämnden 26/3, 2019
Ärende 3

Nämndsbudget 2019

Tilläggsförslag från Vänsterpartiet
För att ytterligare öka servicenämndens ambitioner på som samarbetspartner samt
som attraktiv arbetsgivare föreslår vi dessa tillägg i nämndsbudgeten för 2019.

• Målområde 1 (sida 4)
Att i målindikatorn ta med tillägget sist
och med hänsyn taget till barnrättsperspektivet.

• Målområde 2 (sida 6)
Gällande det andra målet i målområde 2. Att under den första målindikatorns planeringskommentar
ta med tillägget:
Krav skall ställas på att platserna vara meningsfulla för den enskilde, så att de bidrar med reell
kompetensutveckling och ger erfarenhet att använda i arbetslivet.

Roland Nilsson (V)

Banesa Martinez (V)

Bilaga 212

Reservation
Servicenämnden, 26 mars 2019
Nämndsbudget 2019
SN-2018-2007
Miljöpartiet ser med oro på att flera ambitioner på miljöområdet sänks för budgetåret 2019. I synnerhet är
vi oroade över utbyggnadstakten för solceller på servicenämndens fastigheter som utgör en stor del av
Malmö stads fastigheter. Under förra mandatperioden har vi inom kommunledningen skapat
förutsättningar för en kraftig ökning av utbyggnadstakten, genom förenklad myndighetshantering,
resurstilldelning och utredningar. Som en del av Miljöpartiets stöd för Socialdemokraternas och
Liberalernas budget i kommunfullmäktige ingick därför ett tydlig uppdrag med start 2019:
“Servicenämnden får i uppdrag att påbörja utbyggnaden av solceller under 2019 för att nå målet
om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi till 2030.”.
Motiveringen till detta uppdrag var att:
“2030 ska hela staden försörjas till 100 procent av förnybar energi. Malmö stads insatser för att
underlätta installation av nya solceller, regeringens investeringsstöd och de allt billigare
produkter- na som finns på marknaden möjliggör utbyggd solenergiproduktion. Till 2030 ska 15
procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. För att bidra till den
målsättningen ökar Malmö stad under året för egen del byggtakten av solceller på stadens
fastigheter.”
I Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till budget för servicenämnden 2019 framgick att
uppdraget var uppfattat:
“Serviceförvaltningen uppfattar att uppdraget ligger i linje med det arbete som förvaltningen
fokuserat på under föregående år men att förvaltningen ska öka utbyggnadstakten av solceller på
våra fastigheter betydligt framöver.”
I förslaget till budget föreslogs samtidigt en sänkning av målsättningen för den faktiska andelen installerad
solenergi från 0,5% till 0,4% av det egna energibehovet. Eftersom kommunfullmäktiges målsättning
erfordrar en utbyggnadstakt om 1,25 procentenheter årligen yrkade vi på att målsättningen för 2019 skulle
vara minst 1% solenergi av det totala energibehovet. Vi hade dessutom gärna sett att servicenämnden som
stadens största byggherre uttryckt engagemang för kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en strategi
för klimatneutralt byggande.
Då våra yrkanden ej vann gehör avlägger vi denna reservation.

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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§

32

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.
Beslut

Servicenämnden godkänner Ekonomisk rapport 2019.
Information

Cecilia Antonsson, ekonomichef, redovisar ekonomisk rapport 2019.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens ledningsgrupp
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport 2019
Ekonomisk rapport 2019
Resultaträkning per avdelning och total

Paragrafen är justerad
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§

33

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS-boende
inom fastigheten Toarp 6:2

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.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag












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

Paragrafen är justerad
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§

34

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
inom de områden som främst berör serviceförvaltningens verksamhet redan bedrivs ett
arbete inriktat på att ge äldre människor ett bättre liv.
Förvaltningen föreslår servicenämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkanden

Bengt Nilsson (C) yrkar att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) instämmer i Bengt Nilssons (C) yrkande.
Kami Petersen (MP) instämmer i Bengt Nilssons (C) yrkande.
Göran Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Staffan Appelros (SD) instämmer i Bengt Nilssons (C) yrkande.
Nadjam Ud-Din Malik instämmer i Göran Anderssons bifallsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Bengt Nilssons (C) yrkande
om att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och Göran
Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons
(S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Kami Petersen (MP) och Bengt Nilsson (C) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

16

Nej-röst för Bengt Nilssons (C) yrkande om att servicenämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag, 7 nejröster för Bengt Nilssons (C) yrkande om att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen och 1 avstå-röst beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Muntlig reservation

Jan Olsson (S), Anna-Karin Bengtsdotter (S), Göran Andersson (S), Ingela Andersson (S) och
Arne Bojesson (L) med instämmande av Jean Pierre Denape (S), Nadjam Ud-Din Malik (S),
Frida Michelsen (S), Nina Vangelov (S) och Christin Gaskell-Brown (L) reserverar sig
muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-03-26

Servicenämnden
Voteringslista: §34

Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer, SN-2019-162
Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till Bengt Nilssons (C) yrkande eller förvaltningens förslag till yttrande
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
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

5

X
X
X
X
X
7

1
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§

35

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.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
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)
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

Paragrafen är justerad
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§

36

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.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i
Hamnen i Malmö (Dp 5602)
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

Paragrafen är justerad
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§

37

Sammanställning av pågående investeringsärenden - februari 2019

SN-2019-16
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärende för februari 2019.
Information

Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter, redovisar investeringsrapporten.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärende - februari 2019
Sammanställning investeringsrapport februari 2019

Paragrafen är justerad
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§

38

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.
Beslut

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







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

Paragrafen är justerad
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§

39

Inkomna skrivelser till nämnden - mars 2019

SN-2019-43
Sammanfattning

Redovisning av inkomna skrivelser till servicenämnden för mars 2019.
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
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

Paragrafen är justerad
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§

40

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.
Beslut

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

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Arbetsgruppen för avvikelsehantering
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad

