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Malmö stad

Servicenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-10-22 14:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Ordförande

Jan Olsson (S)

Ledamöter

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)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Oscar Hill (M)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga deltagare

Louise Strand, servicedirektör
Cecilia Antonsson, ekonomichef
Anna Jörback-Landin, kommunikationschef
Lena Lundin, avdelningschef, kansli- och utveckling
Olof Malmström, HR-chef
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Gertrud Sonesson Wessman, avdelningschef, skolrestauranger
Jerker Johansson, avdelningschef, kommunteknik
Marcus Christensson, avdelningschef, kommuntjänster
Julieta Sepulveda Flores, personalföreträdare
Daniel Antonsson,, personalföreträdare
Carina Scherman, personalföreträdare
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Annika Holst, personalföreträdare
Josefin Haugthon, nämndsekreterare
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Josefin Haugthon, josefin.haugthon@malmo.se
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1.

Val av justerare

2.

Information från förvaltningen

3.

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik Smithsgården
byggnad A, Folkskolan 2

SN-2019-1019
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för en större
renovering av Henrik Smithsgården byggnad A inom fastigheten Folkskolan 2. Hyresgäst är
World Maritime University och byggnaden är ett studentboende med 163 lägenheter.
Renoveringen omfattar relining av avloppsnätets stam- och bottenledningar, byte av
golvbrunnar, nya ytskikt i badrum och kök, byte av köksinredning och lägenhetsdörrar.
Projektstart beräknas ske maj 2020 och beräknas vara klart april 2022. Inom projektet finns
inte behov av markhantering. Totalt investeringsbelopp är 60 mnkr varav 4,8 mnkr avser
marknadsosäkerhetsfaktor.
Förslag till beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för renovering av
Henrik Smithsgården byggnad A inom fastigheten Folkskolan 2 till ett investeringsbelopp om
60 mnkr.
Beslutsunderlag






4.

Tjänsteskrivelse Ansökan om objektgodkännande för renovering av Henrik
Smithsgården byggnad A, Folkskolan 2
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik Smithsgården byggnad
A, Folkskolan 2
Tilläggsavtal med World Maritime University för Henrik Smithsgården, Folkskolan
2
Karta för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2
Satellitbild för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2
Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

SN-2019-932
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en remiss om nulägesbilden av Malmö stads
insatser mot hedersproblemet till bland annat servicenämnden för yttrande. Remissen
grundar sig på en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholm,
Göteborg och Malmö 2017–2018. I den presenteras ett antal förslag på insatser som bedöms
som nödvändiga för att kunna arbeta förebyggande mot våld och förtryck och ge stöd till
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våldsutsatta. Dessa insatser inriktar sig bland annat på kunskap- och kompetenshöjning mot
skolnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden samt samverkan med relevanta
myndigheter och aktörer från civilsamhället.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till de föreslagna insatserna och har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag








5.

Tjänsteskrivelse Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-10 §392 Nulägesbild av
Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Följebrev Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Tjänsteskrivelse stadskontoret 2019-06-04 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Rapport Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar 2018 Malmö stad
Remiss om Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten
Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)

SN-2019-1283
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
till servicenämnden för yttrande. Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för den
privata fastighetsägaren att uppföra ett nytt småhusområde genom avstyckning av fastigheten
Bunkeflostrand 21:6.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand
21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
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6.

Förslag på Yttrande för förslag på detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Följebrev Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Planbeskrivning Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand
21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Plankarta Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Karta på Gottorpsgård, Bunkeflostrand 21:6
Översiktskarta Gottorps gård, Bunkeflostrand 21:6
Ändring av tid för nämndsmötet den 17 december 2019

Sammanfattning

Servicenämndens arbetsutskott föreslår att servicenämnden ändrar tiden för nämndsmötet
den 17 december 2019 till kl. 9.00 för att kunna diskutera kommunfullmäktigemål och
nämndsbudget för 2020.
Förslag till beslut

Servicenämnden ändrar tiden för nämndsmötet den 17 december till kl. 9.00.
7.

Sammanträdestider för 2020

SN-2019-1339
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för servicenämndens
arbetsutskott och servicenämnden för 2020.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider för servicenämnden
och servicenämndens arbetsutskott för 2020.
Beslutsunderlag






8.

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för 2020
Förslag på sammanträdesplan för 2020 NY
Förslag på sammanträdesplan för 2020
Sammanträdestider för kommunstyrelsens beredning, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för 2020
Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionsfullmäktige för 2020
Sammanställning av pågående investeringsärenden - september 2019
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SN-2019-22
Beslutsunderlag



9.

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

SN-2019-38
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
inne-håller delegationsbeslut för september 2019.
Förslag till beslut

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





10.

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - september 2019
Beslut servicenämndens arbetsutskott 2019-09-17 Remiss om Granskning för
förslag på detaljplan för fastigheten Ledebur 15 i Innerstaden i Malmö (Dp5603)
Redovisning av delegationsbeslut - färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - HR
Inkomna skrivelser till nämnden - oktober 2019

SN-2019-50
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för oktober 2019.
Förslag till beslut

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






Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden oktober 2019
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §171 Policy för publik laddinfrastruktur
i Malmö
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §205 Ansökan om objektsgodkännande
för nybyggnation av Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 § 211 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2020
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Beslut i kommunfullmäktige 2019-09-05 §172 Uppdrag budget 2017 - Policy för
marksanering
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §178 Motion från Kay Wictorin (C) om
att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §204 Ansökan om objektsgodkännande
för renovering av Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
Upphandlingsprotokoll, utvärdering och tilldelningsbeslut för upphandling av
skolskjuts för Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §173 med tillhörande rapport
Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö
stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §181 Valförslag och avsägelser
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §203 Ansökan av medel för
genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från
konstgräsplaner och gummigranulat
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §174 med tillhörande rapport
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 § 177 Motion av Magnus Olsson (SD)
om att trygga framtiden för Museispårvägen
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §199 Rekrytering och tillsättning av
direktör serviceförvaltningen

