1

Malmö stad

Servicenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-01-28 kl. 14:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Ordförande

Jan Olsson (S)

Ledamöter

Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M)
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)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Åsa Nilsson (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
Carina Scherman, personalföreträdare
Daniel Antonsson, 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.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om specificering av
skolmatsedeln

SN-2020-51
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till servicenämnden. De förslår att alla
måltider ska innehålla en beskrivning av huvudingredienserna och deras ursprung.
Beslutsunderlag


4.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om specificering av skolmatsedeln
Ändring av servicenämndens internat 27-28 april 2020

SN-2020-100
Sammanfattning

Servicenämndens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020 att föreslå servicenämnden
ändra datumen för servicenämndens internat den 27 – 28 april 2020l Arbetsutskottets förslag
är att ställa in den 27 april och istället ha en planeringsdag den 28 april med ett tillhörande
nämndsmöte.
Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att ställa in internatet den 27 april 2020 och istället ha en
planeringsdag den 28 april med tillhörande nämndsmöte.
Beslutsunderlag


5.

Tjänsteskrivelse Ändring av servicenämndens internat 27-28 april 2020
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

SN-2019-1599
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av
fyra paviljonger på Tygelsjöskolan inom fastigheten Tygelsjö 41:40. Hyresgästen är
grundskoleförvaltningen. Byggstart är beräknad till mars 2020 och slutbesiktning till juli 2020.
Totalt investeringsbelopp är 28 mnkr. Av det totala investeringsbeloppet utgör
marknadsosäkerhetsfaktorn 2,5 mnkr och markhantering 0,5 mnkr (det finns en osäkerhet
kring hur mycket som kommer vara resultatpåverkande, en drift för stadsfastigheter). Hur
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kostnaden för markhantering fördelas mellan drift och investering kan först fastställas efter
genomförda markprover. Hyresgrundande belopp är 25 mnkr.
Förslag till beslut

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan inom fastigheten Tygelsjö 41:40 till ett investeringsbelopp om
28 mnkr.
Beslutsunderlag













6.

Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger på Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40
Beslut från grundskolenämnden 2019-12-17 §187 Tecknande av hyresavtal
paviljonger Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Reviderat hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Avtal om tillägg till hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Fasadritning av paviljonger på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Markplaneringsplan för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planterings- och utrustningsplan för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Karta för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Satellitbild för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Återkallande av ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation
av nya Mossebo förskola, Husie 172:256

SN-2019-1717
Sammanfattning

Förskolenämnden har beslutat att projekt för nybyggnation av nya Mossebo förskola inte ska
genomföras enligt nu utförd planering, vilket innebär att hyresavtal tecknat i april 2017 inte
kommer att fullföljas av förskolenämnden. Förskolenämnden har därför översänt ärendet till
servicenämnden för vidare handläggning som innefattar återkallande av objektsgodkännande
för projekt nya Mossebo.
Förslag till beslut

Servicenämnden föreslås besluta att återkalla servicenämndens ansökan om
objektsgodkännande, daterad 2017-04-21, för investering i nybyggnation av förskola, Nya
Mossebo förskola, fastighet Husie 172:256
Beslutsunderlag
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7.

Tjänsteskrivelse Återkallande av ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation
av Nya Mossebo förskola, Husie 172:256
Beslut från förskolenämnden 2019-12-11 §162 Förslag att avbryta projekt för nyoch ombyggnation av förskolor
Tjänsteskrivelse förskoleförvaltningen 2019-12-03 Förslag att avbryta projekt för
ny- och ombyggnation av förskolor till arbetsutskottet
Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande (inkl. beslutsunderlag), 201704-21, Investering i nybyggnation av förskola, Nya Mossebo förskola, Husie
172:256 samt beslut från KS och KF
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

SN-2019-1300
Sammanfattning

Anders Anderssons (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Syftet med motionen är att öka Malmö stads
utbud av särskilda boendeformer.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden lyfter att det finns flera
faktorer som avgör avgifter samt hyran i trygghetsboenden samt att dessa delvis är styrda av
lagar. Servicenämnden konstaterar att enkätundersökning Äldres boende 2017 – nuläge och
önskemål ger tillfredställande svar på behov och vad som efterfrågas. Strategi för äldres
boende 2018–2022 tillsammans med ytterligare statistiskt underlag ger ökad kunskap om
lämplig lokalisering av eventuella biståndsbedömda trygghetsboenden.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

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






8.

Tjänsteskrivelse Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö
Förslag på Yttrande Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
Följebrev Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö, STK-2019-1265
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö, STK-2019-1265
Kontrollrapport för attester 2019
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SN-2020-10
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 27 november 2008 (bihang 126/2008) attestreglemente för
Malmö stad med tillhörande kommungemensamma tillämpningsanvisningar. Som
komplement till detta har servicenämnden antagit en attestinstruktion (beslutad den 15
januari 2019). Attestinstruktionen innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar för
att säkerställa en god intern kontroll kring ekonomiska händelser (attester) samt förteckning
av ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från beslutade
styrdokument.
I detta ärende redovisar serviceförvaltningen den kontrollrapport som enligt
attestinstruktionen årligen ska redovisas för nämnden. Förvaltningen tar varje år ut en
kontrollrapport ur ekonomisystemet som visar alla beslutsattestanter och vilka rättigheter de
har som sedan redovisas för nämnden. Ett nytt attestreglemente för Malmö stad fastställdes
av kommunfullmäktige den 18 december 2019 och kommer börja att gälla den 1 april 2020.
Serviceförvaltningen kommer i och med detta även uppdatera servicenämndens
attestinstruktion.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner kontrollrapport för attester 2019.
Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse Kontrollrapport för attester 2019
Kontrollrapport servicenämnden 2019
Förklaring till källor i kontrollrapporten
Sammanställning av pågående investeringsärenden - december
2019

SN-2020-8
Sammanfattning

Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för december
2019.
Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärende - december 2019
Sammanställning investeringsrapport december 2019
Redovisning av delegerade beslut - december 2019

7

SN-2020-12
Sammanfattning

I 6 kap. 37–40 §§ i 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 2019.
Förslag till beslut

Servicenämndens godkänner redovisningen av de delegerade beslutet för december 2019.
Beslutsunderlag





11.

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - december 2019
Redovisning av delegerade beslut - HR, december 2019
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter, december 2019
Redovisning delegerade beslut - färdtjänst, december 2019
Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2020

SN-2019-1696
Sammanfattning

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

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












Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2020
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 6318-19
Beslut från kommunfullmäktige 2019-12-19 §256 Krisledning Malmö stad 2020
Beslut från kommunfullmäktige 2019-12-19 §262 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Beslut från förskolenämnden 2019-12-11 §162 Förslag att avbryta projekt för nyoch ombyggnation av förskolor
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-16 §693 Servicenämndens
avrop av medel för flytt av Återbyggdepån
Beslut från Länsstyrelsen i Skåne 2019-12-13 om Överklagande av beslut enligt
miljöbalken avseende Sporthallen 1, Malmö kommun
Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad - Kompletterande
handling till Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02 §658
Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20 §245 Nämndsövergripande
styrdokument: ny översyn och förslag till upphävande
Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20-2019-11-21 §243 Budget 2020 med
plan för åren 2021-2022
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12.

Nämndsbudget 2020

SN-2018-2075
Sammanfattning

Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller
målindikatorer på de kommunfullmäktigemål samt budgetuppdrag som nämnden blivit
tilldelad av kommunfullmäktige. Nämndsbudgeten innehåller även verksamhetsplanering och
ekonomi.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Nämndsbudget 2020 servicenämnden med tillhörande
målindikatorer och resultaträkning.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2020 servicenämnden
Nämndsbudget 2020 servicenämnden
Bilaga 1 Resultaträkning 2020

