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Malmö stad

Servicenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-06-16 kl. 14:00

Plats

Stadshuset, August Palmsplats 1, lokal Triangeln 1 & 2

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)
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
Olof Malmström, HR-chef
Lena Lundin, avdelningschef, kansli- och utveckling
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Gertrud Sonesson Wessman, avdelningschef, skolrestauranger
Jerker Johansson, avdelningschef, kommunteknik
Marcus Christensson, avdelningschef, kommuntjänster
Josefin Haugthon, nämndsekreterare
Julieta Sepulveda Flores, personalföreträdare
Annika Holst, personalföreträdare
Carina Scherman, personalföreträdare
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Daniel Antonsson, personalföreträdare
Gustav Aulin, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Hanna Björklund, planeringssekreterare, stadsbyggnadskontoret
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Josefin Haugthon, josefin.haugthon@malmo.se
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1.

Val av justerare

2.

Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö

SN-2020-438
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till Översiktsplan för Malmö till servicenämnden
för yttrande. Översiktsplan för Malmö, översyn 2019–2022, underlag för samråd, godkändes av
kommunstyrelsen 4 mars 2020. Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och
övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Ärendet kommer att skickas till stadsbyggnadsnämnden direkt efter sammanträdet.
Eventuella skriftliga reservationer och särskilda yttranden som inkommer i efterhand kommer
att skickas som en komplettering till stadsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig bakom Översiktsplan för Malmö, översyn 2019–2022, underlag
för samråd och godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






3.

Tjänsteskrivelse Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Förslag på Yttrande Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Följebrev Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Sändlista Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Översiktplan för Malmö- underlag för samråd
Information från förvaltningen

Sammanfattning




4.

Information kring Upphandling och inköp
Information från kommuntjänster kring ett uppdrag att se över möjligheten att
samverka med Lund kring färdtjänst.

Samnyttjande av park för förskola

SN-2020-745
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har inom Malmö stadsbudget 2020 gett servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och förskolenämnden i uppdrag att ”se över
nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
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möta behovet av lekytor för förskolan.”. För att genomföra uppdraget har förvaltningarna
samverkat kring en uppdragsbeskrivning.
Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till uppdragsbeskrivning.
Beslutsunderlag



5.

Tjänsteskrivelse Samnyttjande av park för förskola
Uppdragsbeskrivning Samnyttjande av park för förskola
Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030

SN-2020-564
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till
strategi för klimatneutralt byggande. Med anledning härav beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att utan eget ställningstagande, skicka stadsbyggnadsnämndens förslag till
strategi för klimatneutralt byggande på remiss till Malmö stads nämnder och helägda bolag.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig i huvudsak positivt förslag på strategi och godkänner därmed
också förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag








6.

Tjänsteskrivelse Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Förslag på Yttrande Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Följebrev Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030 , STK-2019-1725
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30 Återrapportering
Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 Budgetuppdrag 2019 om
Strategier för klimatneutralt byggande
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om miljöpris
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SN-2019-1526
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som handlar om att ta fram ett miljöpris. I motionen förslås det att
servicenämnden får i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas ut till den person som har
gjort framstående insamlingsinsatser för miljön. Det handlar om att samla in skräp som till
exempel plast, metaller, batterier, cigarettfimpar mm.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Förslag till beslut

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






7.

Tjänsteskrivelse Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
om miljöpris
Förslag till yttrande Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund om miljöpris
Följebrev Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om miljöpris, STK-2019-1483
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris, STK-2019-1483
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24
timmars städgaranti

SN-2019-1527
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion till servicenämnden och
tekniska nämnden om att införa en 24-timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare
och mer attraktiv stad. De föreslår att nämnderna ges i uppdrag att införa garantin så att all
nedskräpning och klotter åtgärdas inom 24 timmar.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

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






8.

Tjänsteskrivelse Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en
24 timmars städgaranti
Förslag till yttrande Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
införa en 24 timmars städgaranti
Följebrev Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24
timmars städgaranti, STK-2019-1491
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24 timmars
städgaranti, STK-2019-1491
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen
1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)

SN-2020-682
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarter genom ett nytt bostadshus med
centrumverksamhet i bottenvåning och skydda de kulturhistoriska värdena som befintliga
byggnader har.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte och har inget att invända mot förslaget.
Ärendet kommer att skickas till stadsbyggnadsnämnden direkt efter sammanträdet.
Eventuella skriftliga reservationer och särskilda yttranden som inkommer i efterhand kommer
att skickas som en komplettering till stadsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig bakom förslaget till detaljplan fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682) godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
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9.

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)

SN-2020-566
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att inom
planområdet möjliggöra för bostäder, verksamheter och parkeringshus samt allmän plats för
angöring, fördröjning av dagvatten och lek samt bevarande av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte och har inget att invända mot förslaget.
Ärendet kommer att skickas till stadsbyggnadsnämnden direkt efter sammanträdet.
Eventuella skriftliga reservationer och särskilda yttranden som inkommer i efterhand kommer
att skickas som en komplettering till stadsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig bakom förslag till detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö och godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag









10.

Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Reservation Vänsterpartiet stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 Detaljplan för
fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp5664)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6
m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Plan för upphandling - rapport juni 2020

SN-2019-1663
Sammanfattning

Den 20 mars 2018 2018 beslutade servicenämnden att nämnden två gånger per år ska ta
ställning till en preliminär plan för kommande upphandlingar, som inte är av
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verkställighetskaraktär. Det är ett tillfälle för nämnden att få en översikt över de
upphandlingar som planeras i förvaltningen och att uppmärksamma eventuella principiella
ställningstaganden.
På arbetsutskottets möte den 9 juni 2020 beslutade arbetsutskottet föreslå servicenämnden att
ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om framtida upphandlingar på ett annat
sätt. Arbetsutskottet föreslår också att servicenämnden upphäver servicenämndens beslut
från den 20 mars 2018, § 38.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med hur framtida
upphandlingar ska redovisas för nämnden och återrapportera till nämnden senast på
nämndsmötet den 15 december 2020.
2. Servicenämnden upphäver med detta sitt beslut från den 20 mars 2018, § 38.

Beslutsunderlag






11.

Tjänsteskrivelse Plan för upphandling - rapport juni 2020
Ojusterat protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2020-06-09 Plan för
upphandling - rapport juni 2020
Beslut från servicenämnden 2018-03-20 § 38 Återrapportering av upphandlingar
Tjänsteskrivelse Plan för upphandling - rapport juni 2020 till arbetsutskottet 202006-09
Planerade upphandlingar - rapport juni 2020
Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2020

SN-2020-74
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för maj 2020.
Beslutsunderlag



12.

Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2020
Sammanställning investeringsrapport maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - maj 2020
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SN-2020-840
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 maj 2020.
Förslag till beslut

Servicenämndens godkänner redovisningen av de delegerade beslutet för maj 2020.
Beslutsunderlag






13.

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - HR maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter maj 2020
Redovisning av delegrade beslut - serviceresor april 2020
Redovisning av delegerade beslut - färdtjänst maj 2020
Inkomna skrivelser till nämnden - juni 2020

SN-2020-747
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för juni 2020.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för juni 2020.
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - juni 2020
Beslut från kommunfullmäktige 2020-05-20 Handlingsplan för kulturstrategin 20192020, reviderad
Beslut från kommunfullmäktige 2020-05-20 Reviderad tidplan för budget och
uppföljning för år 2020
Förvaltningsrätten i Malmös dom, målnr 5557-20 - färdtjänst
Beslut från arbetsgivarutskottet 2020-05-20 Lönekartläggning 2019
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 3846-20 - färdtjänst¨
Kammarrätten i Göteborgs dom i målnr 2562-20 - Färdtjänst; fråga om
prövningstillstånd

