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Malmö stad

Servicenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-08-25 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)
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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
Lena Lundin, avdelningschef, kansli- och utveckling
Olof Malmström, HR-chef
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Jerker Johansson, avdelningschef, kommunteknik
Marcus Christensson, avdelningschef, kommuntjänster
Gertrud Sonesson Wessman, avdelningschef, skolrestauranger
Josefin Haugthon, nämndsekreterare
Julieta Sepulveda Flores, personalföreträdare
Annika Holst, personalföreträdare
Carina Scherman, personalföreträdare
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Daniel Antonsson,, personalföreträdare
Angelica Anrin Carroll, Utvecklingssamordnare
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Josefin Haugthon, josefin.haugthon@malmo.se
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1.

Val av justerare

2.

Information från förvaltningen

Sammanfattning




Utkast till Budgetskrivelse 2021 - servicenämnden
Verksamhetsinformation kommunteknik

Beslutsunderlag


3.

Utkast till Budgetskrivelse 2021 - servicenämnden
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att
starta ett kommunalt byggbolag

SN-2020-289
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat Remiss angående Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag till servicenämnden för yttrande.
Syftet med motionen är enligt motionärerna att genom införande av ett kommunalt
byggbolag kan allmännyttan pressa priserna som de får betala för sin nyproduktion och
därmed kan hyrorna hållas lägre.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden anser att eftersom det inte
har skett några västenliga ändringar inom området sedan 2015 så ser nämnden ingen
anledning till att ändra kommunfullmäktiges beslut om att Malmö stad inte ska starta ett
kommunalt byggbolag.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden ställer sig inte bakom motionen och godkänner
serviceförvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
att starta ett kommunalt byggbolag
Förslag på Yttrande Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V)
om att starta ett kommunalt byggbolag
Följebrev Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta
ett kommunalt byggbolag, STK-2020-376
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta ett
kommunalt byggbolag, STK-2020-376
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4.

Beslut från kommunfullmäktige 2015-12-10 Avrapportering av uppdraget att utreda
möjligheterna att starta ett kommunalt byggbolag
Beslut från kommunstyrelsen 2015-11-18 Avrapportering uppdrag kommunalt
byggbolag
Utredning från PwC Möjligheterna att starta ett kommunalt byggbolag i Malmö,
steg 1 2015
Utredning från PwC Företagsekonomiska förutsättningar att driva ett byggbolag i
kommunal regi, steg 2 2015
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning

SN-2020-293
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat remiss en motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
(SN-2020-293) till bland andra servicenämnden för yttrande. Syftet med motionen är att öka
beredskapen mot värmeböljor, genom att klimatanpassa stadens särskilda boende både för
äldre och funktionsnedsatta.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig bakom den
analys och de intentioner som uttrycks i motionen, men konstaterar att många delar av
motionen redan förverkligats.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden ställer sig i huvudsak positiva till motionen och godkänner därmed
också förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag







5.

Tjänsteskrivelse Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Förslag på Yttrande Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning , STK-2020-369
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, STK-2020-369
Stadsfastigheter Projekteringsanvisning - Energi
Stadsfastigheters Projekteringsanvisning - Miljö
Malmöinitiativet Fler specialfordon i färdtjänsten

SN-2020-532
Sammanfattning

I Malmöinitiativet föreslås serviceresor utöka antalet specialfordon inom färdtjänsten. Detta
med motiveringen att Malmö stad har för få specialfordon tillgängliga i förhållande till antalet
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resenärer.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden konstaterar att
tillgängligheten på specialfordon för planerade resor är god. Även spontana resor bedöms
kunna utföras i stor utsträckning om möjlighet finns att resa utanför de mest belastade
tiderna under dagen. Med bakgrund av detta, samt utifrån det påbörjade utvecklingsarbete för
ökad tillgänglighet som bedrivs inom serviceresor gör serviceförvaltningen bedömningen att
Malmöinitiativet i dagsläget inte är aktuellt.
Förslag till beslut

Servicenämnden skickar yttrande till medborgaren i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




6.

Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet Fler specialfordon i färdtjänsten
Förslag till yttrande Malmöinitiativet Fler specialfordon i färdtjänsten
Malmöinitiativet Fler specialfordon i färdtjänsten
Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna
Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp
5667)

SN-2020-1018
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag på ändring av detaljplan för fastigheterna
Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667) till servicenämnden
för yttrande.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet i befintligt
köpcenter och kyrka.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig positivt till
syftet med ändringen av detaljplanen. Nämnden menar vidare att driftsvinster kan uppnås om
fastighetsgränser ändras i anslutning till detaljplaneändringen.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna
Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna
Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
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7.

Följebrev Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna Innerstaden 1:152 och
Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
Planbeskrivning Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna Innerstaden
1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
Översiktsbild Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheterna Innerstaden 1152
och Carolus 32 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5667)
Återkallande av beslut om objektsgodkännande för ombyggnation
av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29

SN-2020-729
Sammanfattning

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att återkalla beslutet om att bevilja
servicenämndens ansökan om objektsgodkännande, daterad 2019-06-18, för ombyggnation
av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.
Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att återkalla beslutet om att bevilja
servicenämndens ansökan om objektsgodkännande, daterad 2019-06-18, för ombyggnation
av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.
Beslutsunderlag




8.

Tjänsteskrivelse Återkallande av beslut om ansökan om objektsgodkännande för
ombyggnation av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29
Bilaga 1 - Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande 2019-06-18, för
ombyggnation av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29
Bilaga 2 - Utredning av geografisk platsnärvaro 2018-08-28
Utse dataskyddsombud

SN-2020-1226
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Under perioden den 20 juli 2020 till den 13 augusti
2021 kommer Niina Stiber att vara föräldraledig. Därför behöver kommunens nämnder och
helägda bolag tillfälligt utse ett nytt dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 augusti 2020 (STK-2020-1000) att utse
David Axelsson som är konsult, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde från och med den 24 augusti 2020 tills dess att ordinarie
dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021. Dessutom uppmanades samtliga
nämnder och helägda kommunala bolag att göra detsamma.
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Förslag till beslut

1. Servicenämnden utser David Axelsson, konsult som dataskyddsombud för
servicenämndens verksamhetsområde. Uppdraget börjar gälla från och med den 24
augusti 2020 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti
2021.
2. Servicenämnden ger David Axelsson i uppdraget att därefter meddela
Datainspektionen om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse Utse Dataskyddsombud
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10 Utseende av
dataskyddsombud
G-Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10 Utseende av
dataskyddsombud
Sammanställning av pågående investeringsärenden - juni-juli 2020

SN-2020-75
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för juni-juli
2020.
Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse - sammanställning av pågående investeringsärende juni-juli 2020
Sammanställning investeringsrapport juni-juli 2020
Redovisning av delegerade beslut - juni och juli 2020

SN-2020-1209
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 juni och juli 2020.
Förslag till beslut

Servicenämndens godkänner redovisningen av de delegerade beslutet för juni och juli 2020.
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Beslutsunderlag







11.

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - juni oich juli 2020
Redovisning av delegerade beslut - serviceresor maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter juni 2020
Redovisning av delegerade beslut- färdtjänst juli 2020
Redovisning av delegerade beslut- färdtjänst juni 2020
Redovisning av delegerade beslut -HR juni 2020
Inkomna skrivelser till nämnden - juli och augusti 2020

SN-2020-924
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för juli och augusti 2020.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för juli och augusti
2020.
Beslutsunderlag

















Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - juli och augusti 2020
Beslut från kommunfullmäktige 2020-07-03 med reservation från
Sverigedemokraterna och Moderaterna+Centerpartiet, yttrande från Miljöpartiet
och Vänsterpartiet Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Kommunledningens förslag Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 5113-20 - färdtjänst
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 4320-20 - färdtjänst
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 3390-20 - färdtjänst
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande färdtjänst, fråga om
prövningstillstånd, mål nr 3365-20
Förvaltningsrättens beslut gällande överklagat färdtjänstbeslut, mål nr 6089-20
Beslut från kommunfullmäktige 2020-07-03 Sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Beslut från kommunstyrelsen 2020-07-03 Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021
Beslutade sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsens beredning,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola (fd
Tomasgården), Hermodsdal 10
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens 2020-06-03 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola (fd
Tomasgården), Hermodsdal 10
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1
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Följemail Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola,
Grästrimmern 1
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola,
Grästrimmern 1
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från servicenämnden om
utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, Folkvisan
4
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Ansökan från servicenämnden
om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan,
fastigheten Folkvisan 4
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 med särskilt yttrande från
Vänsterpartiet Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-17 med reservation och särskilt yttrande
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:4
Tjänsteskrivelse Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-17 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskola
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 med särskilt yttrande från Miljöpartiet
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-17 med särskilt yttrande från Moderaterna,
Centerpartiet och Sverigedemokraterna Malmö stads befolkningsprognos 20202030
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med reservation från
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet Revidering av Handlingsplan för den
nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Handlingsplan
för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Program för den nationella minoriteten
judar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den
nationella minoriteten judar
Program för den nationella minoriteten judar
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Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den
nationella minoriteten sverigefinnar
Program för den nationella minoriteten sverigefinnar
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den
nationella minoriteten tornedalingar
Program för den nationella minoriteten tornedalingar
Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Ensamresor i färdtjänsten med anledning
av covid-19
Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Samverkan med Lunds kommun
angående färdtjänst
Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Uppdrag budget 2020 – samnyttjande av
park för förskola
Beslut från kommunstyrelsen 2020-05-19 med särskilt yttrande från Moderaterna
Servicenämndens ansökan om avrop av medel för Återbyggdepån
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-05-19 Servicenämndens ansökan om
avrop av medel för Återbyggdepån
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med särskilt yttrande från
Sverigedemokraterna Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-02 Förslag till organisation och styrning av
Malmö stads lokalförsörjning samt revidering av reglementen
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25 Lokalförsörjningsplan för
Malmö stad 2020-2029
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med särskilt yttrande från Vänsterpartiet
Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om fortsatta insatser
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Redovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme
för perioden 2020–2021
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2020-06-03 Redovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme
för perioden 2020–2021

