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Malmö stad

Servicenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-12-14 kl. 15:00

Plats

Hälsa-,vård- och omsorgsförvaltningen, Kungsgatan 13, Hörsal 317

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-Sjöö (M)
Filip Nanne (M)
Axel Friberg (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga deltagare

Louise Strand, servicedirektör
Cecilia Antonsson, ekonomichef
Helén Nilsson, avdelningschef, stadsfastigheter
Lena Lundin, avdelningschef, kansli- och utveckling
Jerker Johansson, avdelningschef, kommunteknik
Marcus Christensson, avdelningschef, kommuntjänster
Amela Hodzic, informationschef
Christian Persson, avdelningschef, IT och digitalisering
Sofia Eldh, HR-chef
Maria Johansson, tf avdelningschef skolrestauranger
Kristina Gustlin, Projektledare
Anna Asp, Utvecklingssamordnare
Carina Scherman, personalföreträdare
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Julieta Sepulveda Flores, personalföreträdare
Daniel Antonson, personalföreträdare
Sanel Suskic, personalföreträdare
Annika Holst, personalföreträdare
Johanna Beckmann, Nämndsekreterare
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Johanna Beckmann, johanna.beckmann@malmo.se
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1.

Val av justerare

2.

Information från förvaltningen

3.

Ansökan om överföring av ansvar för konsumentrådgivning och
tillhörande kommunbidrag till servicenämnden

SN-2021-2090
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2017, §114, att uppdra åt kommunstyrelsen att
inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter som organisatoriskt ska tillhöra
servicenämnden. I beslutet uppdrar man åt servicenämnden att på uppdrag av
kommunstyrelsen ansvara för införande och drift av kontaktcentret. Som del av utredningen
fastslogs att ansvaret för konsumentrådgivningen skulle flyttas över från miljönämnden till
servicenämnden. Den organisatoriska flytten av konsumentrådgivningen är beslutad att ske 1
januari 2022. I samband med överflytten föreslås kommunstyrelsen att besluta
kommunbidragsväxling för konsumentrådgivningen på 1410 tkr från och med 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om förändrat reglemente för servicenämnden att gälla
från och med 1 januari 2022.
Förslag till beslut

1. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om kommunbidragsväxling för
konsumentrådgivningen på 1410 tkr från miljönämnden till servicenämnden från och
med den 1 januari 2022.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om förändrat reglemente för
servicenämnden att gälla från och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag





4.

Tjänsteskrivelse Ansökan om överföring av ansvar för konsumentrådgivning och
tillhörande kommunbidrag
Förslag på reviderat reglemente för servicenämnden
Beslut kommunfullmäktige 2017-05-24 §114 Förslag till kommungemensamt
kontaktcenter
Reviderad utredning om kommungemensamt kontaktcenter 2017-02-12 version 1.2
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner för
serviceförvaltningen 2021
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SN-2021-2066
Sammanfattning

Stadens nämnder redovisar årligen sina utmaningar till stadskontoret som sammanställer
resultatet i en rapport till kommunstyrelsen. Sammanställningen blir ett underlag för
kommande prioriteringar och beslut i syfte att säkerställa tillgången till rätt kompetens.
Serviceförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsrapport som följer
rapporteringen för 2019. Serviceförvaltningen beskrev 2019 ett behov av att rusta
verksamheterna för ett modernt, effektivt och hållbart arbetsliv. Där efter har
serviceförvaltningen påbörjat arbetet mot att tillsammans vara en smart servicepartner till
staden.
Förvaltningens kompetensutmaningar skiljer sig från övriga förvaltningar i staden då den i
första hand inte handlar om kvantitet. Förvaltningen har ett stort antal olika yrkesgrupper där
endast ett fåtal yrkesgrupper har mer än 100 medarbetare.
Baserat på den nuvarande ökade efterfrågan på marknaden av kockar förväntas det
kvantitativa kompetensgapet återigen vara gällande.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens kompetensförsörjningsrapport.
Beslutsunderlag



5.

Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner för
serviceförvaltningen 2021
Rapport - Kompetensförsörjning servicenämnden 2021
Upphandlingsplan 2022-2023

SN-2021-1483
Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2023 för servicenämnden. I budget
2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik
över de största inköpsområdena, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och
hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Nämndernas planer ligger till
grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer
att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.
Upphandlingsplanen följer den rapportmall med anvisningar i Stratsys som stadskontoret
tagit fram till alla nämnder.
Förslag till beslut

Servicenämnden föreslås besluta att godkänna Upphandlingsplan 2022-2023 servicenämnden.
Beslutsunderlag
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6.

Tjänsteskrivelse Upphandlingsplan 2022-2023
Upphandlingsplan servicenämnden 2022-2023
Remiss om Granskning av redovisningsenheterna

SN-2021-1906
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads gemensamma redovisningsenheter och
skickat en granskningsrapport till bland annat servicenämnden för yttrande.
Malmö stad har som ett led i att effektivisera ekonomiprocesserna bildat tre
redovisningsenheter som bland annat sköter bokföring och hantering av leverantörsfakturor
åt förvaltningarna.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, i sin samordnande funktion,
och servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en
tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna. Den sammanvägda
bedömningen är att kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden har en i huvudsak tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet
med redovisningsenheterna. Granskningen visar dock på ett antal förbättringsområden.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv
till att förbereda en uppföljning av målen för redovisningsenheterna tillsammans med
redovisningsenheterna. Servicenämnden instämmer i att det behövs åtgärder för att säkra att
förvaltningen har tillräckliga kontroller på redovisningsenheterna och planerar för åtgärder
inom ramen för internkontrollplan 2022.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






7.

Tjänsteskrivelse Remiss om Granskning av redovisningsenheterna
Förslag på yttrande Remiss om Granskning av redovisningsenheterna
Missiv Granskning av redovisningsenheterna
Bilaga till missiv Granskning av redovisningsenheterna
Revisionsrapport Granskning av redovisningsenheterna
Remiss om förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 20222026

SN-2021-1758
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för
Malmö 2022–2026 och servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över den.
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Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till förslaget men har önskemål om ett tillägg.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till bostadsförsörjningsprogrammet och godkänner
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






8.

Tjänsteskrivelse Remiss om förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö
2022-2026
Förslag på Yttrande Remiss om förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö
2022-2026
Följebrev Remiss om förslag på Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Beslut stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23 med reservation (V), särskilt yttrande
(C), (M), (MP), (SD), §353 Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Förslag på Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022-26
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)

SN-2021-1994
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700) till servicenämnden för
yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Sege industriområdet i anslutning till
Burlövs kommungräns. Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig verksamhet inom
fastigheten.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.
Förslag till beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och godkänner förvaltningens
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)
Följebrev Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege
industriområde i Malmö (Dp 5700)
Planbeskrivning Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege
industriområde i Malmö (Dp 5700)
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9.

Särskilt yttrande (M, C) stadsbyggnadsnämnden 2021-10-20 för Detaljplan för del
av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)
Särskilt yttrande (MP) stadsbyggnadsnämnden 2021-10-20 Detaljplan för del av
fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)
Plankarta Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege
industriområde i Malmö (Dp 5700)
Översiktsbild Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Kirseberg 31:53 i Sege industriområde i Malmö (Dp 5700)
Sammanställning av pågående investeringsärenden - november
2021

SN-2021-2146
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för november
2021.
Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse - sammanställning av pågående investeringsärenden - november
2021
Sammanställning investeringsrapport november 2021
Redovisning av delegerade beslut - november 2021

SN-2021-2174
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 november 2021.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för november 2021.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - november 2021
Redovisning av delegerade beslut - oktober 2021 färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - november 2021 färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - december 2021 HR

8

11.

Inkomna skrivelser till servicenämnden - november 2021

SN-2021-2122
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för november 2021.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för november 2021.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till servicenämnden - november 2021
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-28 §310 Motion av Charlotte Bossen (C) och
Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä
Synpunkter från Synskadades Riksförbund om problem med Malmö stads
färdtjänst
Beslut servicenämndens arbetsutskott 2021-12-07 §136 Arvode och ersättning för
presidiemöte Drift och underhåll Hela Malmö 10 december 2021

