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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
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Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-02 Förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning samt revidering av reglementen
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 5113-20 - färdtjänst
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med särskilt yttrande från Vänsterpartiet Förstudie
om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2020-06-03 Redovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för
perioden 2020–2021
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021
Beslut från kommunstyrelsen 2020-05-19 med särskilt yttrande från Moderaterna
Servicenämndens ansökan om avrop av medel för Återbyggdepån
Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25 Lokalförsörjningsplan för
Malmö stad 2020-2029
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25 Lokalförsörjningsplan för Malmö
stad 2020-2029
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med särskilt yttrande från Sverigedemokraterna
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-05-19 Servicenämndens ansökan om avrop av
medel för Återbyggdepån
Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av
covid-19
Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Uppdrag budget 2020 – samnyttjande av park för
förskola
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Beslut från tekniska nämnden 2020-06-12 Samverkan med Lunds kommun angående
färdtjänst
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 3390-20 - färdtjänst
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 4320-20 - färdtjänst
Program för den nationella minoriteten sverigefinnar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
Program för den nationella minoriteten tornedalingar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
Program för den nationella minoriteten judar
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen 2020-06-03 Revidering av Program för den nationella
minoriteten judar
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 Program för den nationella minoriteten judar
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
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-03 med reservation från Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet Revidering av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-28 Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-17 med särskilt yttrande från Moderaterna,
Centerpartiet och Sverigedemokraterna Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Tjänsteskrivelse Beslut från kommunstyrelsen 2020-06-17 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskola
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 från kommunstyrelsen 2020-05-18 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 kommunfullmäktige 2020-06-18 med särskilt yttrande från Miljöpartiet Policy
avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18 Ansökan från
servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan, fastigheten Folkvisan 4
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från servicenämnden om utökat
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objektsgodkännande
för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 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 Hermodsdalsparkens förskola (fd
Tomasgården), Hermodsdal 10
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för
nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-28 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Beslut från kommunfullmäktige 2020-06-18 med särskilt yttrande från Vänsterpartiet
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Förvaltningsrättens beslut gällande överklagat färdtjänstbeslut, mål nr 6089-20
Beslutade sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsens beredning, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Beslut från kommunstyrelsen 2020-07-03 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande färdtjänst, fråga om prövningstillstånd, mål
nr 3365-20
Kommunledningens förslag Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2020-07-03 med reservation från Sverigedemokraterna och
Moderaterna+Centerpartiet, yttrande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet Ekonomisk
prognos 2020 Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2020-07-03 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Beslut från miljöförvaltningen om tillstånd att använda bekämpningsmedel 2020-07-17
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Beslutsplanering

Servicenämnden 2020-08-25
Ansvariga

Lena Lundin, avdelningschef kansli- och utveckling
Louise Strand, servicedirektör

