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Sammanfattning

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

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

















SIGNERAD



Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 med reservation från Sverigedemokraterna och
särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet, Revidering av samarbetsplanen för
Malmöandan
Tjänsteskrivelse inkomna skrivelser till nämnden februari 2021
Förvaltningsrättens dom, mål nr 7064-20, om färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 §12 med muntlig reservation (M), reservation (V) och
(SD) och särskilt yttrande (MP)
Remiss om samråd för förslag på Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö
(Pp 6053)
Granskning av IT-säkerhet
Remiss om samråd för förslag på Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 med flera i
Hyllievång i Malmö, Dp 5685
Miljönämndens beslut 2021-01-26 §16 Rapport: Kartläsning av tysta områden, MN-202010023
Beslut KSAU 2021-01-25 § 24 Utseende av dataskyddsombud
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §5, gruppreservation (V), (SD) och (C) Motion av
Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §12 med gruppreservation (M) och (C), Motion av
John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §14 med gruppreservation (M) och (C), Motion av
Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris
Förvaltningsrättens dom, mål nr 11464-20, avseende färdtjänst
Förvaltningsrättens dom, mål nr 15106-20, avseende färdtjänst
Tekniska nämndens arbetsutskotts Yttrande Malmöinitiativet - Övervakningskameror på
lekplatser i Malmö stad
Beslut tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-09 §16 Malmöinitiativet
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Övervakningskameror på lekplatser i Malmö stad
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 36 Återrapportering av uppdrag budget 2020 samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 35, skriftlig reservation från (MP) och muntlig
reservation från (V) och (SD), Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för förskola
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 40 med muntlig reservation från (S) och (L),
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal LSSboenden, Piloten 1
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 41 med skriftlig reservation från (M) och muntlig
reservation från (C), (V) och (SD), Mötes- och resepolicy Malmö stad med riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 42 med muntlig reservation från (V) och (SD),
Förmånscykel Malmö stad
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §44 med muntlig reservation från (MP), Motion av
Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §45 med muntlig reservation från (M), (SD) och
(C), Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa 24 timmars städgaranti
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 54 Valförslag och avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §50 med muntlig reservation (V), Motion av
Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta ett kommunalt byggbolag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §49 med muntlig reservation från (V), Motion av
Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §37 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §39 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §42 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1

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

