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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-02-19 kl. 09:00-10:35

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Haqvin Svensson (M)
Denny Lundgren (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Frida Michelsen (S) ersätter Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Banesa Martinez (V) ersätter Yngve Roland Nilsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S) §§21-29
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Nina Vangelov (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Katarina Kasmarvik (M)
Hans Åke Banke (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Kristina Aurell (Tf kommunikationschef)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Andreas Ganslandt
Ordförande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

...........................................

David Blomgren (M)

…………………………………
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§

20

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Carina Tempel, servicedirektör, informerar nämnden om:




Mark- och miljödomstolen har gett serviceförvaltningen rätt i ett ärende mot
stadsbyggnadskontoret. Ärendet rörde byggnation av sporthall vid Fågelbacksskolan
där stadsbyggnadskontoret hade förelagt serviceförvaltningen ett vite på 1,1 miljoner
kronor för att ha, enligt stadsbyggnadskontoret, påbörjat bygglovspliktiga åtgärder
innan startbesked hade givits. Serviceförvaltningen bestred vitet och överklagade till
Länsstyrelsen som dömde till stadsbyggnadskontorets fördel och höjde vitet till 1,7
miljoner kronor. Beslutet överklagades av serviceförvaltningen till Mark- och
miljödomstolen som gick emot Länsstyrelsens bedömning och dömde till
serviceförvaltningens fördel.
Serviceförvaltningen har påbörjat sin introduktion och utbildning av de nya
kommunvägledarna som ska sitta i det nya kontaktcentret. Den nuvarande växeln
stänger 31 mars och kontaktcentret öppnar 1 april. Kontaktcentret kommer initialt att
etableras på Krangatan, men den långsiktiga planeringen är att kontaktcenter ska
finnas på stadshuset.

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

21

Årsanalys 2018 Servicenämnden

SN-2018-2010
Sammanfattning

Serviceförvaltningen tar varje år fram en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat
för att uppnå de mål och den budget som lagts för året. Årsanalysen används som underlag i
kommunens årsredovisning.
Som en bilaga till årsanalysen läggs också rapportering arbetsmiljö 2018 som innehåller den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av
arbetsmiljön.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsanalysen.
2. Servicenämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.
Information

Carina Tempel, servicedirektör, förevisar en presentation av årsanalysen för 2018.
Cecilia Antonsson, ekonomichef, presenterar årets ekonomiska siffror och redogör för de
olika avdelningarna resultat gentemot utfallsprognoserna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Serviceförvaltningens samordnare för tvärfrågor
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Årsanalys 2018
Årsanalys 2018 servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

22

Lokal distribution av tvätt

SN-2018-1257
Sammanfattning

14 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att servicenämnden i samråd med hälsa-, vård och
omsorgsnämnden, och funktionsstödsnämnden skulle utreda möjligheterna att inrätta
småskaliga tvätterier. Servicenämnden genomförde en utredning som skickades på remiss till
berörda nämnder och gjorde bedömningen att det inte var realistiskt att driva ett småskaligt
tvätteri i kommunal regi och samtidigt kunna erbjuda konkurrensmässiga priser. 13 juni 2018
godkände kommunstyrelsen servicenämndens återrapportering, men anmodade samtidigt
servicenämnden att, i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden samt tillsammans
med övriga berörda nämnder, utarbeta en modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi
av tvätt som kunde träda i kraft i samband med införandet av cirkulationstvätt.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett projektdirektiv som svar på kommunstyrelsens
anmodan. Målet med projektet är att kommuntjänster hos serviceförvaltningen ska erbjuda
tjänsten distribution av tvätt med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för
cirkulationstvätt av arbetskläder har tecknats mellan hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen,
HVOF, och privat leverantör.
Investeringskostnader för lokalanpassning förväntas uppgå till 6.000.000 kr och kostnader
förknippade med uppstarten av verksamheten beräknas uppgå till 1.030.000 kr, exklusive
kapitalkostnader för lokalanpassningar samt försäkringskostnader. Serviceförvaltningen
föreslår att kostnaderna anslagsfinansieras centralt från kommunstyrelsen. Om lokalen ägs av
Malmö stad inryms de 6 miljonerna för lokalanpassning i servicenämndens investeringsram.
Beslut

1. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera projektdirektivet
Lokal distribution av tvätt med en skrivelse som tydliggör att projektets kostnader kan
påverkas av de förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer
att ske under året.
2. Servicenämnden godkänner, med ovanstående ändring, projektdirektivet Lokal
distribution av tvätt.
3. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1.030.000 kr för
uppstartskostnader exklusive kapitalkostnader för lokalanpassningar samt
försäkringskostnader för samordningscentral för lokal distribution av tvätt.
Yrkanden

David Blomgren (M) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen och att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en bredare utredning där alternativa
distributionsmodeller utreds utifrån kostnadsmässiga, kvalitetsmässiga och miljömässiga
aspekter.
Staffan Appelros (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att det inte
framkommer i projektdirektivet hur distributionsmodellen är miljövänlig samt att det bör
utredas om cirkulationsvätt bör vara en del av uppdraget.

7

Tonni Andersson (SD) yrkar bifall till Staffan Appelros (SD) yrkande om återremittering
och vill att förvaltningen utreder om Region Skåne skulle kunna hantera distributionen.
Göran Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet
kompletteras med en skrivelse som tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de
förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till Göran Andersson (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: David Blomgren (M) och Staffan
Appelros (SD) yrkande om återremittering samt Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet kompletteras med en skrivelse som
tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de förändringar inom den
statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Ordförande ställer David Blomgrens (M) och Staffan Appelros (SD) yrkanden om
återremittering mot att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att nämnden
bifaller att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
David Blomgren (M) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet återremitteras.
Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för att ärendet avgörs på dagens sammanträde och 6 nej-röster för att ärendet
återremitteras beslutar nämnden att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Se
omröstningsbilaga.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut vid avgörande vid dagens
sammanträde och finner att nämnden bifaller Göran Anderssons (S) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att projektdirektivet kompletteras med en skrivelse som
tydliggör att projektets kostnader kan påverkas av de förändringar inom den
statliga arbetsmarknadspolitiken som kommer att ske under året.
Reservationer

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
och Stefan Greschner (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in skriftlig
reservation, bilaga 1.
David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M), Denny Lundgren (M) och Bengt Nilsson (C)
med instämmande av Katarina Kasmarvik (M), Hans Banke (M) och Truls Troedson (C)
avser lämna in skriftlig reservation, bilaga 2.
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Särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) avser lämna in
särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Lokal distribution av tvätt
Projektdirektiv Lokal distribution av tvätt
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-13 §244 Utredning av
förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri inom Malmö stad

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-02-19

Servicenämnden
Voteringslista: §22
Ärende:

Lokal distribution av tvätt, SN-2018-1257

Voteringslist(or)
Avgörande vid dagens sammanträde eller återremittering
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Denny Lundgren (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Frida Michelsen (S), Ersättare
Banesa Martinez (V), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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Bilaga 1
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Servicenämnden i Malmö, 2019-02-19.
Ärende 4. Lokal distribution av tvätt. SN-2018-1257.

RESERVATION.
Serviceförvaltningen har på kommunstyrelsens anmodan utarbetat ett projektdirektiv i syfte
att erbjuda en tjänst avseende distribution av tvätt av arbetskläder till olika anställda grupper
hos ett antal förvaltningar i Malmö.
Tanken är att kommuntjänster inom serviceförvaltningen skall tillhandahålla dessa tjänster
och projektet är även tänkt som en arbetsmarknads – och sysselsättningsåtgärd. För att
etablera och driva denna verksamhet krävs stora investeringar i lokaler, miljöanpassade
fordon, försäkringar, utbildningar, utvecklad fungerande logistik samt nyanställningar av
chefer och personal. Vidare är tanken att delvis anslagsfinansiera projektet via
kommunstyrelsen.
Från Sverigedemokraternas synpunkt finns det flera anledningar att ifrågasätta projektet
utöver kostnadsaspekten. Vi anser att projektet har stora brister och behöver beredas
ytterligare. På frågan om hur detta extra led som tillförs situationen kan anses miljövänligt
uteblev svaret. Med förvåning noterar vi även Liberalernas totala omvändelse i sakfrågan.
Sverigedemokraterna ifrågasätter varför det inte undersökts möjligheten att nyttja
Regionservices tjänster för denna verksamhet. Region Skåne har via regionservice en
välfungerande miljöanpassad transportverksamhet och en bra logistik där de bl.a. hanterar
UMAS tvätt till och från ett centralt tvätteri i Kristianstad. Här finns stora samordningseffekter.
Att starta nya kostsamma verksamheter i kommunen anser Sverigedemokraterna som
ekonomiskt slöseri när etablerade välfungerande resurser redan finns inom länet.
I ljuset av ovan yrkade Sverigedemokraterna på återremiss i ärendet.
Då vårt återremissyrkande ej vann bifall reserverar vi oss mot det av nämnden fattade
beslutet.
Malmö 2019-02-19.
Staffan Appelros

Tonni Andersson,

Stefan Greschner

Rolf Hansson.

med instämmande av:

11

Bilaga 2
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Reservation

Servicesnämnden 2019-02-19
Ärende:
Projektdirektiv
från
Kommunstyrelsen
till
Serviceförvaltningen om Lokal distribution av tvätt SN-2018-1257
Kommunstyrelsen har anmodat Serviceförvaltningen att ta fram ett projektdirektiv för
tjänsten distribution av tvätt.
Vi anser inte att det är kommunal kärnverksamhet att driva tvätteri i egen regi.
Det är inte beskrivet i ärendet hur ett tvätteri i egen regi, i jämförelse med andra
alternativ, skulle stå sig kostadsmässigt. Tvärtom har både branschorganisationen och
serviceförvaltningen, i sin egen utredning, dragit slutsatsen att ett tvätteri i egen regi
aldrig blir billigare eller bättre än om tjänsten upphandlas.
En av anledningarna till Malmös låga placering i Svenskt Näringslivs ranking om
företagsklimat är att kommunen bedriver verksamheter som konkurrerar med lokala
näringsidkare. Att ärendet över huvud taget kommer upp är därför minst sagt
anmärkningsvärt.
Det är alltså omöjligt för Servicenämnden att ta ställning till om ett tvätteri är bra
nyttjande av skattebetalarnas pengar eller inte. Det är heller inte utrett om drift i egen
regi skulle vara en mer miljövänlig lösning.
På sidan 11 i Projektdirektivet noterar vi också att en riskhanteringsplan ännu inte är
framtagen, vilket naturligtvis inte är acceptabelt.
Vi yrkade på återremiss för att ge Serviceförvaltningen chans att komplettera ovan
nämnda brister.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Svensson (C)

Denny Lundgren (M)

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)
Oscar Hill (M)

Katarina Kasmarsvik (M)

Bilaga 3

Särskilt yttrande
Servicenämnden, 19 feb 2019
Lokal distribution av tvätt
SN-2018-1257
Uppdraget som servicenämden har fått av kommunstyrelsen inbegriper att återkomma med en modell för
en framtida distribution av Malmö stads tvätt till och från tvätteri som är miljövänlig. Det är ännu inte helt
tydligt hur detta ska gå till även om målsättningen finns beskriven. En stor del av miljöproblemen i våra
städer orsakas av transporter. Det innebär att det är viktigt att arbeta med hushållande med förnybar
energi, klimatpåverkan nära noll, transportslagens ytbehov i en stad som förtätas, att inte acceptera
onödiga avgaser eller buller. Vi är förvissade om att det finns möjlighet att genomföra distribution av tvätt
inom Malmö stad med i stort sett försumbar miljöpåverkan. Det finns spännande möjligheteter inom
stadslogistikområdet som till exempel inbegriper samordnad distrribution där flera godskategorier som
ska till samma adress kan utföras med färre enskilda transportrörelser, eller att transporter utförs med
elassisterade lastcyklar som kan arbeta både snabbare och med större leveranssäkrehet än bilburna
transporter. Miljöpartiet anser att att miljöaspekterna behöver vara fortsatt i fokus i framtia överväganden.

Kami Petersen

Inger Torstensdotter Åhlin

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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23

Intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan 2019

SN-2018-1773
Sammanfattning

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för
uppföljning av intern kontroll 2018 inklusive en självskattning av förvaltningens system för
intern kontroll. Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2019.
Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2018 samt internkontrollplan
för 2019.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer serviceförvaltningen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan 2019
Uppföljning av intern kontroll 2018
Gemensamma kriterier - Självskattning 2018
Internkontrollplan 2019
Riskanalys 2019

Paragrafen är justerad
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24

Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion

SN-2018-2061
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs
samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kommunstyrelsen,
förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
kulturnämnden och miljönämnden. Bedömningen för servicenämnden liksom för flertalet av
de granskade nämnderna är att Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad delvis efterlevs
samt att genomförande, utvärdering och uppföljning delvis är ändamålsenlig.
Serviceförvaltningen genom avdelning skolrestauranger har länge arbetat med stort fokus på
frågor om hållbar mat till skolbarn och förskolebarn i Malmö i samarbete med främst
grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt
förskoleförvaltningen. Arbetet innebär att öka andelen eko-mat och minska
växthusgasutsläppen, till exempel genom åtgärder för att minska matsvinnet och löpande
utveckling av en mer växtbaserad meny.
Minskade växthusgasutsläpp leder till förändrade menyer och en viktig aspekt i frågan är
matgästernas acceptans av förändringar. En målkonflikt kan uppstå mellan växthusgasmålet
och det självklara målet om att matgästerna ska tycka att maten är god så att de väljer att äta
den och då bidrar till att de få den energi de behöver för att må bra under dagen.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som innehåller svar på vilka
åtgärder som servicenämnden kommer att vidta med anledning av de synpunkter,
förbättringsområden och rekommendationer som framförts i revisionsrapporten. Åtgärderna
handlar om att nämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur
målen i Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad ska nås och att se över vilka krav som
ställs kring hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur
målen i Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad ska nås, där det tydligt framgår
när och hur åtgärderna ska ske, beräknad kostnad för åtgärderna, förväntad effekt av
åtgärderna samt vem som är ansvarig för respektive åtgärd. I åtgärdsplanen ska även
konsekvenser av eventuella målkonflikter belysas.
3. Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att se över vilka krav som ställs
kring hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer utöver det som sker inom ramen
för de kommungemensamma upphandlingsrutinerna.
Yrkanden

Staffan Appelros (SD) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att förvaltningen bör
inkomma med ett mer kritiskt yttrande där stadens matpolicy ifrågasätts.
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Jan Olsson (S) yrkar avslag på Staffans Appelros (SD) avslagsyrkande samt bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Staffan Appelros (SD) avslagsyrkande
och Jan Olssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons
(S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
och Stefan Greschner (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in skriftlig
reservation, bilaga 4.

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Förslag på yttrande Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Följebrev Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Reservation
Servicenämnden 2019-02-19
Ärende 06

Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande, till förmån för en mer kritisk
hållning till de påståenden som policyn innehåller. Vi yrkade istället att Servicenämnden
tillskriver Kommunstyrelsen för en revidering av den policy som förra vänstermajoriteten
tvingat igenom. Det är nu tid att se över den och anpassa den till vetenskapliga rön och ta
bättre hänsyn till de faktiska brukarna, främst skolbarnen. Det kan också konstateras i
revisorernas granskning att Kommunstyrelsen själva har den sämsta efterlevnaden av policyn.
Sverigedemokraterna delar inte den odemokratiska hållning till låg valfrihet kring skolmaten
som dessvärre också minskat under senare åren pga den policy som nu råder.
Det rimmar helt enkelt illa med vår människosyn att diktatoriskt styra människors val och vi
vill påminna om att det finns många andra vetenskapliga rön och teorier kring vad som är rätt
klimatval och kost än just de som den förra politiska majoriteten infört.
Beträffande vegansk kost finns det enl danska barnläkare risk för mental utvecklingsstörning
hos barn som påtvingas denna varför man bör vara försiktig med dessa rekommendationer
oavsett personliga åsikter om hälsoaspekter eller diskutabla klimateffekter. I nuvarande
policyn ligger tyngdpunkten på att alltmer minska på kött och istället använda växtbaserade
ingredienser, exempelvis linser och bönor men även andra grönsaker. Detta är en subjektiv
och ovetenskaplig analys som drivs av främst politiskt aktiva veganer som lyckats sälja in
dessa påståenden som nödvändiga klimatåtgärder.
Vi Sverigedemokrater anser att vi skall vara korrekta och inte sprida myter som förenklar
klimatproblemen. Naturligtvis påverkar avstånd och transporter klimatet minst lika mycket
som odlingsmetoder resp uppfödning och närhet till produktionen. Det är verkligen en
förenkling att alltid framhålla odlad gröda som mat jämfört med kött. För en jägare eller
konsument av kött från fribetande boskap framstår det som en direkt vilseledning att
industriellt odlad gröda skulle ge mindre klimatpåverkan. Det är anmärkningsvärt att policyn
inte innehåller någon som helst information om att tex viltkött är det mest ekologiska och
klimatsmarta valet, faktisk mer klimatsmart än alla typer av odlad gröda.
Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)

18

§

25

Medborgarförslag om förändringar av beställning av färdtjänst och
sjukresor

SN-2019-71
Sammanfattning

Medborgarförslaget är ett förslag på att serviceresor ska omfördela mottagning av
beställningar av färdtjänstresor respektive sjukresor samt att serviceresor ska ha en egen
beställningscentral för att ta emot samtliga beställningar av färdtjänst och inte använda
externa entreprenörer till beställningar av resor. Detta med motiveringen att det skulle bli
enklare och tryggare för färdtjänstresenärer och dessutom ge bättre kostnadskontroll för
Malmö stad.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där servicenämnden konstaterar att
förändringar i sjukresor och färdtjänstresor för medborgare i Malmö stad kommer att börja
gälla den 1 februari 2019. Förändringarna innebär bland annat att det kommer att bli tydligare
för medborgaren att skilja på sjukresor och färdtjänstresor.
Vidare kommer stadskontoret i samråd med serviceförvaltningen på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka förutsättningar för Malmö stad att bedriva
beställningscentral i egen regi.
Beslut

Servicenämnden skickar yttrande till medborgaren i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgare
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om förändringar av beställning av färdtjänst och
sjukresor
Yttrande Medborgarförslag om förändringar av beställning av färdtjänst och
sjukresor
Medborgarförslag om förändringar av beställning av färdtjänst och sjukresor

Paragrafen är justerad
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§

26

Medborgarförslag om utökad service vid vissa adresser i samband med
färdtjänstresa

SN-2019-97
Sammanfattning

Medborgarförslaget innebär att en annan person än chaufför, en sk. ”värd”, finns tillgänglig
på plats på vissa adresser, dit personer med färdtjänsttillstånd ofta reser. Syftet med förslaget
är tredelat; att öka trygghet och frihet inom färdtjänsten, att minska antal kostnadsökande
extrabokningar av färdtjänst samt skapa enklare typer av arbeten.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande som innebär att servicenämnden
bedömer att en värd som befinner sig på specifika adresser ligger utanför färdtjänstens
uppdrag och att den servicen i form av hämtning/lämning från entré samt ansträngningar att
minska antal bomresor redan tillgodoses i nuvarande riktlinjer för färdtjänst och avtal med
leverantör.
Beslut

Servicenämnden skickar yttrande till medborgaren i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgare
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om utökad service vid vissa adresser i samband
med färdtjänstresa
Yttrande Medborgarförslag om utökad service vid vissa adresser i samband med
färdtjänstresa
Medborgarförslag om utökade service vid vissa adresser i samband med
färdtjänstresa

Paragrafen är justerad

20

§

27

Sammanställning av pågående investeringsärenden - januari 2019

SN-2019-15
Sammanfattning

Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärende för januari 2019.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Investeringsrapport januari 2019
Sammanställning investeringsrapport januari 2019

Paragrafen är justerad
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§

28

Inkomna skrivelser till nämnden - februari 2019

SN-2019-42
Sammanfattning

Redovisning av inkomna skrivelser till servicenämnden för februari 2019.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för februari 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - februari 2019
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, målnr. 14436-18
Protokollsutdrag Miljönämnden 2019-01-22 §14 Miljöredovisning 2018 Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

Paragrafen är justerad
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§

29

Redovisning av delegerade beslut till nämnden - januari 2019

SN-2019-31
Sammanfattning

I 6 kap. 37–40 §§ 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 januari 2019.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de delegerade besluten för januari 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - januari 2019
Redovisning av delegerade beslut januari 2019 - färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut januari 2019 - HR

Paragrafen är justerad

