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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-22 kl. 14:00-15:53

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Inger Åhlin (MP) ersätter Kami Petersen (MP)
Rolf Hansson (SD) ersätter Staffan Appelros (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare) §§104-110
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Malin Åberg (enhetschef, stadsfastigheter) §102

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)
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Justeringen

2019-10-25

Protokollet omfattar

§§102-110
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Information från förvaltningen
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik Smithsgården
byggnad A, Folkskolan 2
Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Remiss om Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Ändring av tid för nämndsmötet den 17 december 2019
Sammanträdestider för 2020
Sammanställning av pågående investeringsärenden - september 2019
Redovisning av delegerade beslut till nämnden - september 2019
Inkomna skrivelser till nämnden - oktober 2019
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§

102

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Malin Åberg, enhetschef på stadsfastigheter informerar nämnden om förvaltningens arbete
med klimatneutralt arbete. Byggsektorn står för 21 % av klimatpåverkan i samhället. Det har
därför startats olika imitativ för att bemöta utmaningen och de som Malmö stad främst
arbetar utifrån är Färdplan för klimat neutral byggsektor (2045) och en Lokal färdplan Malmö
(2030).
Louise Strand, servicedirektör presenterar sig för nämnden då det är hennes första
nämndsmöte.
Marcus Christensson, avdelningschef på kommuntjänster uppdaterar nämnden kring
Kontaktcenter. Marcus berättar bland annat om att de har anställt fler kommunvägledare,
tekniska utmaningar, minskade kötider och eventuella satellitkontor. Kontaktcenter gör
kontinuerliga mätningar av sin ärendehantering och för statistik.
Cecilia Antonsson, ekonomichef informerar om att revisionen har en pågående granskning av
servicenämnden och tekniska nämnden som gäller inköp och upphandling. Granskningen
utförs av ett privat revisionsföretag. Malmö stad har även fått ett åläggande från
Konkurrensverket om kommunens säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer.
Bengt Nilsson (C) efterfrågar information om Malmö stads arbete med förnybar energi och
servicenämndens roll i arbetet. Helén Nilsson tar med sig frågan och återrapporterar på ett
kommande nämndsmöte.
Tonni Andersson (SD) efterfrågar information om hanteringen av solcellspaneler. Helén
Nilsson tar med sig frågan och återrapporterar på ett kommande nämndsmöte.
Göran Andersson (S) efterfrågar information om brukarnöjdhet kring färdtjänsten och
upphandling av ett nytt avtal. Marcus Christensson informerar om att upphandlingen blev
klar och överklagades sedan till Förvaltningsrätten. Beslutet har sedan överklagats till
Kammarrätten som inte har fattat beslut i frågan ännu. Marcus informerar även om
synpunktshanteringen.

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

103

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik Smithsgården
byggnad A, Folkskolan 2

SN-2019-1019
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för en större
renovering av Henrik Smithsgården byggnad A inom fastigheten Folkskolan 2. Hyresgäst är
World Maritime University och byggnaden är ett studentboende med 163 lägenheter.
Renoveringen omfattar relining av avloppsnätets stam- och bottenledningar, byte av
golvbrunnar, nya ytskikt i badrum och kök, byte av köksinredning och lägenhetsdörrar.
Projektstart beräknas ske maj 2020 och beräknas vara klart april 2022. Inom projektet finns
inte behov av markhantering. Totalt investeringsbelopp är 60 mnkr varav 4,8 mnkr avser
marknadsosäkerhetsfaktor.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för renovering av
Henrik Smithsgården byggnad A inom fastigheten Folkskolan 2 till ett investeringsbelopp om
60 mnkr.
Anteckning

Haqvin Svensson (M) efterfrågar information om servicenämnden har likande hyresavtal med
andra externa aktörer och hur dessa hyror ser ut i relation till den totala hyressumman som
nämnden ansvarar för. Helén Nilsson tar med sig frågorna och återkommer vid ett
kommande nämndsmöte.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Ansökan om objektgodkännande för renovering av Henrik
Smithsgården byggnad A, Folkskolan 2
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik Smithsgården byggnad
A, Folkskolan 2
Tilläggsavtal med World Maritime University för Henrik Smithsgården, Folkskolan
2
Karta för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2
Satellitbild för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2

Paragrafen är justerad
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§

104

Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

SN-2019-932
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en remiss om nulägesbilden av Malmö stads
insatser mot hedersproblemet till bland annat servicenämnden för yttrande. Remissen
grundar sig på en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholm,
Göteborg och Malmö 2017–2018. I den presenteras ett antal förslag på insatser som bedöms
som nödvändiga för att kunna arbeta förebyggande mot våld och förtryck och ge stöd till
våldsutsatta. Dessa insatser inriktar sig bland annat på kunskap- och kompetenshöjning mot
skolnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden samt samverkan med relevanta
myndigheter och aktörer från civilsamhället.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till de föreslagna insatserna och har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

Tonni Andersson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga 1.
Yrkanden

Göran Andersson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-10 §392 Nulägesbild av
Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Följebrev Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Tjänsteskrivelse stadskontoret 2019-06-04 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Rapport Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar 2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad

Bilaga 17

SÄRSKILT YTTRANDE.

Servicenämnden i Malmö, 2019-10-22.
Ärende: 4. Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik.
SN-2019-932.
I remissen från kommunstyrelsen återrapporteras olika åtgärder i Malmö stad baserad
på en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i våra tre största städer
åren 2017-2018.
Remissen återspeglar tydligt resultatet av en icke önskvärd samhällsutveckling som har
pågått under en längre tidsperiod och som Sverigedemokraterna tidigt insett och ständigt
varnat för. Dock har merparten i de beslutande politiska församlingarna valt att följa den
politiska korrekthetens smala stig och blundat för den verklighet som gör sig alltmer
påträngande.
I dokumentet som är en dyster läsning ges olika exempel på hedersrelaterat våld och förtryck,
patriarkaliska strukturer och kvinnoförtryck, samt annat som var okända företeelser i Sverige
för 3 decennier sedan. Det handlar i mångt och mycket om människor som kommit till Sverige
och etablerat parallellsamhällen med egen rättstillämpning, beteende värderingar och
traditioner som ofta står i motsats till svenskt levnadssätt normer och regler.
Gigantiska resurser inom nästan alla samhällssektorer tas nu fram för att ytterligare kartlägga
och åtgärda samt till forskning kring hedersproblematiken. Resurser som bättre kunnat
brukats till skola, vård och omsorg men som tyvärr fått stå tillbaka.
Sverigedemokraterna har- som ovan sagt -varnat för denna utveckling och inget talar för att
problematiken kommer att minska.
Det finns ett antal frågor som söker svar. Varför har detta fått pågå så länge? Vem eller vilka
bär det politiska ansvaret?
Avslutningsvis är det värt att notera att förslag från Sverigedemokraterna i de politiska
församlingarna i allt större utsträckning omsätts i praktisk politik, således ett ljus i mörkret.
Malmö 2019-10-22.
Tonni Andersson med instämmande av:

Rolf Hansson.

Ledamot.

Tjänstgörande ersättare.
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§

105

Remiss om Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten
Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)

SN-2019-1283
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
till servicenämnden för yttrande. Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för den
privata fastighetsägaren att uppföra ett nytt småhusområde genom avstyckning av fastigheten
Bunkeflostrand 21:6.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand
21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Förslag på Yttrande för förslag på detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Följebrev Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Planbeskrivning Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand
21:6 (Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Plankarta Samråd för förslag på Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6
(Gottorps gård) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5567)
Karta på Gottorpsgård, Bunkeflostrand 21:6
Översiktskarta Gottorps gård, Bunkeflostrand 21:6

Paragrafen är justerad
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§

106

Ändring av tid för nämndsmötet den 17 december 2019

Sammanfattning

Servicenämndens arbetsutskott föreslår att servicenämnden ändrar tiden för nämndsmötet
den 17 december 2019 till kl. 9.00 för att kunna diskutera kommunfullmäktigemål och
nämndsbudget för 2020.
Beslut

Servicenämnden ändrar tiden för nämndsmötet den 17 december till kl. 9.00.
Paragrafen är justerad
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§

107

Sammanträdestider för 2020

SN-2019-1339
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för servicenämndens
arbetsutskott och servicenämnden för 2020.
Beslut

1. Servicenämnden ändrar arbetsutskottet från den 11 februari till den 10 februari.
2. Servicenämnden ändrar arbetsutskottets samtliga möten för 2020 från kl. 9.00 till kl.
8.30.
3. Servicenämnden ändra nämndsmötet den 18 februari till den 14 februari (samma tid,
kl. 14.00).
4. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa en ny version av
sammanträdesplanen för 2020 och skicka ut till nämndsledamöterna.
Yrkanden

Peter Arvebro (M) yrkar att flytta nämndsmötet den 18 februari 2020 så att det inte infaller på
sportlovet.
Mötet ajourneras kl. 15.28-15.43.
Ordföranden redogör det nya förslaget till beslut för sammanträdesplan för 2020 för
nämnden:




Ändra arbetsutskottet från den 11 februari till den 10 februari
Ändra arbetsutskottets samtliga möten för 2020 från kl. 9.00 till kl. 8.30.
Ändra nämndsmötet den 18 februari till den 14 februari (samma tid, kl. 14.00)

Ordförande informerar nämnden om att ifall mötestiden ändras så innebär det att nämnden
kommer att få kallelsen med tillhörande handlingar inför nämndsmötet en 14 februari tidigast
på eftermiddagen den 11 februari.
Peter Arvebro (M) och Roland Nilsson (V) yrkar bifall till det nya förslaget till
sammanträdesplan för 2020.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Samordnare för målstyrningsprocessen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för 2020
Förslag på sammanträdesplan för 2020 tillservicenämnden NY
Förslag på sammanträdesplan för 2020 till servicenämnden
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Sammanträdestider för kommunstyrelsens beredning, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för 2020
Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionsfullmäktige för 2020

Paragrafen är justerad
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§

108

Sammanställning av pågående investeringsärenden - september 2019

SN-2019-22
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för september
2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse sammanställning av pågående investeringsärende - september 2019
Sammanställning investeringsrapport september 2019

Paragrafen är justerad
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§

109

Redovisning av delegerade beslut till nämnden - september 2019

SN-2019-38
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
inne-håller delegationsbeslut för september 2019.
Beslut

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






Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - september 2019
Beslut servicenämndens arbetsutskott 2019-09-17 Remiss om Granskning för
förslag på detaljplan för fastigheten Ledebur 15 i Innerstaden i Malmö (Dp5603)
Redovisning av delegationsbeslut - färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - HR

Paragrafen är justerad
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§

110

Inkomna skrivelser till nämnden - oktober 2019

SN-2019-50
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för oktober 2019.
Beslut

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
















Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden oktober 2019
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §171 Policy för publik laddinfrastruktur
i Malmö
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §205 Ansökan om objektsgodkännande
för nybyggnation av Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 § 211 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2020
Beslut i kommunfullmäktige 2019-09-05 §172 Uppdrag budget 2017 - Policy för
marksanering
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §178 Motion från Kay Wictorin (C) om
att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §204 Ansökan om objektsgodkännande
för renovering av Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
Upphandlingsprotokoll, utvärdering och tilldelningsbeslut för upphandling av
skolskjuts för Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §173 med tillhörande rapport
Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö
stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §181 Valförslag och avsägelser
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §203 Ansökan av medel för
genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från
konstgräsplaner och gummigranulat
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 §174 med tillhörande rapport
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-05 § 177 Motion av Magnus Olsson (SD)
om att trygga framtiden för Museispårvägen
Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-11 §199 Rekrytering och tillsättning av
direktör serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad

