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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-12-17 kl. 16:00-16:45

Plats

Folk Mat & Möten, Olof Palmes Plats 1, sal 7

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran 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)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

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 (M)
Åsa Nilsson (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

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)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-12-19

Protokollet omfattar

§§124-132
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ÄRENDELISTA
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132

Information från förvaltningen
Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von
Conow 42
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös
skolor, STK-2019-1217
Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner för serviceförvaltningen 2019
Nämndinitiativ från Centerpartiet och Moderaterna om servicenämndens klimatoch energimål
Sammanställning av pågående investeringsärenden - november 2019
Redovisning av delegerade beslut till nämnden - november 2019
Inkomna skrivelser till nämnden - december 2019
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§

124

Information från förvaltningen

Ingen information från förvaltningen.
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§

125

Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av
Hipp, von Conow 42

SN-2019-1265
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för till- och
ombyggnad av teatern inom del av Hipp, von Conow 42. Hyresgäst är Malmö Stadsteater
AB. Projektstart beräknas till 2021-03 och beräknas vara färdigställt 2022-05. Inom projektet
finns behov av markhantering. Totalt investeringsbelopp är 96 mnkr, vilket inkluderar 7 mnkr
för konjunktursvängningar och 4,8 mnkr avseende markhantering.
Fastigheten är byggnadsminnesmärkt med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Projektets
utformning kan därför komma att förändras utifrån Länsstyrelsens beslut.
Serviceförvaltningen har löpande dialog med både Länsstyrelsen och Malmö Museer
(stadsantikvarien) och principiella åtgärder har presenterats med positiv återkoppling.
Beslut

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för till- och
ombyggnad av Hipp, von Conow 42. Totalt investeringsbelopp är 96 mnkr.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag


















Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av
Hipp, von Conow 42
Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow
42
Tilläggsavtal med Malmö stadsteater AB för Hipp, von Conow 42
Ritning källarplan för Hipp, von Conow 42
Ritning entréplan för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 2 för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 3 för Hipp, von Conow 42
Gestaltning av fasad på Hipp, von Cronow 42
Gestaltning av innergård på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teatersalong på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teaterfoajé på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av innergårdsvy på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av foajé på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av studierum på Hipp, von Conow 42
Kartbild Hipp, von Conow 42
Satelitbild Hipp, von Conow 42
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§

126

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda
i Malmös skolor, STK-2019-1217

SN-2019-1257
Sammanfattning

John Eklöf (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås det
bland annat att kommunstyrelsen tillsammans med skolnämnderna och servicenämnden ska
göra en översyn avseende otrygga platser i skolorna.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Servicenämnden för redan en kontinuerlig
dialog och översyn tillsammans med grundskolenämnden gällande trygghet och
säkerhetsfrågor. Det har skapats en arbetsgrupp där representanter från serviceförvaltningen
och grundskoleförvaltningen ingår. Syftet med arbetsgruppen är att samordna, följa upp och
skapa goda förutsättningar för skolorna. Arbetsgruppen har utrett och tillsatt åtgärder på
skolor med höga skadekostnader som skapar störningar och otrygghet för skolorna.
Serviceförvaltningen har följt upp utförda åtgärder och kan se att skadekostnaderna har
minskat.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

David Blomgren (M) och Bengt Nilsson lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga
2.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kami Petersen (MP) yrkar att servicenämnden endast ska besvara den delen av motionen
som berör servicenämnden.
Staffan Appelros (SD) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) med instämmande av Bengt Nilsson (C) yrkar att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med tilläggstexten till
yttrandet: "Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och
arbetet kring skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen.".
Göran Andersson (S) instämmer med Jan Olsson (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget och yrkar också avslag till David Blomgrens (M) tilläggsyrkande.
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Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget, Roland Nilssons (V) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen och Staffan Appelros (SD), David Blomgrens (M), Bengt Nilssons
(C) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.
Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag till yttrande mot Kami Petersens (MP) förslag
om att nämnden endast ska besvara den delen av motionen som berör
servicenämnden. Ordförande finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter David Blomgrens (M) m.fl. förslag på tilläggstext:
"Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring
skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen." mot Jan Olssons (S) och Göran
Anderssons yrkande om avslag till tilläggstexten. Ordförande finner att nämnden beslutar att
avslå tilläggstexten.
David Blomgren (M) begär omröstning.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) m.fl. avslag på tilläggstexten.
Nej-röst för David Blomgrens (M) m.fl. förslag på tilläggstext "Servicenämnden välkomnar
motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring skolans fysiska miljö kopplas
närmre kommunstyrelsen."
Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för avslag på tilläggstexten, 6 nej-röster för förslaget om tilläggstexten:
""Servicenämnden välkomnar motionärens förslag om att kartläggningen och arbetet kring
skolans fysiska miljö kopplas närmre kommunstyrelsen."" och 1 avstår från att rösta har
ordförande utslagsrösten. Ordförande bifaller avslaget på tilläggstexten vilket därmed även
blir nämndens beslut. Se omröstningsbilaga, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmö skolor
Förslag på Yttrande för Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning
och reda i Malmö skolor
Följebrev Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmös skolor, STK-2019-1217
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-12-17

Servicenämnden
Voteringslista: §126

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor, STK2019-1217, SN-2019-1257
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstningsbilaga, bilaga 1
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), Ledamot
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Jean Pierre Denape (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

1

Bilaga 2

9

Reservation

Servicenämnd 2019-12-17
Ärende: 4 – STK 2019 1217 (Motion av John Eklöf)
Vi moderater har yrkat på att servicenämnden skulle ställa sig positiva till ett närmare samarbete mellan servicenämnden, grundskolenämnden och kommunstyrelsen kring skolans
trygghetsfrågor såsom motionären föreslagit.
Det är beklagligt att styret inte vill bidra till att stärka det utmärkta arbete som redan pågår ytterligare till barn och ungdomars fromma.
Vi beklagar djupt styrets pågående svek mot stadens skolbarn och skolungdomar.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Svensson (C)

Katarina Kasmarvik (M

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)

Hans Banke (M)

Peter Arvebro (M)

Åsa Nilsson (M)
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§

127

Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi

SN-2019-1277
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige rörande
lokalvård i egen regi. I motionen föreslås det att Malmö stad övertar all lokalvård i
kommunens verksamheter i egen regi.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där motionen föreslås anses
besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Staffan Appelros (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: David Blomgrens (M) yrkande om bifall
till det liggande förslaget att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
som besvarad mot Roland Nilssons (V) förslag om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget om att anse servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
som besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
Förslag till Yttrande Motion av Anders Andersson (V) om lokalvård i egen regi
Följebrev Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi, STK-20191228
Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi. STK-2019-1228
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Servicenämnden 2019-12-17
Ärende 04
Motion om lokalvård i egen regi

Sverigedemokraterna i Servicenämnden yrkade avslag på Vänsterns motion då vi anser att det
inte uppifrån diktatoriskt skall beslutas hur tex skolorna väljer att organisera sin städning.
Dock har vi åtskilliga synpunkter på hur det idag fungerar.
Det finns skolor som själva handlat upp städningen i egen regi eller från utomstående och där
det fungerar väl.
Det finns dock flera problematiska förhållanden och skolor med åtskilliga klagomål som man
inte kommit till rätta med, där man nu valt att säga upp det avtal man haft.
Skolorna är ofta inte själva kompetenta till att sluta städavtal och har ibland valt att göra detta
genom Serviceförvaltningen. Trots detta har det gått helt snett.
Tex har nu Mellanhedsskolan och Fridhemsskolan sagt upp sina avtal. Städningen har varit
under all kritik. Avtalets krav följs inte beträffande städutrustning, material, metoder, resultat
och språkkrav. Uppföljningar från Serviceförvaltningen har ej kommunicerats till skolan.
Skolan tvingas därför själva säga upp avtalet. Det har krävts engagerade föräldrar för att få till
stånd en förändring, kontrollen har alltså ej fungerat.
Skolorna skall vara experter på utbildning och skall inte behöva vara experter på städning.
Det bör finns kompetens på annat håll i kommunen där, oavsett vem som är utförare,
kontrollen fungerar bättre. Att all städning, som motionen föreslår, måste utföras av
kommunens anställda är ingen garanti för att det kommer fungera klanderfritt, men något
måste göras.

Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)
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§

128

Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner för
serviceförvaltningen 2019

SN-2019-1233
Sammanfattning

Stadens nämnder redovisar årligen sina utmaningar till stadskontoret som sammanställer
resultatet och rapporterar till kommunstyrelsen. Sammanställningen blir ett underlag för
kommande prioriteringar och beslut i syfte att säkerställa tillgången till rätt kompetens.
Serviceförvaltningens kompetensutmaning skiljer sig från övriga förvaltningar i staden då den
i första hand inte handlar om kvantitet. Förvaltningen har ett stort antal olika yrkesgrupper
men där endast tre yrkesgrupper har mer än 100 medarbetare.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens kompetensförsörjningsrapportering.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner för
serviceförvaltningen 2019
Följebrev Kompetensförsörjning 2019
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§

129

Nämndinitiativ från Centerpartiet och Moderaterna om
servicenämndens klimat- och energimål

SN-2019-1691
Sammanfattning

Centerpartiet med instämmande av Moderaterna har lämnat in ett nämndinitiativ om
servicenämndens klimat- och energimål. Partierna vill ge serviceförvaltningen i uppdrag att
presentera en energistrategisk handlingsplan både ur ett el- och värmeperspektiv som ska
svara på ett antal frågor.

Beslut

1. Servicenämnden godkänner nämndinitiativet från Centerpartiet och Moderaterna om
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att presentera en energistrategisk handlingsplan
som tar hänsyn till både ett el- och värmeperspektiv.
2. Handlingsplanen ska återrapporteras på nämndsmötet den 14 februari 2020.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till nämndinitiativet om att ge serviceförvaltningen i uppdrag att
presentera en energistrategisk handlingsplan som tar hänsyn till både ett el-och
värmeperspektiv.
Kami Petersen (MP) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Kristin Gaskell-Brown (L) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Louise Strand, servicedirektör och och Helén Nilsson, avdelningschef
stadsfastigheter föreslår att handlingsplanen presenteras för servicenämnden på mötet den 14
februari 2020.
Beslutsunderlag




Följemejl Nämndinitiativ från Centerpartiet och Moderaterna om servicenämndens
klimat- och energimål
Nämndinitiativ från Centerpartiet och Moderaterna om servicenämndens klimatoch energimål
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§

130

Sammanställning av pågående investeringsärenden - november
2019

SN-2019-24
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för november
2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - sammanställning av pågående investeringsärende
Sammanställning investeringsrapport november 2019
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§

131

Redovisning av delegerade beslut till nämnden - november 2019

SN-2019-40
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 2019.
Beslut

Servicenämndens godkänner redovisningen av de delegerade beslutet för november 2019.
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut till nämnden - november 2019
Beslut från servicenämndens arbetsutskott 2019-11-19 Ersättning för konferens
den 17 december 2019
Beslut från servicenämndens arbetsutskott 2019-11-19 Remiss om Granskning för
förslag på Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6_8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp
5592)
Redovisning av delegerade beslut - HR november 2019
Redovisning av delegationsbeslut - färdtjänst november 2019
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter november 2019
Beslut servicenämndens arbetsutskott 2019-12-10 Avrop om medel för flytt av
Malmö Återbyggdepå
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§

132

Inkomna skrivelser till nämnden - december 2019

SN-2019-52
Sammanfattning

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

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









Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - december 2019
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02 §658 Anpassning av
riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
Beslut från arbetsgivarutskottet 2019-11-19 §45 Upphävning av riktlinjer för
anställning i Malmö stad efter 67 års ålder
Beslut från kommunstyrelsen 2019-11-13 §266 Uppföljning av nuvarande
resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, målnr. 11736-19
Beslut från kommunstyrelsen 2019-11-13 § 260 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park till fastigheter i
Sege Park
Beslut från kommunfullmäktige 2019-10-31 §226 Tidplan för budget och
uppföljning 2020

