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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-01-28 kl. 14:10-17:40

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP) §§1-3, §§5-11
Banesa Martinez (V) §§1-10
Peter Arvebro (M)
Åsa Nilsson (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
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)
Julieta Sepulveda Flores ( personalföreträdare )
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst ( personalföreträdare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-02-06

Protokollet omfattar

§§1-11
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§

1

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har ingen information att rapportera.
Tonni Andersson (SD) önskar återkoppling på sin fråga om hur serviceförvaltningen
hanterar uttjänta solcellspaneler.
Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter får i uppdrag att återkoppla till Tonni
Andersson under pågående nämndsmöte.
Paragrafen är justerad
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§

2

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om specificering av
skolmatsedeln

SN-2020-51
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till servicenämnden. De förslår att alla
måltider ska innehålla en beskrivning av huvudingredienserna och deras ursprung.
Beslut

Servicenämnden avslår Sverigedemokraternas nämndinitiativ om specificering av
skolmatsedeln.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) lämnar in en reservation, se bilaga 1.
Information

Gertrud Sonesson- Wessman, avdelningschef skolrestauranger informerar nämnden om
förvaltningens arbete med menyn, menybeskrivningarna och hur rätterna näringsberäknas. I
matsalarna sätts även information upp om vad proteinet består av, bönor, fisk, fågel mm. Det
finns också information om de vanligaste allergenerna i matsalarna. Skolrestauranger
använder sig även av en app som heter Skolmaten. Den visar ytterligare information kring
ekologiska råvaror och om rätten är klimatsmart.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar avslag på nämndinitiativet med instämmande av Göran Andersson
(S) och Nadjam-Ud-Din Malik (S).
Staffan Appelros (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet med instämmande av Tonni
Andersson (SD).
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) m.fl. yrkande om avslag
till nämndinitiativet samt Staffan Appelros (SD) m.fl. yrkande om bifall till nämndinitiativet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår nämndinitiativet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för Jan Olssons (S) m.fl. yrkande om att avslå nämndinitiativet.
Nej- röst för Staffan Appelros (SD) m.fl. yrkande om att bifalla nämndinitiativet.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för avslagsyrkande mot 2 nej-röster för bifallsyrkande finner ordförande att
nämnden avslår nämndinitiativet. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutsunderlag
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Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om specificering av skolmatsedeln

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-01-28

Servicenämnden
Voteringslista: §2
Ärende:

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om specificering av skolmatsedeln, SN-2020-

51
Voteringslist(or)
Omröstningsbilaga 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
Ingela 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
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

Nej

Avstår

X
X
2

0

Bilaga 1
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Servicenämnden 2020-01-28
Reservation ärende 3
Initiativärende från Sverigedemokraterna i Servicenämnden om bättre specificering av skolmatsedeln.
I detta initiativärende föreslog vi ATT: Alla måltider skall innehålla en beskrivning av huvudingredienserna och deras ursprung.
Samtliga andra partier avslog vårt förslag trots att ansvarig tjänsteman anförde att all skolmatpersonal
vid varje tillfälle kan svara på vad maten innehåller samt dess ursprung.
Vad vi ville var att alla föräldrar skulle kunna utläsa detta via den matsedel som distribueras bl.a via
särskilda appar. Det är anmärkningsvärt att majoriteten anförde att det inte finns ett allmänt intresse av
att veta detta, då det tydligen enkelt går att informera om.
I dagens digitala samhälle vore det enkelt och önskvärt att visa upp att man såväl följer de mål som
uppsatts avseende såväl ekologi som klimat och öppet redovisa varifrån maten kommer.
Vår förvåning är stor då inte bara rådande majoritet av S, L, Mp samt V avslår den, dessutom tycker
tydligen Moderaterna och Centern att föräldrar inte skall få denna insyn.
Vi Sverigedemokrater reserverar oss därför till förmån för vårt eget förslag.
Sverigedemokraterna i Servicenämnden
Malmö 2020-01-28

Staffan Appelros (SD)

Tonni Andersson (SD)

Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)
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§

3

Ändring av servicenämndens internat 27-28 april 2020

SN-2020-100
Sammanfattning

Servicenämndens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020 att föreslå servicenämnden
ändra datumen för servicenämndens internat den 27 – 28 april 2020. Arbetsutskottets förslag
är att ställa in den 27 april och istället ha en planeringsdag den 28 april med ett tillhörande
nämndsmöte.
Beslut

1. Servicenämnden ställer in internatet den 27 april 2020 och har istället en
planeringsdag den 28 april med tillhörande nämndsmöte.
2. Servicenämnden ändrar tiden för nämndsmötet den 28 april från kl. 14.00 till
kl.15.00.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar att nämndsmötet flyttas från kl.14.00 till kl. 15.00 den 28 april.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Serviceförvaltningens ledningsgrupp
Serviceförvaltningens utvecklingssamordnare
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§

4

Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger
för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

SN-2019-1599
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av
fyra paviljonger på Tygelsjöskolan inom fastigheten Tygelsjö 41:40. Hyresgästen är
grundskoleförvaltningen. Byggstart är beräknad till mars 2020 och slutbesiktning till juli 2020.
Totalt investeringsbelopp är 28 mnkr. Av det totala investeringsbeloppet utgör
marknadsosäkerhetsfaktorn 2,5 mnkr och markhantering 0,5 mnkr (det finns en osäkerhet
kring hur mycket som kommer vara resultatpåverkande, en drift för stadsfastigheter). Hur
kostnaden för markhantering fördelas mellan drift och investering kan först fastställas efter
genomförda markprover. Hyresgrundande belopp är 25 mnkr.
Beslut

Servicenämnden bordlägger ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger
för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40 tills dess att ärendet har hanterats av
stadsbyggnadsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga 2.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Inger Torstensdotter Åhlin i handläggningen av detta ärende.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar avslag på förslaget att ansöka hos kommunstyrelsen om
objektsgodkännande för etablering av fyra paviljonger på Tygelsjöskolan inom fastigheten
Tygelsjö 41:40.
Kami Petersen (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i syfte att ge förvaltningen uppdrag
att komplettera ärendet med en redovisning av handlingsalternativ samt när och hur projektet
ska avvecklas i enlighet med villkoren för tidsbegränsat bygglov.
David Blomgren (M) föreslår att ärendet bordläggs tills dess att stadsbyggnadsnämnden har
hanterat ärendet.
Jan Olsson (S) bifaller David Blomgrens (M) yrkande om att bordlägga ärendet och yrkar
därmed också avslag till Kami Petersens (MP) yrkande om att ärendet ska återremitteras. Om
ärendet ska avgöras på dagens nämndsmöte yrkar Jan Olsson (S) bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande uppfattar att det finns tre förslag till beslut: Roland Nilssons (V) avslagsyrkande,
Kami Petersens (MP) yrkande om återremiss samt David Blomgren (M) yrkande om
bordläggning.
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Ordförande börjar med att be nämnden besluta om ärendet ska avgöras på dagens möte
eller på ett senare nämndsmöte. Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid ett senare nämndsmöte. Det innebär att nämnden också avslår Roland Nilssons
(V) avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Kami Petersens (MP) yrkande om
återremiss mot David Blomgrens (M) yrkande om bordläggning.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller att ärendet
bordläggs.
Omröstning begärs.
Omröstning

Ja-röst för David Blomgrens (M) yrkande om att ärendet bordläggs.
Nej-röst för Kami Petersens (MP) yrkande om att ärendet återremitteras.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för att ärendet bordläggs mot 5 nej-röster för att ärendet ska återremitteras
finner ordförande att servicenämnden bordlägger ärendet tills dess att det har hanterats av
stadsbyggnadsnämnden. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger på Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40
Beslut från grundskolenämnden 2019-12-17 §187 Tecknande av hyresavtal
paviljonger Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Reviderat hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Avtal om tillägg till hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Fasadritning av paviljonger på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Markplaneringsplan för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planterings- och utrustningsplan för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Karta för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Satellitbild för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Följebrev Klagomål på tidsbegränsat bygglov på Tygelsjö 41:40
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Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger på fastigheten
Tygelsjö 41:40
Fler namnunderskrifter Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av
paviljonger på fastigheten Tygelsjö 40:41

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-01-28

Servicenämnden
Voteringslista: §4

Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40, SN-2019-1599
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstningsbilaga 2
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
Ingela 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
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

8

X
X
X
5

0
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Bilaga 2

Reservation
Servicenämnden, 28 januari 2020
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan
SN-2019-664
I tio år har behovet av skolkapacitet i Tygelsjö lösts med tillfälliga paviljonger. Tillfälliga lösningar bör dock
vara just tillfälliga, eftersom de inte är optimala lösning för någon, varken elever, lärare eller grannar. De
innebär fula och energikrävande byggnader och torftiga utemiljer. Arbets- och studiemiljö riskerar att blir
lidande. Utan riktiga kök är det svårt att leva upp till stadens ambitioner för skolmaten. Trafiksystemet får
ta emot trafik det inte är dimensionerat för och att sådana anpassningar som normalt sett görs med
investeringar i säkra skolvägar för gående och cyklister blir svåra att motivera. Därtill är de förknippade
med höga hyreskostnader.
Det är med andra hög tid att klarlägga planeringen av skolor i Tygelsjö. Finns det möjlighet att permanent
bygga ut befintliga skolor? Kan kollektivtrafiken till orten byggas ut så att högstadieeleverna kan gå i
riktiga skolor i till exempel Hyllie? En kollektivtrafik som skulle göra god nytta för hela samhället.
Inför servicenämndens beslut att investera i kortsiktiga lösningar krävde Miljöpartiet att Malmö stad
skulle redovisa vilka alternativ som finns till ytterligare tio år med paviljongskolor i Tygelsjö, för mer än
dubbla elevantalet. Tyvärr valde S och L som styr staden att inte stödja detta förslag, inte heller M eller SD.
Vi är dock glada att vi åtminstone lyckades pausa investeringsbeslutet i väntan på att ansökan om
tidsbegränsat bygglov avgörs. Tyvärr kommer beslutsunderlaget tillbaka utan att planeringsläget
förtydligats.
Malmö stad måste föregå med gott exemepel vid ansökan om så kallat tidsbegränsat bygglov. För att
erhålla ett sådant bygglov ska sökande visa på en tydligt plan för när och hur den tillfälliga anläggningen
ska kunna avvecklas. Miljöpartiet ville att en sådan plan skulle presenteras innan vi gick vidare med
ärendet och ansökan om bygglov. Att de befintliga tillfälliga skolpaviljongerna i Tygelsjö nu måste
tvångsavvecklas eftersom tiden gått ut utan att sökanden skapat en permanent lösning är såklart
graverande.
Då förslagen ej vann gehör avläggs denna reservation.

Kami Petersen

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

5

Återkallande av ansökan om objektsgodkännande för
nybyggnation av nya Mossebo förskola, Husie 172:256

SN-2019-1717
Sammanfattning

Förskolenämnden har beslutat att projekt för nybyggnation av nya Mossebo förskola inte ska
genomföras enligt nu utförd planering, vilket innebär att hyresavtal tecknat i april 2017 inte
kommer att fullföljas av förskolenämnden. Förskolenämnden har därför översänt ärendet till
servicenämnden för vidare handläggning som innefattar återkallande av objektsgodkännande
för projekt nya Mossebo.
Beslut

Servicenämnden återkallar servicenämndens ansökan om objektsgodkännande, daterad 201704-21, för investering i nybyggnation av förskola, Nya Mossebo förskola, fastighet Husie
172:256.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets
reservation i förskolenämnden 2019-12-11, diarienr FSKS-2019-22809.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar avslag på förslaget om att återkalla ansökan om
objektsgodkännande för investering i Nya Mossebo förskola, fastighet Husie 172:256
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation på förskolnämndens möte den 11 december
2019.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Roland Nilssons (V) yrkande om avslag
på förslaget att återkalla ansökan om objektsgodkännande för Nya Mossebo förskola mot Jan
Olssons (S) yrkande bifall till det liggande förslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget om att återkalla servicenämndens ansökan om objektsgodkännande för investering i
nybyggnation av förskola, Nya Mossebo förskola, fastighet Husie 172:256.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Återkallande av ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation
av Nya Mossebo förskola, Husie 172:256
Beslut från förskolenämnden 2019-12-11 §162 Förslag att avbryta projekt för nyoch ombyggnation av förskolor
Tjänsteskrivelse förskoleförvaltningen 2019-12-03 Förslag att avbryta projekt för
ny- och ombyggnation av förskolor till arbetsutskottet
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Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande (inkl. beslutsunderlag), 201704-21, Investering i nybyggnation av förskola, Nya Mossebo förskola, Husie
172:256 samt beslut från KS och KF

Paragrafen är justerad
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§

6

Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

SN-2019-1300
Sammanfattning

Anders Anderssons (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Syftet med motionen är att öka Malmö stads
utbud av särskilda boendeformer.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden lyfter att det finns flera
faktorer som avgör avgifter samt hyran i trygghetsboenden samt att dessa delvis är styrda av
lagar. Servicenämnden konstaterar att enkätundersökning Äldres boende 2017 – nuläge och
önskemål ger tillfredställande svar på behov och vad som efterfrågas. Strategi för äldres
boende 2018–2022 tillsammans med ytterligare statistiskt underlag ger ökad kunskap om
lämplig lokalisering av eventuella biståndsbedömda trygghetsboenden.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 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.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar bifall till motionen om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö.
Göran Andersson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget om att motionen ska anses
besvarad med instämmande av Jan Olsson (S).
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Roland Nilssons (V) yrkande om bifall
till motionen samt Göran Andersson (S) m.fl. yrkande om bifall till det liggande förslaget att
motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget om att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö
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Förslag på Yttrande Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
Följebrev Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö, STK-2019-1265
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö, STK-2019-1265

Paragrafen är justerad
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§

7

Kontrollrapport för attester 2019

SN-2020-10
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 27 november 2008 (bihang 126/2008) attestreglemente för
Malmö stad med tillhörande kommungemensamma tillämpningsanvisningar. Som
komplement till detta har servicenämnden antagit en attestinstruktion (beslutad den 15
januari 2019). Attestinstruktionen innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar för
att säkerställa en god intern kontroll kring ekonomiska händelser (attester) samt förteckning
av ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från beslutade
styrdokument.
I detta ärende redovisar serviceförvaltningen den kontrollrapport som enligt
attestinstruktionen årligen ska redovisas för nämnden. Förvaltningen tar varje år ut en
kontrollrapport ur ekonomisystemet som visar alla beslutsattestanter och vilka rättigheter de
har som sedan redovisas för nämnden. Ett nytt attestreglemente för Malmö stad fastställdes
av kommunfullmäktige den 18 december 2019 och kommer börja att gälla den 1 april 2020.
Serviceförvaltningen kommer i och med detta även uppdatera servicenämndens
attestinstruktion.
Beslut

Servicenämnden godkänner kontrollrapport för attester 2019.
Information

Cecilia Antonsson, ekonomichef presenterar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Kontrollrapport för attester 2019
Kontrollrapport servicenämnden 2019
Förklaring till källor i kontrollrapporten

Paragrafen är justerad
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§

8

Sammanställning av pågående investeringsärenden - december
2019

SN-2020-8
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för december
2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärende - december 2019
Sammanställning investeringsrapport december 2019

Paragrafen är justerad
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§

9

Redovisning av delegerade beslut - december 2019

SN-2020-12
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 december 2019.
Beslut

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






Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - december 2019
Redovisning av delegerade beslut - HR, december 2019
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter, december 2019
Redovisning delegerade beslut - färdtjänst, december 2019

Paragrafen är justerad
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§

10

Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2020

SN-2019-1696
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för januari 2020.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för januari 2020.
Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - januari 2020
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 6318-19
Beslut från kommunfullmäktige 2019-12-19 §256 Krisledning Malmö stad 2020
Beslut från kommunfullmäktige 2019-12-19 §262 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Beslut från förskolenämnden 2019-12-11 §162 Förslag att avbryta projekt för nyoch ombyggnation av förskolor
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-16 §693 Servicenämndens
avrop av medel för flytt av Återbyggdepån
Beslut från Länsstyrelsen i Skåne 2019-12-13 om Överklagande av beslut enligt
miljöbalken avseende Sporthallen 1, Malmö kommun
Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad - Kompletterande
handling till Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02 §658
Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20 §245 Nämndsövergripande
styrdokument: ny översyn och förslag till upphävande
Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20-2019-11-21 §243 Budget 2020 med
plan för åren 2021-2022

Paragrafen är justerad
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§

11

Nämndsbudget 2020

SN-2018-2075
Sammanfattning

Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller
målindikatorer på de kommunfullmäktigemål samt budgetuppdrag som nämnden blivit
tilldelad av kommunfullmäktige. Nämndsbudgeten innehåller även verksamhetsplanering och
ekonomi.
Beslut

1. Servicenämnden ändrar ändra målindikatorn under Målområde 1 Stadsutveckling och
klimat (s. 6)"Implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på
nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr" till "Minska utsläpp av
växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl
på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.".
2. Med ovanstående ändring godkänner servicenämnden Nämndsbudget 2020
servicenämnden med tillhörande målindikatorer och resultaträkning.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) lämnar in en skriftlig reservation till förmån för sitt eget yrkande, se
bilaga 3.
David Blomgren (M) lämnar in en skriftlig reservation med instämmande av Haqvin
Svensson (M), Katarina Kasmarvik (M) och Bengt Nilsson, se bilaga 4.
Staffan Appelros (SD) lämnar in ett särskilt yttrande med instämmande av Tonni Andersson
(SD), se bilaga 5.
Bengt Nilsson (C) lämnar in ett särskilt yttrande med instämmande av David Blomgren (M),
Haqvin Svensson (M) och Katarina Kasmarvik (M), se bilaga 6.
Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, se bilaga 7.
Ajournering

Mötet ajourneras 15.50-16.00.
Information

Förvaltningen presenterar Nämndsbudget 2020 för nämnden.
Yrkanden

Ordförande föreslår att servicenämnden godkänner som beslutsgång att varje målindikator i
Nämndsbudget 2020 beslutas var för sig.
Tonni Andersson (SD) yrkar att nämnden beslutar om Nämndsbudgeten 2020 som en helhet,
med både ekonomi och målindikatorer.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till eget förslag till nämndsbudget för 2020.
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Jan Olsson (S) yrkar bifall till liggande förslag på Nämndsbudget 2020.
David Blomgren (M) yrkar avslag på Nämndsbudgeten 2020 till förmån för Moderaternas
eget budgetförslag på kommunfullmäktiges möte den 20 november 2019, STK-2019-1271.
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 17.04-17.20.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget och Roland Nilssons (V) bifall till eget budgetförslag. Ordförande ställer
Jan Olssons (S) bifall det liggande förslaget på Nämndsbudget 2020 mot Roland Nilsson (V)
bifall till eget budgetförslag och finner nämnden bifaller det liggande förslaget.
Yrkanden

Kami Petersen (MP) yrkar att målindikatorn under Målområde 1 Stadsutveckling och klimat (s.
6)"Implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på nybyggnadsprojekt med
investeringsbelopp över 50 mnkr" ändras till "Minska utsläpp av växthusgaser genom att
implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på nybyggnadsprojekt med
investeringsbelopp över 50 mnkr.".
Jan Olsson (S) yrkar bifall till Kami Petersen (MP) ändringsyrkande.
Staffan Appelros (SD) och David Blomgren (M) yrkar avslag på Kami Petersens (MP)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer Kami Petersen (MP) och Jan Olssons (S) yrkande om att ändra i texten för
målindikatorn under Målområde 1 Stadsutveckling och klimat mot Staffan Appelros (SD) och
David Blomgrens (M) yrkande om avslag på ändringsyrkandet.
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att ändra målindikatorn under Målområde
1 Stadsutveckling och klimat (s. 6)"Implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl
på nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr" till "Minska utsläpp av
växthusgaser genom att implementera och utveckla nytt arbetssätt med klimatkalkyl på
nybyggnadsprojekt med investeringsbelopp över 50 mnkr.".
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2020 servicenämnden
Förslag till Nämndsbudget 2020 servicenämnden till nämnden
Bilaga 1 Resultaträkning 2020
Samverkansprotokoll 2020-01-24 Förhandling enligt § 19 MBL Nämndsbudget
2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Servicenämnden 28/1 2020
Ärende 12
Nämndsbudget 2020
Vänsterpartiet yrkar avslag på budgeten.
Vi yrkar på följande ändringar
1)Förvaltningens samlade överskott på 359,9 mkr som redovisas som negativt
kommunbidrag innebär att våra hyresgäster även för 2020 måste avstå resurser i sina
verksamhet för att användas i andra verksamheter. Hyresnivåer skall anpassa för att
motsvara kostnaderna för bl.a. räntor och avskrivningar
Vi föreslår att det negativa kommunbidraget sätts till 59,9 mkr och att hyrorna sänks med
300 mkr för att kompensera och förbättra budgeten för våra hyresgäster.
Förslaget innebär att följdändringar i tabeller och text samt i bilaga 1
2) Vi har också krav på att följande indikatorer skall tas med och följas upp. Utformningen tas
fram av förvaltningen.
-

statistik för lönenivån mellan män och kvinnor

-

andelen heltidsanställda

-

omfattningen av delade schema under dagen

-

solcellsutbyggnaden

-

andelen förnybara drivmedel för egna fordon och upphandlade transporter

Roland Nilsson(v)

Banesa Martinez(v)

Bilaga 4
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Reservation

Servicenämnden 2020-01-28
Ärende: 12 – SN 2018-2075, Nämndsbudget 2020
Reservation nämndsbudget 2010
Servicenämndens kärnuppdrag är att leverera kostnadseffektiva egenregitjänster åt stadens
förvaltningar. Detta skall ske under beaktande av viktiga hållbarhetsfaktorer som främst
kommer till uttryck i kommunfullmäktiges mål och andra policydokument. Kärnfrågan för
nämnden – kostnadseffektiviteten – omsorgen om skattebetalarnas pengar – riskerar att
komma i skymundan. Vi har få invändningar mot beloppen i resultat- och
investeringsbudgetarna 2020 men anser att inriktning och mål för verksamheten för resten av
mandatperioden och framöver, har för lågt ställda målsättningar på ett flertal områden med
risk för att innovation och produktivitet släpar efter. Dessutom anser vi att flera viktiga
frågeställningar antingen saknas i budgetskrivelsen, är lågt prioriterade eller är för otydligt
formulerade.
Då vi inte fått gehör för våra synpunkter reserverar vi oss mot beslutet om nämndsbudget
2020.
Kommunfullmäktigemålen
Öka andelen malmöbor som är självförsörjande / Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser 2022
Målet om ökning av antalet platser med 25 till 175 för lågt ställda. Nämnden har
åtskilliga verksamheter som lämpar sig för dylika insatser, t ex inom städning i
lokaler, parker, stränder och övrig offentlig renhållning – ett viktigt område för
upplevd trygghet. Vi anser att nämnden bör sträva efter att tillhandahålla åtminstone 500 platser, kanske på sikt ännu fler om verksamheten faller väl ut.
Malmö skallvara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser / Klimatkalkyl för nybyggnadsprojekt överstigande 50 Mkr 2022
Denna målsättning är för blygsam. Det finns beprövade system på marknaden och arbetet bör
kunna bedrivas snabbare. Mot slutet av mandatperioden bör nämnden kunna ha utökat
systemet till att omfatta objekt överstigande 25 Mkr samt även renoverings- och
ombyggnadsprojekt.
Minskning av total mängd av köpt energi med 8,5 kwh/kvm till 2022
Även denna målsättning synes blygsam, runt 6 procent förbättring jämfört med 2018 – 4 år. Vi
anser att energifrågorna är ett av nämnden absolut viktigaste rationaliseringsområden, av
såväl kostnads- som klimatskäl, och behöver prioriteras mycket högt. Vi anser att nämnden
skulle gett förvaltningen i uppdrag utreda möjligheterna att radikalt spetsa målsättningen och
beskriva vilka resurser som behövs.

Bilaga 3
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Öka tryggheten / Kvalitativ analys av egendomsbrott i belastade områden
Vi anser att enbart kvalitativ analys är otillräcklig. Här behövs handfast uppföljning av
skadekostnader nerbruten per område.
Plan för verksamheten
I budgetskrivelsen anser vi att det saknas ett antal viktiga frågeställningar och i vissa stycken
är mål och inriktning för otydligt beskrivna. Vi vill lyfta fram följande prioriteringar.
Serviceförvaltningen som aktör
Vi vill understryka betydelsen av att förvaltningen ges breda handlingsramar som gör det
möjligt för medarbetarna att vara medskapare till att göra nämnden till en högproduktiv
tjänsteleverantör. Vi förväntar oss att förvaltningen inte bara är reaktiv mot politiska beslut utan
också är proaktiv när det gäller förslag till inriktning, anspråk på resurser, hushållning mm.
Genom en sådan dialog borde nämnden och förvaltningen tillsammans kunna utveckla
verksamheten mer effektivt. Vi understödjer en orädd organisation med ett delegerat ansvar.
Att nämndens beställare skall vara nöjda med pris och kvalitet är självklart. Vi vill livligt
understödja den hållning som kommer till uttryck på sidan 12 i budgetskrivelsen – att
förvaltningens kompetens kan användas för att föreslå effektiviseringar. Vi vill uppfatta det som
att man i dialogen med beställarna vill agera aktivt och bjuda beställarna på förvaltningens
samlade erfarenhet.
Satsa på utveckling och nytänkande
Nämndens verksamhet är långsiktig, har mycket stor betydelse för stadens samlade
kostnadseffektivitet samt - genom sin storlek och skalfördel - har stor möjlighet att hålla en hög
utvecklingstakt och inom vissa områden gå i bräschen och våga pröva nya vägar. Vi välkomnar
en forskande (prövande) inställning, som i vissa fall kan ha experimentell eller pilotkaraktär.
Med en sådan hållning finns möjlighet att attrahera och sporra medarbetarna att bidra till ökad
produktivitet och omsorg om skatteintäkterna. Rationaliseringspotentialen och
utvecklingsportföljen behöver genomlysas.
Fastighetsunderhåll
Stadsfastigheters bestånd uppgår till ca 1,7 miljoner kvm och återanskaffningsvärdet till
storleksordningen uppåt 30 Mdr. Att förvalta, underhålla och förädla beståndet är en kärnfråga
av största dignitet. Vi efterlyser ett bättre underlag för att kunna bedöma såväl
underhållsbehovet under mandatperioden som på medel- och lång sikt. Det får aldrig råda
tvivel om ambitionen att undvika förekomsten av eftersatt underhåll eller att inte kunna parera
höjda underhållsbehov i takt med att beståndet åldras. En stor volym av nytillkomna fastigheter
under senare år späder ut underhållsbehovet räknat som kr/kvm på hela beståndet men även
nya fastigheter behöver underhållas på sikt och det kräver framförhållning, både praktiskt och
finansiellt. Vi efterlyser strukturerad information om fastighetsbeståndet för att djupare förstå
risker och möjligheter och vad som krävs. Detta kan lämpligen ske i samband med
årsredovisningen och utformas på likartat vis som sker för publika fastighetsbolag; uppgifter
om beståndet fördelat på verksamhetstyp, ytor, fastighetsvärden, ålder, hyresvärden,
förfallostruktur, ägaransvar etc.
Investeringsverksamheten
Vi anser att investeringsverksamheten skall ha höga ambitioner med syftet att optimera
livscykelkostnaderna. I det sammanhanget vill vi framhålla betydelsen av god arkitektur med
bra materialval och andra estetiska mervärden – aspekter som är nog så viktiga för hållbarhet
och livslängder.

Bilaga 3
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Översyn av fastighetsbeståndet- kapitaloptimering
Vi anser att det under mandatperioden behövs en systematisk genomgång av beståndet för
att utröna vilka fastigheter som behöver ses över strukturellt, till exempel när ändamålet är eller är på väg - att bli föråldrat, efterfrågan är svag eller att ägandet skulle vara effektivare hos
annan aktör. En sådan utredning skulle också kunna föreslå förvärv av fastigheter som
lämpligen bäst ägs av staden istället för att hyra. Grundsyftet med genomgången skulle vara
att förbättra framförhållningen och få det bundna kapitalet att arbeta effektivare.
Systematisk utvärdering av egenregiverksamheten
All verksamhet mår väl av att analyseras beträffande effektivitet vilket bland annat kan ske
genom att jämföra med andra kommuner (benchmarking) eller vad annan tjänsteleverantör
kan erbjuda (out- eller insourcing). Väl utförda analyser torde leda till att nämndens
egenregiverksamheter vässas, lämnas ut på entreprenad eller att inköpta tjänster överförs till
egenregi. Vi efterlyser en systematisk analys under mandatperioden.
Effektivisering av upphandling
Nämnden upphandlar varje år avsevärda volymer samtidigt som mycket omfattande regelverk
och policys kringgärdar verksamheten, vilket ställer krav på hög kompetens och
framförhållning. ”Traditionell syn på upphandling riskerar leda till slöseri med skattemedel och
uteblivna möjligheter”, hävdar nobelpristagaren Oliver Hart. Även om förutsättningarna är
komplexa tror vi att det är viktigt att på ett väl genomtänkt sätt pröva nya vägar och vi ser
behovet en utvecklingsplan samt att nämnden hålls informerad löpande.
Finansiering och balansräkning
I budgetskrivelsen finns uppgifter om kapitalkostnader och nya lån. Vi saknar dock en
fullständig balansräkning, lånebild och kassaflödesanalys - uppgifter som krävs för bedömning
av helheten.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)

Hans Banke (M)

Peter Arvebro (M)

Åsa Nilsson (M)

Bilaga 5
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Servicenämnden i Malmö, 2020-01-28.
Ärende 12. Nämndsbudget SN-2018-2075.

SÄRSKILT YTTRANDE.
Det av förvaltningen framtagna förslaget till nämndsbudget ger anledning till stor oro då
ett antal faktorer ytterligare behöver klargöras. Som bekant är Malmö kommun i stort beroende av kommunalt utjämningsbidrag i storleksordningen + 5 miljarder och det är inte
klargjort i vilken riktning regeringens vårbudget kommer att påverka Malmös ekonomi.
Det politiska styret har ålagt nämnder och förvaltningar strama budgetdirektiv parallellt med
att kommunen varit alltför frikostig med verksamheter som ligger utanför kärnverksamheterna.
Servicenämnden har fått kraftigt minskad investeringsram i förhållande till vad som nämnden
äskat. Skolmaten är en alltid aktuell fråga där utrymmet för kvalitetsförbättringar måste finnas
även om kostnaderna kan öka. Vegetarisk kost tillgodoser inte barnens proteinbehov och därför behövs nyttig och välsmakande hederlig husmanskost som tillgodoser hela kostcirkeln åter
aktualiseras med fokus på närproducerad och ekologisk produktion.
Sverigedemokraterna befarar därför att utifrån de ekonomiska ramar och omständigheter
som framgår av budgetförslaget möter nämnden stora svårigheter att uppfylla vad som framgår av målsättningarna.
I ljuset av ovan sagda hänvisar Sverigedemokraterna till eget budgetförslag lagt i kommunfullmäktige.

Malmö 2020-01-28.

Staffan Appelros,

Tonni Andersson, med instämmande av: Stefan Greschner, Rolf Hansson.

Bilaga 6

Malmö den 31 januari 2020

Särskilt yttrande

Till Servicenämndens budget för år 2020
Vi föreslår att Servicenämnden ger Serviceförvaltningen i uppdrag att i
verksamheten implementera nedanstående aktiviteter:
1. Att ta fram en inköpspolicy som ställer krav på att mat ska vara säsongsanpassad, uppfylla svenska standard och premiera låga utsläpp.
2. Att upphandla tjänsten måltidsoptimering för Malmö stads skolor.
3. Att inventera vilka av Malmö stads byggnader som kan förses med
solceller.
4. Att utreda hur lokaler som står tomma på kvällar och helger ska
kunna nyttjas av stadens föreningar.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)

Hans Banke (M)

Peter Arvebro (M)

Åsa Nilsson (M)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Servicenämnden, 28 januari 2020
Nämndsbudget 2020
SN-2018-2075
Kommunfullmäktige har beslutat att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser. De verksamheter som servicenämnden ansvarar för står för en stor del av stadens
miljöpåverkan.
Byggsektorn står för en mycket stor del av miljö- och klimatpåverkan. Hittills har fokus varit att minska
energiförbrukning, genom bättre isolering, modernisering av utrustning och lokal produktion av förnybar
energi. Ansträngningarna måste fortsätta. Till exempel är det bra att takten i utbyggnaden av solceller nu
planeras öka så att det mål vi arbetat fram om att åtminstone 15% av Malmös energibehov kan täckas av
lokalt producerad solenergi.
Samtidigt är det viktigt att även minska den stora del av den påverkan som sker redan i byggskedet. Malmö
stad är en mycket stor beställare av byggnationer. Vi bygger och renoverar skolor, och i bland river vi
byggnader. Det är glädjande att servicenämnden biföll vårt yrkande att förtydliga att vi nu måste minska
även denna påverkan. Nämnden kommer behöva följa utvecklingsarbetet noga och förtydliga
ambitionerna.
Det är också glädjande att servicenämnden ställt sig bakom att ytterligare öka ansträngningarna för att
minska matsvinnet, något som indirekt har möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan. Matens miljöoch klimatpåverkan påverkas främst genom ett fortsatt arbete med att minska matens fotavtryck.
Under året verkar vi för att de målsättningar vi arbetat fram i Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020
samt Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad ska infrias. För att att minska utsläppen även
efter 2020 enligt ovan nämnda kommunfullmäktigemål krävs dock fler och tydligt kvantifierade
målsättningar för servicenämnden. Under året kommer vi att verka för att servicenämnden bidrar till nya
långsiktiga och ambitösa målsättningar för stadens miljö- och klimatarbete. Dessa målsättningar kommer
att behöva arbetas in i servicenämndens liksom övriga nämnders styrning och resurssättas i budget, från
och med 2021.

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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