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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-05-26 kl. 12:30-17:26

Plats

Stadshuset, August Palmsplats 1, lokal Triangeln 1 & 2

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) §56
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) §55, §§57-74 ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S) §56
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP) §§55-57
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Truls Acke Troed Troedson (C)
Rolf Hansson (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef) §§55-56
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Demir Kolenovic (utredare, stadsfastigheter) §55

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-06-02

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§§55-74
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ÄRENDELISTA
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74

Information från förvaltningen
Ekonomisk prognos 2020 servicenämnden
Intern kontroll, uppföljning 2020 tertial 1
Återremittering av ansökan om objektsgodkännande för paviljongetablering i
Tygelsjö
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola,
Stensjön 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens förskola, Gamla
Idrottsplatsen 1
Återlämning av objekt utan hyresgäst
Ansökan om medel för inventering och tvätt av platsgjutet granulat
Malmöinitiativet Avveckla vegonorm för offentlig mat
Malmöinitiativet Byt ut margarin mot smör i det offentliga
Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Remiss Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Remiss om Samråd för detaljplan för fastigheten i Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård i Malmö (Dp 5636)
Remiss om Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i
Malmö (Dp 5642)
Sammanställning av pågående investeringsärenden - april 2020
Redovisning av delegerade beslut - april 2020
Inkomna skrivelser till nämnden - maj 2020
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§

55

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Louise Strand, servicedirektören informerar nämnden om förvaltningens deltagande i olika
insatser kopplade till Covid 19. Det handlar om samarbeten med andra nämnder inom
Malmö stad men även med andra myndigheter som till exempel Länsstyrelsen i Skåne och
Region Skåne. Några exempel är:





Olika förvaltningsövergripande ledningsgrupper där representanter från förvaltningen
ingår.
Förvaltningen har skapat en operativ anskaffningsfunktion som köper in bland annat
skyddsutrustning till andra förvaltningar inom Malmö stad.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har förvaltningen har skapat ett lager och
distribution av bland annat skyddsutrustning till övriga kommuner i Skåne.
Inrättat ett fordon för att transportera sjuka äldre personer mellan vårdboenden.

Utöver detta diskuterar även förvaltningen skötseln av allmänna ytor med beställande
nämnder Malmö då förvaltningarna räknar med att många kommer stanna kvar i Malmö
under sin semester. Förvaltningen höll också ett digitalt möte för samtliga chefer inom
förvaltningen, Ledarforum.
Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter informerar nämnden om
verksamheten, till exempel uppdrag (bygga, förvalta och tillhandahålla
fastigheter),beställande nämnder, budget samt vilka lagar och styrdokument som styr
verksamheten.
Demir Kolenovic, utredare på stadsfastigheter informerar nämnden om förvaltningens
strategiska säkerhetsarbete.
David Blomgren (M) efterfrågar en kopia på GIS kartan över fastigheterna som nämnden
förvaltar. Förvaltningen kommer att skicka ut den till de förtroendevalda.
Bengt Nilsson (C) efterfrågar utredningen kring solceller. Förvaltningen kommer att skicka ut
den till de förtroendevalda.
Mötet ajourneras kl. 13.55-14.03.
Gertrud Sonesson Wessman, avdelningschef för skolrestauranger informerar nämnden om
verksamheten, till exempel uppdrag (lagar och serverar mat till grundskolor, gymnasieskolor
och några förskolor), budget, vilka lagar samt styrdokument som styr verksamheten. Hon
presenterar även elevenkätundersökningen för skolmåltider 2019 som gjordes tillsammans
med grundskoleförvaltningen.
David Blomgren (M) vill ta del av resultatrapporten från elevenkät Skolmåltider 2019.
Förvaltningen kommer att skicka ut den till de förtroendevalda.
Mötet ajourneras 15.26-15.32.
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Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.

6

§

56

Ekonomisk prognos 2020 servicenämnden

SN-2020-628
Sammanfattning

Som en del av uppföljningen av det som beslutats i kommunens budget görs varje år en
ekonomisk prognos och en delårsrapport som rapporteras till kommunstyrelsen.
Ärendet kommer att skickas till kommunstyrelsen direkt efter sammanträdet. Eventuella
skriftliga reservationer och särskilda yttranden som inkommer i efterhand kommer att skickas
som en komplettering till kommunstyrelsen.
Beslut

Servicenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2020 servicenämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos 2020 servicenämnden
Ekonomisk prognos 2020 servicenämnden
Bilaga 1. Resultaträkning 2020 totalt och per avdelning
Bilaga 2. Uppföljning av objektsgodkända investeringar
Bilaga 3. Nyckeltal 2020- reviderad version
Bilaga 3. Nyckeltal 2020

7

§

57

Intern kontroll, uppföljning 2020 tertial 1

SN-2020-527
Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska
rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten i ärendet är en
delrapport för tertial 1, 2020.
Rapporten innehåller uppföljning av två direktåtgärder. Den första direktåtgärden handlar om
att kvalitetssäkra inkomna akuta ärenden hos kontaktcenter. Kommuntjänster har tagit fram
en rutin för att identifiera felhantering samt anpassat förvaltningens generella
avvikelseblankett för att passa verksamheten.
Den andra direktåtgärden berör stadsfastigheter och beskriver hur servicenämnden kommer
att hantera den nya organisationen kring lokalförsörjning i Malmö stad då den gamla
organisationen Lokaler i Malmö (LiMa) upphör att existera från och med 31 maj 2020. Den
nya organisationen flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och servicenämnden.
Inga granskningar var planerade för perioden.
Beslut

Servicenämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2020 tertial 1.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse intern kontroll uppföljning 2020 tertial 1
Rapport Uppföljning av internkontrollplan 2020 tertial 1
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§

58

Återremittering av ansökan om objektsgodkännande för
paviljongetablering i Tygelsjö

SN-2020-630
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2020 att återremittera servicenämndens ansökan om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger i Tygelsjö. Kommunstyrelsen gav
servicenämnden i uppdrag att i dialog med grundskolenämnden återkomma med förslag på
en permanent skollösning i Tygelsjö.
En komplettering till ansökan om objektsgodkännande har tagits fram i samråd med
grundskolenämnden. Ansökan om objektsgodkännande för en tillfällig etablering av
paviljonger i Tygelsjö, i anslutning till Pilbäcksskolan, har föregåtts av utredningar kring
möjligheten att skapa elevplatser i Tygelsjö, permanenta och tillfälliga. I ärendet beskrivs de
utredningar som genomförts, den nu gällande planeringen för tillskapandet av permanenta
elevplatser och en avvecklingsplan för den tillfälliga etableringen.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner kompletteringen till Ansökan om objektsgodkännande
för paviljongetablering i Tygelsjö.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) lämnar in en muntlig reservation till förmån för eget förslag.
Yrkanden

Kami Petersen (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget samt yrkar att lägga till följande
beslutsformulering: "Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med grundskolenämnden
beställa en permanent skola i Tygelsjö.".
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget samt yrkar avslag på Kami Petersens
(MP) tilläggsyrkande.
Roland Nilsson (V) vill återigen yrka avslag på servicenämndens ansökan till
kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40.
Göran Andersson (S) instämmer i Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget samt avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Mötet ajourneras kl. 16.17-16.27.
David Blomgren (M) instämmer i Jan Olssons m.fl. bifall till det liggande förslaget samt
avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.

9

Staffan Appelros (SD) instämmer i Jan Olssons m.fl. bifall till det liggande förslaget samt
avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång, omgång 1

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut; Jan Olssons (S) m.fl. bifallsyrkande,
Roland Nilssons (V) avslagsyrkande samt Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande börjar med att ställa Jan Olssons m.fl. (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget mot Roland Nilssons (V) yrkande om avslag på servicenämndens ansökan till
kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
m.fl. bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång, omgång 2

Ordförande fortsätter sedan med att ställa Jan Olssons (S) m.fl. yrkande avslag på
tilläggsyrkandet mot Kami Petersens (MP) yrkande om att lägga till beslutsformuleringen "Ge
förvaltningen i uppdrag att i samråd med grundskolenämnden beställa en permanent skola i
Tygelsjö".
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Återremittering av ansökan om objektsgodkännande för
paviljongetablering i Tygelsjö
Bilaga 1: Studie för utbyggnad av Tygelsjöskolan
Bilaga 2: Avvecklingsplan Tygelsjöskolans paviljongetablering
Bilaga 3: Lokalisering Pilbäcksskolan
Bilaga 4: Skissförslag alternativ 1-3 för placering av tillfällig paviljong
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Skrivelse med tillhörande protestlista från boende i Tygelsjö angående paviljonger
på Tygelsjö 41_40
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59

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Stensjöns förskola, Stensjön 1

SN-2020-460
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av Stensjöns förskola inom fastigheten Stensjön 7. Hyresgäst är förskolenämnden. Byggstart
beräknas ske senast under januari 2022 och slutbesiktning beräknas ske under november
2023. Det kommer att finnas ett behov av marksanering, kostnaden för detta uppskattas i
dagsläget till 3,5 mnkr och kommer finansieras av servicenämndens budgetram för rivning
och sanering. Totalt investeringsbelopp är 86 mnkr, vilket inkluderar 8 mnkr avseende
konjunktursvängningar på marknaden.
Beslut

1. Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för
nybyggnation av Stensjöns förskola inom fastigheten Stensjön 7 till ett
investeringsbelopp om 86 mnkr.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget men efterfrågar mer
information förvaltningens förslag till ansökan om objektsgodkännande kring bland
annat den ekonomiska redovisningen, arkitektoniska avvägningar, objektets livscykelaspekt.
Haqvin Svensson (M) instämmer i David Blomgrens kompletterande kommentar.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns
förskola, Stensjön 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön
1
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av hyresavtal
för Stensjöns förskola inom fastigheten Stensjön 7
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Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av
hyresavtal för Stensjöns förskola inom fastigheten
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMA) avseende Stensjöns förskola, Stensjön 1
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Ritning för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Satelitbild Stensjöns förskola, Stensjön 1
Karta Stensjöns förskola, Stensjön 1

Bilaga 112

Särskilt yttrande - servicenämnden 26/5 2020
Ärende 6: Stensjöns förskola

30 m2 lekyta per barn är det långsiktiga mål (v)i anser gälla vid utbyggnad av
förskoleplatser i Malmö

Roland Nilsson(v)

Banesa Martinez(v)

Bilaga 2
13

Särskilt yttrande
Servicenämnden, 26 maj 2020
Objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola
SN-2020-460
Inledningsvis är vi bekymrade över ambitionen att tränga ihop hela 180 småbarn, ett troligt sverigevärsta, i
en och samma förskola. Det tycks innebära nio stycken storavdelningar travade på höjden, och för
tankarna till ett fabrikstänkande snarare än omsorg om barnens bästa. Det finns anledning till besinning
när det gäller Stensjöns förskola.
Vi är också frågande till den nya modell som förskolenämnden efterfrågat, som innebär att viktiga beslut
om investeringar i våra barns framtid fattas i ett förtida skede i planeringen, på ett oerhört magert
underlag. Idag har vi behandlat detta ärende jämte två normala beställningar av förskolor. Det går snabbt
att konstatera från underlagen att kvaliteten på förslaget för Stensjöns förskola i Kroksbäck är låg jämfört
med Sifs förskola i Hyllie och Bollens förskola vid Triangeln. Måhända infinner sig kvaliteterna senare i
processen. Men även en sådan förhoppning verkar tveksam med tanke på projektets snåla
budgetförutsättningar. Olyckligt nog innebär modellen att att den politiska ledningen tvår sina händer
istället för att engagera sig i förskolans kvalitet. Och tyvärr finns därmed risken att de köper grisen i
säcken.
Vilken är anledningen att Hylliebarnen är värda 32 % mer skattepengar än Kroksbäcksbarnen? Vi
förutsätter att skillnaden i budget inte förklaras av att barnen i miljonprogrammet anses värda mindre i
politiskt engagemang, pengar, arkitektonisk kvalitet, plats att leka och lära inomhus som utomhus, än vad
barnen i Malmös nya framsidor kring Hyllie och Triangeln är. Kommunstyrelsen bör fördjupa sig noga i
dessa frågeställningar inför kommunfullmäktiges överläggningar och beslut. Acceptera inte att Stensjöns
förskola blir ett sänke för Kroksbäck!

Antal barn

Inneyta/barn

Uteyta/barn

Hyra/barn

Sifs fsk, Hyllie

140

12,4 kvm

28,2 kvm

38 300 kr

Bollens fsk, Triangeln

160

11,8 kvm

27,0 kvm

34 200 kr

Stensjöns fsk, Kroksbäck

180

11,6 kvm

25,5 kvm

29 000 kr

Kami Petersen

med instämmande av
Inger Åhlin Torstensdotter

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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60

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1

SN-2020-462
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1. Hyresgäst är förskoleförvaltningen. Byggstart
beräknas ske senast under maj 2021 och slutbesiktning beräknas ske under juni 2022. Det
kommer att finnas ett behov av marksanering och kostnaden för detta uppskattas i dagsläget
till 5 mnkr och kommer vidare att faktureras till tekniska nämnden. Totalt investeringsbelopp
är 96 mnkr, vilket inkluderar 9 mnkr avseende konjunktursvängningar på marknaden.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för nybyggnation
av Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1 till ett investeringsbelopp om 96,5 mnkr.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av hyresavtal
för Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1
Tjänsteskrivelse Förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av
hyresavtal för Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) avseende Sifs förskola, Skyfallet 1
Hyresavtal med Förskoleförvaltningen för Sifs förskola, Skyfallet 1
Ritning för Sifs förskola, Skyfallet 1
Satellitbild Sifs förskola, Skyfallet 1
Karta Sifs förskola, Skyfallet 1
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§

61

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens
förskola, Gamla Idrottsplatsen 1

SN-2020-461
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av Bollens förskola inom fastigheten Gamla idrottsplatsen 1. Hyresgäster är
förskolenämnden. Byggstart beräknas ske senast under mars 2021 och slutbesiktning
beräknas ske under oktober 2022. Det kommer att finnas ett behov av marksanering,
kostnaden för detta uppskattas i dagsläget till 6 mnk och kommer finansieras av
servicenämndens budgetram för rivning och sanering. Totalt investeringsbelopp är 97 mnkr,
vilket inkluderar 8 mnkr avseende konjunktursvängningar på marknaden.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för nybyggnation
av Bollens förskola inom fastigheten Gamla idrottsplatsen 1 till ett investeringsbelopp om 92
mnkr.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens
förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens förskola, Gamla
Idrottsplatsen 1
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av hyresavtal
för Bollens förskola inom fastigheten Gamla idrottsplatsen 1
Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-03-23 Tecknande av
hyresavtal för Bollens förskola inom fastigheten Gamla Idrottsplatsen 1
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) avseende Bollens förskola, Gamla
Idrottsplatsen 1
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Ritning för Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Satellitbild Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Karta Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
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62

Återlämning av objekt utan hyresgäst

SN-2020-582
Sammanfattning

Servicenämnden förvaltar i dagsläget ett 20-tal fastigheter som det inte finns något intresse
för eller behov av från stadens övriga nämnder. Serviceförvaltningen behöver därför
tillsammans med fastighets- och gatukontoret ta fram en tydlig rutin för att hantera ärenden
om avyttring och förvärv för de fastigheter som hanteras av servicenämnden på stadens
uppdrag. Berörda förvaltningen kommer även behöva upprättas en rutin för hur de ska
hantera de fastigheter som staden vill behålla men som det inte finns ett behov av för Malmö
stads verksamheter. Som en pilot har därför tre fastigheter valts ut; Marklunda, del av
Ungdomens hus och Skånegården.
Beslut

Servicenämnden godkänner överlämnade av Marklunda och del av Ungdomens hus till
tekniska nämnden.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Haqvin Svensson (M) yrkar bifall till det liggande förslaget men efterfrågar en
årlig redovisning av nämndens fastighetsbestånd för den här typen av objekt.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Återlämning av objekt utan hyresgäst 2020-05-26
Tjänsteskrivelse för återlämning av objekt utan hyresgäst
Bilaga 1 - Information om fastigheterna
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§

63

Ansökan om medel för inventering och tvätt av platsgjutet
granulat

SN-2020-587
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 att verka för en utfasning av mikroplast
genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter.
Representanter från fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, förskoleförvaltningen,
grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen under ledning av miljöförvaltningen har
undersökt hur de medel som finns avsatta för åtgärder för att stoppa utsläppen av plast från
konstgräsplaner i kommunstyrelsens anslag till förfogande i Malmö stads budget 2020 skulle
kunna prioriteras. Servicenämnden ansöker därför om 550 000 kr för de åtgärder som
servicenämnden genomför tillsammans med tekniska nämnden, grundskolenämnden och
förskolenämnden. Ansökningen gäller medel ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder som
ska verka för en utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och gummiasfalt.
Beslut

Servicenämnden avropar 550 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder som ska
verka för en utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och gummiasfalt för att genomföra
åtgärderna beskrivna under rubriken Inventering och tvätt av ytor med platsgjutet granulat i
ansökan.
Reservationer och särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande. Vid justeringen hade inget särskilt
yttrande kommit in.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till det liggande förslaget men anser att alternativen inte är
optimala.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för inventering och tvätt av platsgjutet granulat
Beslut från kommunfullmäktige 2016-04-28 Motion om att Malmö stad ska sluta
använda mikroplaster
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§

64

Malmöinitiativet Avveckla vegonorm för offentlig mat

SN-2019-1581
Sammanfattning

Servicenämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ där förslagsställaren framför att
verksamheter inom skola, vård och äldreboende ska sluta servera vegetarisk mat till ickevegetarianer då dessa utgör en minoritet och inte ska vara normsättande.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar till förslagsställaren där servicenämnden
delar förslagsställarens uppfattning att det finns olika önskemål och förväntningar från
matgäst-ter kring vilken mat som serveras i stadens verksamheter. Nämnden ger också en
förklaring av gällande nationell lagstiftning för näringsberäkning och planering av
skolmåltider samt Malmö stads gemensamma policy kring hållbara måltider.
Beslut

Servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Yrkanden

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) lämnar in ett eget förslag till yttrande som
även ska skickas till miljönämnden som ansvarar för att ta fram Malmö stads Policy för hållbar
utveckling och mat.
Jan Olsson (S) yrkar avslag på Staffan Appelros (SD) m.fl. ändringsyrkande och bifall till det
liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till det liggande förslaget med hade föredragit om det liggande
förslaget till yttrande även hade påtalat att det inte finns någon vegonorm.
Christin Gaskell Brown (L) yrkar bifall till det liggande förslaget och instämmer i Roland
Nilssons (V) kommentar.
Beslutsgång

Ordförande finner två förslag till beslut; Jan Olssons (S) m.fl. yrkande om bifall till det
liggande förslaget mot Staffan Appelros (SD) m.fl. ändringsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget.
Beslutet skickas till

Förslagsställare Malmöinitiativet
Stadskontoret
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet Avveckla vegonorm för offentlig mat
Förslag till yttrande Malmöinitiativ Avveckla vegonorm för offentlig mat
Malmöinitiativet Avveckla vegonorm för offentlig mat
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§

65

Malmöinitiativet Byt ut margarin mot smör i det offentliga

SN-2019-1588
Sammanfattning

Servicenämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ där förslagsställaren framför att
verksamheter inom barnomsorg, skola, vård och äldreboende ska byta margarin mot smör.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar till förslagsställaren där servicenämnden
delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt med nyttig mat till stadens matgäster i
förskola, skola och på vårdboende. Nämnden ger också en förklaring av gällande nationell
lagstiftning för näringsberäkning av skolmåltider och även de policybeslut som finns i Malmö
stad med specifika krav för livsmedel som återspeglas i stadens upphandlade
livsmedelssortiment.
Beslut

Servicenämnden godkänner serviceförvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Förslagsställare Malmöinitiativet
Stadskontoret
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet Byt ut margarin mot smör i det offentliga
Förslag till yttrande Malmöinitiativet Byt ut margarin mot smör i det offentliga
Malmöinitiativet Byt ut margarin mot smör i det offentliga
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§

66

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

SN-2020-364
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till en
motion av Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett
anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till
kommunfullmäktige.
Utredningens utgångspunkt har varit att det är viktigt att upptäcka och motverka
oegentligheter och verka för en sund organisation och kultur i kommunens verksamheter
samt att verka för allmänhetens förtroende för kommunen. Utredningens förslag är att införa
en visselblåsarfunktion.
Servicenämnden ser positivt på att möjligheterna för införande av en visselblåsarfunktion i
Malmö stad utreds. Nämnden instämmer i utredningens ståndpunkt att det är viktigt att
upptäcka och motverka oegentligheter och ställer sig därmed även bakom utredningens
förslag till inriktning för en visselblåsarfunktion. Nämnden anser dock att kommunen bör
avvakta med att införa en visselblåsarfunktion till dess att den pågående statliga utredningen
på området har lämnat sina författningsförslag. Utöver det lämnar nämnden synpunkter och
kommentarer kring bland annat finansiering, hantering kring IT-system, säkerställande av
korrekt personuppgiftsbehandling samt behovet av kommunikationsinsatser.
Beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till införandet av en visselblåsarfunktion och godkänner
förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande. Vid justeringen hade inget särskilt
yttrande kommit in.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Förslag till yttrande Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad
Följebrev Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad, STK-2019-543
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott §135 Utredning om
visselblåsarfunktion i Malmö stad 2020-03-02
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Utredning om visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
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§

67

Remiss Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun
och Malmö stad

SN-2020-515
Sammanfattning

VA SYD har skickat Renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs kommun och Malmö stad
på remiss till servicenämnden för kännedom och eventuellt yttrande. I
Renhållningsordningen lämnas förslag till ny Kretsloppsplan innehållande ny vision och nya
avfallsmål till år 2030.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden ställer sig bakom
Renhållningsordningen men framför synpunkter på målområdenas utformning.
Beslut

Servicenämnden ställer sig bakom Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och
Malmö stad och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

VA SYD

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Remiss Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och
Malmö stad
Förslag till yttrande Remiss Renhållningsordning för Burlövs kommun och Malmö
stad
Följebrev Remiss Renhållningsordning för Burlövs kommun och Malmö stad
Föreskrifter för Avfallshantering
Kretsloppsplan 2021-2030
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§

68

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön
och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)

SN-2020-506
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter. Detta
kommer att bidra till en högre bebyggelsetäthet och en större variation i området.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig bakom
detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Tonni Andersson (SD) och Staffan Appelros (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8
David Blomgren (M) och Bengt Nilsson (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande. Vid
justeringen hade inte särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön
m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Reservation från Liberalerna och Moderaterna stadsbyggnadsnämnden 2016-12-16
Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp
5513).
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)

Paragrafen är justerad

Bilaga 825

SÄRSKILT YTTRANDE.
Servicenämnden i Malmö, 2020-05-26.
Ärende: 15. Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513) SN-2020-506.

Sverigedemokraterna har i stadsbyggnadsnämnden inlämnat reservation i rubricerat ärende vilket
vi hänvisar till men önskar här även ytterligare komplettera våra synpunkter. Ärendet bottnar i beslutet av de styrande om att förtäta Malmö till följd av den stora inflyttningen till Malmö delvis
baserat på bostadsanvisningslagen där statsmakterna totalt ignorerat det kommunala självstyret.
Resultatet blir i detta ärende att Lorensborgsgatan kommer att få sämre framkomlighet, antalet
parkeringsmöjligheter minskar, mindre gröna miljöer och kontaktytor då bebyggelsetätheten ökar.
Vidare är det en uttalad ambition att området skall göras bilfritt.
Sverigedemokraterna anser att det är av stor betydelse att boende i närmiljön får komma till tals och
att deras synpunkter beaktas i planprocessen. En blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer är
i sak positivt men att förtäta i den utsträckning som de styrande beslutat ser vi som kontraproduktivt.
Malmös samhällsplanerare och systemutformare har till följd av den stora inflyttningen ett gigantiskt
uppdrag. En relevant fråga är varför inte begränsa inflyttningen istället till vad som kan anses vara
”naturliga” nivåer.
Människors egna val av transportmöjligheter och mobilitet får enligt Sverigedemokraterna inte styras
av politiska beslut. I en öppen, levande och attraktiv stad bör alla trafikslag få plats och komplettera
varandra.
Under tidigare mandatperiod fanns det i stort sett en borgerlig samsyn i sakfrågan. Att ett parti nu
totalt ändrat uppfattning är inte förvånande, - det ingår i deras politik.
Malmö 2020-05-26.

Staffan Appelros, Tonni Andersson med instämmande av Rolf Hansson.

Bilaga 826
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§

69

Remiss om Samråd för detaljplan för fastigheten i Limhamn
155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)

SN-2020-450
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten i Limhamn 155:355
m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är
att göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse. Förvaltningen har
tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden efterlyser mer ingående undersökningar
om utnyttjandegrad/exploateringstal mot bakgrund av pandemi/epidemiologiska
erfarenheter. I övrigt ställer sig servicenämnden positivt till detaljplanens syfte.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M) och Katarina Kasmarvik (M) lämnar in ett
särskilt yttrande. Vid justering har inte särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse Samråd för detaljplan för fastigheten i Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Förslag på Yttrande Samråd för detaljplan för fastigheten i Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Följebrev till samrådshandlingar Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Reservation från nya moderaterna Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355
m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Särskilt yttrande från Liberalerna Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl.
i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622), Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19
Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand
i Malmö (Dp 5622)
Plankarta samråd för Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Karta/Ritning/Satellitbild över fastighet
Översiktsbild Samråd för detaljplan för fastigheten i Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9 29

Servicenämnden i Malmö, 2020-05-26
Ä11. Yttrande om samrådsförslag DP Limhamn 155-355
Särskilt yttrande

Vi anser att detaljplaneförslaget innebär en alltför hög förtätning och ett överutnyttjande av
ett känsligt område, både av naturhänsyn, hänsyn till omgivande bebyggelse samt infrastruktur.

Vi anser att detaljplaneförslaget måste omarbetas till en mer lämplig bebyggelse och mindre
förtätning än nuvarande förslag. Vi ifrågasätter om området ens skall bebyggas med bostäder
av typen flerfamiljshus.

Malmö 2020-05-26

Staffan Appelros,

Tonni Andersson, med instämmande av:

Stefan Greschner

Rolf Hansson.

30

§

70

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Almgården 4 m.fl. i Rosengård i Malmö (Dp 5636)

SN-2020-474
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård i Malmö (Dp 5636) till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra förtätning av bostadsområdet Almgården med fler bostäder av olika typ,
detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte, men upprepar tidigare framfört önskemål om att detaljplanen inte får
inkräkta på Fölets förskolas innevarande parkeringsresurser.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas
särskilda yttrande i stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29, diarienummer 2018-926.
Roland Nilsson (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda yttrande i stadsbyggnadsnämnden
2018-11-29, diarienummer SBN-2018-926.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård i Malmö (Dp 5636)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4
m.fl. i Rosengård i Malmö (Dp 5636)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård i Malmö (Dp 5636)
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna Detaljplan för fastigheten Almgården 4
m:fl i Rosengård (Dp 5636) stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Detaljplan för fastigheten Almgården 4 m:fl i
Rosengård (Dp 5636), stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Planbeskrivning Samråd för detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård Malmö (Dp 5636)
Plankarta Samråd för detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i Rosengård
Malmö (Dp 5636)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Almgården 4 m.fl. i
Rosengård i Malmö (Dp 5636)
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Paragrafen är justerad
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§

71

Remiss om Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten
Toarp 4:27 i Toarp i Malmö (Dp 5642)

SN-2020-531
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i
Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att
om-vandla gårdens byggnader till bostäder och samtidigt bevara värdefulla kulturmiljövärden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte och har inget att invända mot förslaget.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp
i Malmö (Dp 5642)
Förslag på Yttrande Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i
Toarp i Malmö (Dp 5642)
Följebrev Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i
Malmö (Dp 5642) (4/4)
Planbeskrivning Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp
i Malmö (Dp 5642)
Plankarta Samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i
Malmö (Dp 5642)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i
Malmö (Dp 5642)

Paragrafen är justerad
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§

72

Sammanställning av pågående investeringsärenden - april 2020

SN-2020-73
Sammanfattning

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

Serviceförvaltningen godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för april
2020.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Sammanställning av pågående investeringsärende april 2020
Sammanställning investeringsrapport april 2020
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§

73

Redovisning av delegerade beslut - april 2020

SN-2020-629
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 april 2020.
Beslut

Servicenämndens godkänner redovisningen av de delegerade beslutet för april 2020.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - april 2020
Redovisning av delegerade beslut- HR april 2020
Redovisning av delegerade beslut- stadsfastigheter april 2020
Redovisning av delegerade beslut - serviceresor februari och mars 2020
Ordförandedelegationsbeslut servicenämndens yttrande på Remiss om
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
Redovisning av delegerade beslut- färdtjänst april 2020
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§

74

Inkomna skrivelser till nämnden - maj 2020

SN-2020-568
Sammanfattning

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

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












Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - april 2020
Beslut från kommunstyrelsen 2020-05-06 Remiss från Finansdepartementet Modernare byggregler -förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 201968)
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-29 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Beslut från arvodeskommitténs presidium 2020-04-22 Villkor för arvode för digitala
sammanträden
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-29 Uppföljning av intern kontroll 2019
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15 Personalredovisning 2019
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15 Återrapportering utvärdering av Malmö
stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång
Beslut från miljönämnden 2020-04-21 Årsrapport över luften i Malmö 2019
Beslut från tekniska nämnden 2020-04-21 Ensamresor i färdtjänsten med anledning
av covid-19
Förvaltningsrätten i Malmö dom mål nr 2118-20 färdtjänst avslag

