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75

Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö

SN-2020-438
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till Översiktsplan för Malmö till servicenämnden
för yttrande. Översiktsplan för Malmö, översyn 2019–2022, underlag för samråd, godkändes av
kommunstyrelsen 4 mars 2020. Översiktsplanen anger Malmö stads långsiktiga och
övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslut

Servicenämnden ställer sig bakom Översiktsplan för Malmö, översyn 2019–2022, underlag
för samråd och godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

David Blomgren och Bengt Nilsson (C) lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 1.
Roland Nilsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Tonni Andersson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Inger Åhlin (MP) lämnar i ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Information

Hanna Björklund, planeringssekreterare och Gustav Aulin, landskapsarkitekt från
stadsbyggnadskontoret presenterar Översiktsplanen för Malmö stad för servicenämnden.
Yrkanden

Inger Åhlin (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Göran Andersson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar avslag till det liggande förslaget.
Bengt Nilsson (C) yrkar avslag till det liggande förslaget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Inger Åhlin (MP) och Göran
Anderssons (S) yrkande om bifall till det liggande förslaget mot David Blomgrens och Bengt
Nilssons (C) yrkande om avslag på det liggande förslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner det liggande
förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
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Förslag på Yttrande Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Följebrev Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Sändlista Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö
Översiktplan för Malmö- underlag för samråd

Bilaga 1
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Reservation

Servicenämnden 2020-06-16
Ärende: 2 – SN 2020-438, Översiktsplan för Malmö
Reservation Översiktsplan för Malmö

Vi väljer att reservera oss då vi saknar klara svar på en del frågor ställda i debatten
och med förslag till remissvar innehållande ”inga invändningar” ser vi inget alternativ.
Några av punkterna i lyft:
Vi ser det inte som ett självändamål att Malmö ska växa till en halvmiljonstad och om
så behövs tydligare svar på hur vi i minst samma takt (och gärna i högre takt) växer
motsvarande antal arbetstillfällen.
Då Malmö i rankingar placeras väldigt lågt som näringslivsvänlig stad är det
synnerligen viktigt att en radikal förbättring av detta tas i beaktande.
Då Malmö i rankingar placeras lägst som stad med trygghet och upplevt trygghet för
invånarna är det synnerligen viktigt att en radikal förbättring av detta tas i beaktande.
Stärk satsningen på 3d-byggnader och projektera/bygg ”mångfunktionellt”? Dvs
byggnader som kan inrymma äldreboende, förskola, grundskola mm.
Översiktsplanen saknar tydliga besked hur vi ska skapa en miljövänligare trafikmiljö
och hur staden ska planera för mer egenproducerad energi, typ havsbaserad vindkraft
och solceller.

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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Vänsterpartiet

Bilaga 2

Särskilt yttrande
Servicenämnden 2020-06-16: Ärende 1. Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Vänsterpartiet Malmö ställer sig bakom samrådsförslaget och tycker att förslaget lyfter fram många viktiga
aspekter, möjligheter och utmaningar som Malmö står inför i byggandet av framtidens stad. I det här tidiga
skedet i arbetet med att staka ut en visionär och strategisk väg framåt för Malmö stad är det några saker som vi
anser är extra viktiga att belysa:
Delaktighet
Bostadsbyggandet beskrivs idag ofta som en lång och komplex process. Många olika aktörer är inblandade och
besluten hamnar allt längre från medborgarna. I ljuset av detta ser Vänsterpartiet att det är av yttersta vikt att
vi lyckas omvandla medborgarnas engagemang, kunskap och inlevelse om platserna i Malmö stad, till konkreta
förslag och lösningar. Bra stadsutveckling förutsätter högljudda och organiserade medborgare som opponerar
sig och vi välkomnar därför en dialog med Malmös invånare i ett led mot att tillsammans lösa de stora och
komplexa samhällsutmaningarna.
Barnets perspektiv
I planförslaget lyfts det fram att staden ska fortsätta växa inåt, innanför Yttre ringvägen. Samtidigt är en av de
prioriterade inriktningarna i planförslaget är att Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Förtätningen kommer oundvikligen leda till intressekonflikter där olika intressen kommer ställas emot
varandra. En av dessa konflikter är var barnen ska få plats – både under förskola/skola och fritid – när det
samtidigt ställs krav på förtätning. Vi tycker därför att det är mycket positivt att man vid flera tillfällen lyfter
fram barnperspektivet i planförslaget. Genom att beakta barnets bästa i samtliga beslut som kan komma att
påverka barn kan vi säkerställa att barnen blir en kritisk faktor i stadsplaneringen, inte minst gällande vilka som
kommer att prioriteras i den kommande trafikplaneringen. På så sätt barnen utgöra en måttstock på om vi
klarar av att bygga en mänsklig stad och ett fungerande och jämlikt samhälle för alla medborgare.
Bostadsförsörjning
I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på
plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till
bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett
socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. För att
säkerställa en jämlik bostadssituation i framtidens Malmö önskar Vänsterpartiet därför ännu tydligare
ställningstaganden i översiktsplanen om vikten av att inte sälja ut allmännyttan, samt att Malmö stad ska
säkerställa ett högt bestånd av hyresrätter. En förutsättning för att skapa en hållbart Malmö för Malmöborna är
att våra bostäder inte säljs till internationella riskkapitalister som prioriterar profit före Malmöbornas
välmående. Vi vill även behålla makten över den kommunala marken och önskar att det i översiktsplanen
framgår att Malmöborna genom en större rådighet över marken också får ett större inflytande över
bostadsbyggandet.
Klimat och miljö
Vi ser stora behov att den kommande översiktsplanen har ett klimatperspektiv. Det gäller hur vi bygger för att
minska påverkan på klimatet och hur vi bygger säkert för de klimatförändringar som sker, vattennivåhöjningar
samt fler och kraftigare skyfall. Vi behöver också planera för mer grönska i staden, det kan handla om fler
stadsgator med träd och fler miniparker. Den högklassiga åkermarken behöver värnas och bebyggelse ska ske
på ytor som inte har samma höga värde, det kan handla om tidigare hårdgjorda ytor som bilparkering i
markplan och liknande.
Malmö 2020-06-16
Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V)

Bilaga 3
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Särskilt yttrande
Servicenämnden 2020-06-16
Ärende 2. Remiss om samråd för Översiktsplan för Malmö SN-2020-438.

Samråd översiktsplan
Sverigedemokraterna delar inte den okritiska hållning som förvaltningens yttrande ger sken
av. Den förtätning som anges i dokumentet kan inte samtidigt ge både ökade grönytor och
ökad byggnation. Det är naivt att tro annat.
De stora gröna ytor som idag omger de stora infartsgatorna Pildammsvägen och
Lorensborgsgatan kommer att ersättas av tät bebyggelse nära vägen. Hur kommer detta att
uppfattas av de som idag bor längs dessa gator. Dels får de sin utsikt skymd dels kommer de
nya husen att få en nära trafik som ger störningar i boendet. Hur man löser
parkeringsproblemen anges ej. Det är naivt att tro att kollektivtrafiken kommer att ta hand om
alla transporter, folk lär inte sälja sina bilar i högre grad. Då personbilarna blir ett allt mindre
problem med avseende på utsläppen så finns det heller ingen anledning att förhindra
privattrafik med bil, särskilt inte över längre sträckor, där just dessa gator används som mest.
Ur en pandomisituation är det dessutom skadligt ur en samhällssituation att helt förlita sig på
kollektivtrafiken, vilket dokumentet helt saknar en plan för.
En annan gammal myt används fortfarande: att en havsnivåhöjning skulle hota Malmös
byggnader. Ett krav på 3 meter över nuvarande havsnivå för ny byggnation visar på en passiv
och uppgiven bostadspolitik. Hur ser det ut i andra länder? Tex Holland. Frågan som planen
inte ens berör är naturligtvis vilka krav man skall ställa på byggnadernas konstruktion istället
för att uppgivet förbjuda all byggnation på lägre nivåer. Detta går i andra länder varför man
önskar att Malmös plan- och byggnadsansvariga hade en mindre begränsad fantasi och ovilja
att ta till sig bra exempel från andra länder.
Hur kan man samtidigt föreslå byggnader på vatten, husbåtar, när man inte ser möjligheterna
att bygga havsnära och på låga nivåer med byggnader som är förberedda för att motstå
vattenskador?
Alla byggnader borde utföras på ett fukt- och vattentäkters sätt då Malmö alltid har en hög
grundvattennivån.
Då det behövs ett omtag av hela planen lämnar vi därför detta särskilda yttrande med dessa få
exempel på vilka konsekvenser det får när man föreslår en desperat förtätning mestadels
baserad på en alltför hög inflyttning av bidragsberoende nya medborgare som inte kan välja
ett drägligare boende än tätt mot en infartsgata.
Planförslaget andas desperation och nya ”miljonprogram” som vi redan har för många av.

Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)
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Information från förvaltningen

Sammanfattning

Louise Strand, servicedirektör informerar nämnden om:













White Guide Junior har publicerat nomineringar i 13 tävlingskategorier för offentliga
måltider i Sverige. Gertrud Sonesson Wessman är nominerad till Årets Måltidschef.
Skolrestaurangerna på Möllevångsskolan och Risbergsskolan är nominerade till Årets
skolrestaurang. Vinnarna utses den 15 september 2020.
Djurens rätt har utnämnt Malmö stad till Sveriges mest djurvänliga kommun 2020.
Organisationen har rankat kommunerna utifrån hur de arbetar inom ett antal olika
områden, som djurskyddskrav vid upphandling och vilken mat som serveras på
skolor och förskolor i de olika kommunerna.
Undersökningsföretaget Brilliant för statistik kring kommunala kontaktcenter. Malmö
stads kontaktcenter blev bäst på uppklarade ärenden och topp tre vad gäller kunskap,
enkelhet och engagemang. Företaget har också undersökt hur medborgarna bedömer
kommunvägledarna. Malmö var bland de kommuner som fick bäst omdöme om
kommunvägledare.
Serviceförvaltningen tar emot 220 ungdomar i satsningen Ung i sommar.
Tekniska nämnden har ansvar för drift- och underhållstjänster som t.ex. renhållning,
gatusopning, grönyteskötsel, ogräsrensning, häckklippning, bevattning och badplatser.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 12 juni beslöt de att avbryta upphandlingen
med. Anledning är Covid 19 som har medfört att Malmö stads ekonomiska
förutsättningar förändrats i sådan utsträckning att uppdragen nu kommer att utföras i
egen regi. Tekniska nämnden gav fastighets - och gatukontoret i uppdrag att att göra
en överenskommelse med serviceförvaltningen om hur uppdragen ska utföras. De ska
utföras på samma villkor som erbjudits externa utförare och mot ersättning som
motsvarar den som skulle ha utgått till externa utförare. Det nya uppdraget startar den
1 april 2021.
Tekniska nämnden beslutade på sitt möte den 12 juni att ge fastighets- och
gatukontoret att i samråd med serviceförvaltningens enhet serviceresor utreda
möjligheten kring en gemensam beställningscentral för färdtjänst mellan Malmö och
Lunds kommuner.
Förvaltningen fortsätter med en hel del uppdrag kopplat till Covid 19, bland annat
avseende inköp av skyddsutrustning. Förvaltningen har också producerat ”Hälsa på
skydd” till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en plexiskiva som gör att
boende på äldreboenden kan ta emot besök utomhus.

Helen Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter informerar nämnden om ansökningar kring
hyreslättnader från externa hyresgäster. Det handlar om ett 20-tal ansökningar och en
totalsumma på ca 1,5 miljoner. Malmö Opera, Casinot och Malmö live har också lämnat in
ansökningar.
Louise Strand, servicedirektör informerar nämnden kring upphandling och inköp. Hon
berättar bland annat om EU-direktiv, lagstiftning, Malmö stads styrdokument
samt serviceförvaltningens riktlinjer.
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Beslut

Servicenämndens godkänner förvaltningens information.
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Samnyttjande av park för förskola

SN-2020-745
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har inom Malmö stadsbudget 2020 gett servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och förskolenämnden i uppdrag att ”se över
nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan.”. För att genomföra uppdraget har förvaltningarna
samverkat kring en uppdragsbeskrivning.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisat förslag till uppdragsbeskrivning.
Reservationer och särskilda yttranden

Inger Åhlin (MP) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5. Vid justeringen har ingen
reservation kommit in.
Tonni Andersson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.

Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Tonni Andersson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande.
Inger Åhlin (MP) yrkar avslag på uppdragsbeskrivningen och lämnar in en reservation.
Protokollsanteckning

Roland Nilsson (V) vill ha det noterat i protokollet att uppdraget inte ska innebära att man
ska ta fram förslag på minskad norm för yta per barn.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget mot Inger Åhlins avslagsyrkande.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det
liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Samnyttjande av park för förskola
Uppdragsbeskrivning Samnyttjande av park för förskola
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Bilaga 6
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Servicenämnden i Malmö, 2020-06-16.
Ärende 4, Samnyttjande av park för förskola. SN-2020-745.

SÄRSKILT YTTRANDE.
Barns utomhusvistelse i parker och gröna sunda miljöer ser Sverigedemokraterna som
positivt ur flera aspekter. Malmö har många parker med olika karaktär och det är inte givet
att alla är en bra lek – och vistelsemiljö för förskolebarn.
Den fysiska bedömningen avseende markföroreningar etc. utförs av miljöförvaltningen, men
det framgår inte i dokumenten om barnperspektivet beaktats eller hur barn med särskilda behov, såsom kost, tillgång till mediciner, allergier eller annat kan få sina behov tillgodosedda
vid heldagsvistelse i park och liknande gröna miljöer.
Ökat användande av parker för förskolebarn får inte enligt Sverigedemokraterna användas
som sakskäl att på sikt minska normen avseende den fria lekytan i översikts -och detaljplaner.
Sett i ljuset av den ovanligt stora inflyttningen till Malmö av inte minst barnfamiljer är behovet
av förskoleplatser alltmer påträngande och Sverigedemokraterna befarar att på sikt
kommer de styrande finna det allt svårare att söka lämpliga platser för etablering av fler
förskolor, inte minst med tanke på normen om fria lekytor. Att hänvisa till park och gröna
miljöer för utevistelse ser Sverigedemokraterna inte som ett godtagbart argument för att
underlätta etableringen av fler förskolor, inte om det sker på bekostnad av mindre lekytor.

Malmö 2020-06-16.

Tonni Andersson, med instämmande av: Stefan Greschner och Rolf Hansson.
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Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030

SN-2020-564
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till
strategi för klimatneutralt byggande. Med anledning härav beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att utan eget ställningstagande, skicka stadsbyggnadsnämndens förslag till
strategi för klimatneutralt byggande på remiss till Malmö stads nämnder och helägda bolag.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslut

Servicenämnden ställer sig i huvudsak positivt förslag på strategi och godkänner därmed
också förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Inger Åhlin (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7. Vid justeringen har inget särskilt
yttrande kommit in.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Inger Åhlin (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget och lämnar in ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Förslag på Yttrande Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Följebrev Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030 , STK-2019-1725
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30 Återrapportering
Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 Budgetuppdrag 2019 om
Strategier för klimatneutralt byggande
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
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Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om miljöpris

SN-2019-1526
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som handlar om att ta fram ett miljöpris. I motionen förslås det att
servicenämnden får i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas ut till den person som har
gjort framstående insamlingsinsatser för miljön. Det handlar om att samla in skräp som till
exempel plast, metaller, batterier, cigarettfimpar mm.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Beslut

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

David Blomgren (M) och Bengt Nilsson (C) lämnar in en gemensam skriftlig reservation,
bilaga 8.
Yrkanden

David Blomgren (M) yrkar bifall till motionen.
Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget och yrkar därmed avslag på David
Blomgrens (M) och Bengt Nilssons (C) bifallsyrkande på motionen.
Tonni Andersson (SD) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget till yttrande samt att anse motionen besvarad mot David Blomgrens (M)
och Bengt Nilssons (C) yrkande om bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget till yttrande och att motionen anses besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
om miljöpris
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Förslag till yttrande Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund om miljöpris
Följebrev Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M)
om miljöpris, STK-2019-1483
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris, STK-2019-1483

Bilaga 8

16

Reservation

Servicenämnden 2020-06-16
Ärende: 6 – SN 2020-1526, Motion från M om Miljöpris
Reservation Motion om Miljöpris
Det är ständigt omtalat att om man vill ha riktiga förändringar vill det till att var en börjar med
sig själv. När det gäller miljöpriser finns det redan dito både för företag och för föreningar
men i Malmö finns det inget för privatpersoner.
Vi tycker definitivt att detta var en idé värd att prova och att Serviceförvaltningen kunnat utarbeta ett format och stått som prisutdelare.
Då våra åsikter inte vann majoritet väljer vi att reservera oss.

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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§

80

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en 24 timmars städgaranti

SN-2019-1527
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion till servicenämnden och
tekniska nämnden om att införa en 24-timmars städgaranti för att göra Malmö till en renare
och mer attraktiv stad. De föreslår att nämnderna ges i uppdrag att införa garantin så att all
nedskräpning och klotter åtgärdas inom 24 timmar.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Tonni Andersson (SD) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en
24 timmars städgaranti
Förslag till yttrande Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
införa en 24 timmars städgaranti
Följebrev Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24
timmars städgaranti, STK-2019-1491
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en 24 timmars
städgaranti, STK-2019-1491
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§

81

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)

SN-2020-682
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarter genom ett nytt bostadshus med
centrumverksamhet i bottenvåning och skydda de kulturhistoriska värdena som befintliga
byggnader har.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte och har inget att invända mot förslaget.
Beslut

Servicenämnden ställer sig bakom förslaget till detaljplan fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682) godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i
Malmö (Dp 5682)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Krassen 1 i
Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
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§

82

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)

SN-2020-566
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att inom
planområdet möjliggöra för bostäder, verksamheter och parkeringshus samt allmän plats för
angöring, fördröjning av dagvatten och lek samt bevarande av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positivt till
detaljplanens syfte och har inget att invända mot förslaget.
Beslut

Servicenämnden ställer sig bakom förslag till detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö och godkänner därmed också förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet och hänvisar till Vänsterpartiets
reservation i stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12, diarienummer SBN-2019-832.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar avslag på det liggande förslaget.
Protokollsanteckning

Inger Åhlin (MP) vill ha det noterat i protokollet att hon motsätter sig rivningen av
kontorslokalerna längs med Sallerupsvägen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det
liggande förslaget mot Roland Nilssons (V) avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)

20






Reservation Vänsterpartiet stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 Detaljplan för
fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp5664)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6
m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Översiktsbild Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
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§

83

Plan för upphandling - rapport juni 2020

SN-2019-1663
Sammanfattning

Den 20 mars 2018 2018 beslutade servicenämnden att nämnden två gånger per år ska ta
ställning till en preliminär plan för kommande upphandlingar, som inte är av
verkställighetskaraktär. Det är ett tillfälle för nämnden att få en översikt över de
upphandlingar som planeras i förvaltningen och att uppmärksamma eventuella principiella
ställningstaganden.
På arbetsutskottets möte den 9 juni 2020 beslutade arbetsutskottet föreslå servicenämnden att
ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om framtida upphandlingar på ett annat
sätt. Arbetsutskottet föreslår också att servicenämnden upphäver servicenämndens beslut
från den 20 mars 2018, § 38.
Beslut

1. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med hur framtida
upphandlingar ska redovisas för nämnden och återrapportera till nämnden senast på
nämndsmötet den 15 december 2020.
2. Servicenämnden upphäver med detta sitt beslut från den 20 mars 2018, § 38.

Yrkanden

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

Avdelningschefer

Inköpssamordnare
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Plan för upphandling - rapport juni 2020
Ojusterat protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2020-06-09 Plan för
upphandling - rapport juni 2020
Beslut från servicenämnden 2018-03-20 § 38 Återrapportering av upphandlingar
Tjänsteskrivelse Plan för upphandling - rapport juni 2020 till arbetsutskottet 202006-09
Planerade upphandlingar - rapport juni 2020
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§

84

Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2020

SN-2020-74
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för maj 2020.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2020
Sammanställning investeringsrapport maj 2020

23

§

85

Redovisning av delegerade beslut - maj 2020

SN-2020-840
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 maj 2020.
Beslut

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







Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - HR maj 2020
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter maj 2020
Redovisning av delegrade beslut - serviceresor april 2020
Redovisning av delegerade beslut - färdtjänst maj 2020
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§

86

Inkomna skrivelser till nämnden - juni 2020

SN-2020-747
Sammanfattning

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

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










Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden - juni 2020
Beslut från kommunfullmäktige 2020-05-20 Handlingsplan för kulturstrategin 20192020, reviderad
Beslut från kommunfullmäktige 2020-05-20 Reviderad tidplan för budget och
uppföljning för år 2020
Beslut från arbetsgivarutskottet 2020-05-20 Lönekartläggning 2019
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 3846-20 - färdtjänst¨
Kammarrätten i Göteborgs dom i målnr 2562-20 - Färdtjänst; fråga om
prövningstillstånd
Förvaltningsrätten i Malmö dom, målnr 5447-20- färdtjänst
Förvaltningsrätten i Malmös dom målnr 5557-20 - färdtjänst

