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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-02 kl. 13:12-16:45

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum 134/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt)
Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt)
Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt)
Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt)
Yngve Roland Nilsson (V) (Deltar digitalt) §§17-28
Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt)
Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt)
Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt)
Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)
Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt) §16 ersätter Yngve Roland Nilsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Nadjam-Ud-Din Malik (S) (Deltar digitalt)
Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt)
Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt)
Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt)
Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt) §§17-28
Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt) §§16-20
Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt)
Filip Berggren (M) (Deltar digitalt)
Axel Friberg (C) (Deltar digitalt)
Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt)
Stefan Greschner (SD) (Deltar digitalt)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter, deltar digitalt)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling, deltar digitalt)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger, deltar
digitalt)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
Amela Hodzic (Informationschef, deltar digitalt)
Christian Persson (Avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt)
Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt) §§16-20

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Sanel Suskic (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt) §§16-17
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-03-05

Protokollet omfattar

§§16-28
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ÄRENDELISTA
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28

Information från förvaltningen
Årsanalys 2020 servicenämnden
Stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen
Utse dataskyddsombud för servicenämnden
Remiss om Granskning av digitalisering i Malmö stad SR-2020-85
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader
Besvarande av nämndsinitiativ från Vänsterpartiet om lokalvård i egen regi
Inkommet nämndinitiativ om ökad andel närproducerade livsmedel i skolmaten
Inkommet nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om mätning och
redovisning av konsumerad skolmat
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Sammanställning av pågående investeringsärenden - januari 2021
Redovisning av delegerade beslut - januari 2021
Inkomna skrivelser till servicenämnden - februari 2021
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§

16

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Servicedirektör Louise Strand informerar om de anpassningar som skolrestauranger gör då
förändringar kring närundervisning och fjärrundervisning görs på skolorna, om arbetet med
Hela Malmö och att nuvarande HR-chef kommer att sluta och ny tillsättas.
Avdelningschef för stadsfastigheter Helén Nilsson informerar om kemikaliekriterier
framtagna utifrån uppdrag i kemikalieplanen för barn och unga 2017-2019.
Kemikaliekriterierna syftar till att material, varor och kemiska produkter som byggs in i
byggnader inte ska innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.
Dessa följer stadsfastigheter och stadsfastigheter har arbetat in kriterierna i sina
projekteringsanvisningar.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
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§

17

Årsanalys 2020 servicenämnden

SN-2021-33
Sammanfattning

Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att
uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i
kommunens årsredovisning.
Som en bilaga till årsanalysen läggs också rapportering arbetsmiljö 2020 som innehåller den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av
arbetsmiljön.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsanalysen.
2. Servicenämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden beslutar att godkänna årsanalysen, den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Ajournering

Servicenämnden ajournerar sammanträdet klockan 15.15-15.30.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Årsanalys 2020 servicenämnden
Årsanalys 2020 servicenämnden
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Servicenämnden i Malmö, 2021-03-02.
Ärende 3, Årsanalys 2020, servicenämnden.

SÄRSKILT YTTRANDE.

Målområde: trygghet och delaktighet.
En reflektion på Årsanalysen sidan 17/28 Målområde -Trygghet och delaktighet. Det kan tolkas
som när man läst analysen skall man åtgärda tryggheten och delaktigheten med gröna ytor.
Sverigedemokraterna som deltar och följer samhällsdebatten noterar att ansvariga sannolikt
inte tagit till sig av barnens synpunkter överhuvudtaget. Åsikter som hörts och synts i media
är att barnen inte vill vara på vissa platser i skolan för där finns personer som skapar oro och
otrygghet. Sverigedemokraterna inser problematiken och har förståelse för den oro som
barnen utrycker och som inte går att lösa med gröna område. I området som nämns här
nämner man brottsförebyggande åtgärder.
Sverigedemokraterna önskar få redogjort för vilka konkreta åtgärder avses, samt när var och
hur åtgärderna kommer på plats.
Malmö 2021-03-02.
Staffan Appelros,

Tonni Andersson,

med instämmande av: Rolf Hansson och Stefan Greschner.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

18

Stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen

SN-2021-232
Sammanfattning

För att motverka coronakrisens negativa ekonomiska effekter har servicenämnden 2020-0428 beslutat om stödåtgärder till näringslivet med anledning av coronakrisen enligt
tjänsteskrivelse SN-2020-551. Stödåtgärderna som genomförts för april-juni 2020 har inte
varit tillräckligt till för vissa av stadsfastigheters hyresgäster. I dialogen med stadsfastigheter
hyresgäster under 2020 har serviceförvaltningen fått tydliga indikationer på att det behövs fler
åtgärder. I regeringens fjärde extra ändringsbudget för 2021 föreslogs en ny period för
januari-mars 2021 med statligt stöd till lokalhyresgäster. Då situationen är kritisk för flera
hyresgäster och för att inte tappa tid mellan nämndssammanträdena ger förvaltningen nedan
förslag till beslut.
Beslut

1. Servicenämnden beslutar att, förutsatt att regeringens förslag om nytt statligt stöd för
hyresnedsättningar januari-mars 2021 införs, ge förvaltningen i uppdrag att pröva
ansökningarna i enlighet med regeringens beslut samt enligt kriterier i
tjänsteskrivelsen bilagd ärendet.
2. Om regeringen beslutar om ersättningsnivåer som skiljer sig från tidigare lämnade
besked, så uppdras servicenämndens arbetsutskott att besluta om nämnden kan
bevilja stöd i enlighet med de nya nivåerna.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att, förutsatt att regeringens
förslag om nytt statligt stöd för hyresnedsättningar januari-mars 2021 införs, ge förvaltningen
i uppdrag att pröva ansökningarna i enlighet med regeringens beslut samt enligt kriterier i
tjänsteskrivelsen bilagd ärendet, samt att om regeringen beslutar om ersättningsnivåer som
skiljer sig från tidigare lämnade besked, så uppdras servicenämndens arbetsutskott att besluta
om nämnden kan bevilja stöd i enlighet med de nya nivåerna.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen
Bilaga 1 Pressmeddelande näringsdepartementet 2021-01-15
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§

19

Utse dataskyddsombud för servicenämnden

SN-2021-282
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Niina Stiber är för närvarande föräldraledig till och
med den 13 augusti 2021. Den 10 augusti 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
tillfälligt utse konsult David Axelsson som dataskyddsombud fram tills dess att ordinarie
dataskyddsombud återgår i tjänst den 13 augusti 2021. David Axelsson har meddelat att han
kommer att gå på föräldraledighet från och med den 1 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 (STK-2121-41) att utse
konsult Martin Axelsson som dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde
från och med den 1 mars 2021 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13
augusti. Dessutom uppmanades samtliga nämnder och helägda kommunala bolag att göra
detsamma.
Beslut

1. Servicenämnden utser konsult Martin Axelsson som dataskyddsombud för
servicenämndens verksamhetsområde. Uppdraget börjar gälla från och med den 2
mars 2021 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021.
2. Servicenämnden ger Martin Axelsson i uppdrag att därefter meddela
Datainspektionen om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Utseende av dataskyddsombud för servicenämnden
Beslut KSAU 2021-01-25 §24 Utseende av dataskyddsombud
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-01-25 Utseende av dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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§

20

Remiss om Granskning av digitalisering i Malmö stad SR-202085

SN-2020-2063
Sammanfattning

Revisionen avseende digitalisering i Malmö stad har granskat projektet MOVDIT. Sju
revisionsfrågor har ställts för att säkerställa att nämnden har en ändamålsenlig styrning,
hantering och uppföljning av projekt MOVDIT som syftar till effektivisering, där
servicenämnden bedöms uppfylla detta. Rekommendationerna till servicenämnden är att
säkerställa att projektet går i linje med ”Det digitala Malmö”, att projektet följer Malmö stads
modell projektstegen och att servicenämnden tar fram en digitaliseringsstrategi som
harmoniserar med ”Det digitala Malmö”.
Den nya organisationen för förvaltningsgemensam IT som implementeras under våren 2021
kommer att underlätta för satsningar att gå i linje med intentionerna i ”Det digitala Malmö”.
Förvaltningsgemensam IT kommer att underlätta i fortsatt användning av projektstegen.
Nämnden kommer att förtydliga sin plan för digitalisering för att undvika otydlighet.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Remiss om Granskning av digitalisering i Malmö stad
Förslag till yttrande Remiss om Granskning av digitalisering i Malmö stad
Missiv Granskning av digitalisering i Malmö stad SR-2020-85
Revisionsrapport Granskning av digitalisering i Malmö stad
Bilaga - Yttrande till revisorskollegiet
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§

21

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader

SN-2020-1512
Sammanfattning

John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om Malmö stads lokalkostnader. Syftet med motionen är att genom olika initiativ kartlägga
och begränsa lokalkostnadsutvecklingen i Malmö stad. Motionen avslutas med fyra förslag i
form av att-satser. Servicenämnden har svarat på två av att-satserna.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

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

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S), att
servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Bengt Åke Nilsson (C), att servicenämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Bengt Åke Nilsson (C), att motionens attsatser ska prövas var för sig.
Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V), Kami Petersen (MP) och
Göran Andersson (S), att motionen ska prövas i sin helhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget med fleras yrkande om prövning av motionen i
sin helhet och David Blomgren (M) med fleras yrkande om att pröva motionens att-satser var
för sig.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar att pröva motionen i sin helhet.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget med fleras yrkande att servicenämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande och föreslår kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad, David Blomgren (M) med fleras yrkande att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen och Roland Nilssons (V) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
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Ordföranden finner att servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser eget med fleras yrkande till huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på David
Blomgren (M) med fleras yrkande och Roland Nilssons (V) yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden utser David Blomgren (M) med fleras yrkande till
motförslag.
I huvudomröstningen godkänner servicenämnden följande propositionsordning:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller David Blomgren (M) med fleras yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat

Servicenämnden beslutar med 6 ja-röster, 4 nej-röster där 3 avstår i enlighet med Jan Olsson
(S) med fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet att utse David Blomgren (M) med
fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen.
David Blomgren (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet i huvudfrågan, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader
Förslag till Yttrande Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om
Malmö stads lokalkostnader
Följebrev Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader, STK-2020-1284
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader, STK 2020-1284

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-02

Servicenämnden
Voteringslista: §21

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader,
SN-2020-1512
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

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

Ja

Nej

Avstår

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

4

3

12
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§

22

Besvarande av nämndsinitiativ från Vänsterpartiet om lokalvård
i egen regi

SN-2021-120
Sammanfattning

Vänsterpartiet har lämnat in ett nämndsinitiativ om att all lokalvård som utförs i
servicenämndens verksamheter ska utföras av egen personal och att befintliga avtal för
upphandlad lokalvård inte förnyas när avtalstiden går ut. Vänsterpartiet hänvisar till
kommunens mål om goda arbetsförhållanden för personalen, heltid som norm, hög kvalité
inom alla verksamheter och detta utan vinstintressen.
Servicenämnden beslutade den 26 januari 2021 att uppdra åt serviceförvaltningen att
återkomma i frågan utifrån nämndinitiativet.
Vid servicenämndens sammanträde den 2 mars återkommer avdelningschef för
kommuntjänster i frågan utifrån initiativet.
Ärendet bordläggs till servicenämndens sammanträde 2021-03-30.
Beslutet skickas till

Kommuntjänster
Initiativtagaren
Beslutsunderlag




Beslut servicenämnden 2021-01-26 §12, Inkommet nämndsinitiativ från
Vänsterpartiet om lokalvård i egen regi
Nämndsinitiativ från Vänsterpartiet om lokalvård i egen regi
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§

23

Inkommet nämndinitiativ om ökad andel närproducerade
livsmedel i skolmaten

SN-2021-221
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ om att öka andelen
närproducerade livsmedel i skolmaten. Sverigedemokraterna föreslår servicenämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att redovisa exempel på kommuner som infört mer närproducerat
i skolmaten och hur de agerat för detta.
Servicenämndens arbetsutskott föreslår servicenämnden att uppdra åt Serviceförvaltningen
att återkomma i frågan utifrån nämndinitiativet.
Beslut

Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att återkomma i frågan utifrån
nämndinitiativet.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden uppdrar åt serviceförvaltningen att återkomma i frågan utifrån
nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att servicenämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Skolrestauranger
Initiativtagaren

Beslutsunderlag



Nämndinitiativ om ökad andel närproducerade livsmedel i skolmaten
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§

24

Inkommet nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om mätning
och redovisning av konsumerad skolmat

SN-2021-226
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ om mätning och redovisning av
konsumerad skolmat. Sverigedemokraterna föreslår servicenämnden besluta att uppdra åt
förvaltningen att redovisa hur man mäter hur mycket mat som konsumeras och redovisa hur
mängderna tillagad mat kan skifta beroende på erfarenhet om maträtternas popularitet. Av
detta vill Sverigedemokraterna att nämnden drar slutsatser om vilka typer av maträtter som
uppskattas och inte och därefter diskutera åtgärder om matsvinn.
Servicenämndens arbetsutskott föreslår servicenämnden att uppdra åt serviceförvaltningen att
återkomma i frågan utifrån nämndinitiativet.
Beslut

Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att återkomma i frågan utifrån
nämndinitiativet.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden uppdrar åt serviceförvaltningen att återkomma i frågan utifrån
nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att servicenämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Avdelningschef skolrestauranger
Initiativtagaren
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om mätning och redovisning av
konsumerad skolmat
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§

25

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Limhamn 150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp
5621)

SN-2020-2075
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp 5621) till servicenämnden för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och att säkerställa
allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detaljplanens syfte men vill poängtera behovet av snöupplag, driftsfordons möjligheter att
angöra skolor samt god trafikförsörjning till och parkering i planområdet.
Beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S), att
servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Roland Nilsson (V) yrkar att yttrandet kompletteras med att inga skolor med fler än 500
elever ska finnas på området.
Staffan Appelros (SD) yrkar att servicenämnden avslår ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande, Roland Nilssons (V) yrkande
och Staffan Appelros (SD) yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga.
David Blomgren (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga.
Kami Petersen (MP) lämnar särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen med hänvisning till den skriftliga reservation
som lämnades i stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10 §403.
Bengt Åke Nilsson (C) reserverar sig muntligen med hänvisning till den skriftliga reservation
som lämnades i stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10 §403.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Limhamn 150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384
m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Reservation från Moderaterna Samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621), stadsbyggnadsnämnden
2020-12-10
Reservation från Centerpartiet Samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621), stadsbyggnadsnämnden
2020-12-10
Reservation från Vänsterpartiet Samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621), stadsbyggnadsnämnden
2020-12-10
Reservation från Sverigedemokraterna Samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621), stadsbyggnadsnämnden
2020-12-10
Särskilt yttrande från Liberalerna Samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621), stadsbyggnadsnämnden
2018-11-29
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, Samråd för Detaljplan för del av
fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621),
stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Limhamn
150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384
m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Översiktsbild Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 med flera i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
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Reservation
Servicenämnden i Malmö, 2021-03-02
Ärende 11, Remiss om samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Limhamn 150:384 mfl i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
Området består av en känslig miljö där växt- och djurliv kommer att
påverkas negativt. Malmöbors möjligheter till rekreation, inkl. ett
pittoreskt koloniområde, kommer att försämras.
Vänsterstyrets pågående förtätning över hela staden kommer troligen i
framtiden att användas som avskräckande exempel, likt tidigare
”miljonprogramområden”, där man fortfarande brottas med problem.
Målet att bli en halvmiljonstad övertrumfar miljökonsekvenserna för
människor, djur- och växtliv.
Servicenämnden poängterar behovet av snöupplag, driftsfordons
möjligheter att angöra skolor samt en bättre trafikförsörjning och
parkeringsresurser. Detaljplanen behöver bättre planering för alla
trafikslag samt parkeringar och angöring för hämtning och lämning vid
skolor.
Denna plan innebär en ytterligare förtätning utan att Vänsterstyret
presenterat hur trafikfrågorna, parkering eller samhällsservice lösts.
Det krävs en utredning hur trafiksituationen på Annetorpsleden skall
lösas.
Vänsterstyrets planerade förtätningar och förträngningar längs
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan kommer ytterligare leda till att
dessa ”matargator” får stora problem som inte beaktats. En grön miljö
med ljus och luft står inte högt i kurs för Vänsterstyrets ambitioner att
kraftigt öka folkmängden i staden.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på denna detaljplan och lämnar
därför denna reservation.
Staffan Appelros
Tonni Andersson
med instämmande av
Rolf Hansson
Stefan Greschner

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

26

Sammanställning av pågående investeringsärenden - januari
2021

SN-2021-35
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för januari 2021.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - sammanställning av pågående investeringsärenden januari 2021
Sammanställning investeringsrapport januari 2021
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§

27

Redovisning av delegerade beslut - januari 2021

SN-2021-74
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 januari 2021.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för januari 2021.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse delegerade beslut januari
Redovisning av delegerade beslut - HR januari
Redovisning av delegerade beslut - HR februari
Redovisning av delegerade beslut - färdtjänst januari
Redovisning av delegerade beslut - serviceresor december 2020
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter januari
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§

28

Inkomna skrivelser till servicenämnden - februari 2021

SN-2021-174
Sammanfattning

Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för februari 2021.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för februari 2021.
Beslutsunderlag





















Tjänsteskrivelse inkomna skrivelser till nämnden februari 2021
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 med reservation från Sverigedemokraterna
och särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet, Revidering av
samarbetsplanen för Malmöandan
Förvaltningsrättens dom, mål nr 7064-20, om färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 §12 med muntlig reservation (M), reservation
(V) och (SD) och särskilt yttrande (MP)
Remiss om samråd för förslag på Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i
Malmö (Pp 6053)
Granskning av IT-säkerhet
Remiss om samråd för förslag på Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8
med flera i Hyllievång i Malmö, Dp 5685
Miljönämndens beslut 2021-01-26 §16 Rapport: Kartläsning av tysta områden, MN2020-10023
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §12 med gruppreservation (M) och (C),
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §14 med gruppreservation (M) och (C),
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 §5, gruppreservation (V), (SD) och (C)
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö
Beslut KSAU 2021-01-25 § 24 Utseende av dataskyddsombud
Förvaltningsrättens dom, mål nr 15106-20, avseende färdtjänst
Förvaltningsrättens dom, mål nr 11464-20, avseende färdtjänst
Beslut tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-09 §16 Malmöinitiativet
Övervakningskameror på lekplatser i Malmö stad
Tekniska nämndens arbetsutskotts Yttrande Malmöinitiativet Övervakningskameror på lekplatser i Malmö stad
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 36 Återrapportering av uppdrag budget
2020 - samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 35, skriftlig reservation från (MP) och
muntlig reservation från (V) och (SD), Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av
park för förskola
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 40 med muntlig reservation från (S) och
(L), Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Mölledal LSS-boenden, Piloten 1
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Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 41 med skriftlig reservation från (M) och
muntlig reservation från (C), (V) och (SD), Mötes- och resepolicy Malmö stad med
riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 42 med muntlig reservation från (V) och
(SD), Förmånscykel Malmö stad
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §44 med muntlig reservation från (MP),
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §45 med muntlig reservation från (M),
(SD) och (C), Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa 24
timmars städgaranti
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 § 54 Valförslag och avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §50 med muntlig reservation (V), Motion
av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att starta ett kommunalt
byggbolag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §49 med muntlig reservation från (V),
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §37 med muntlig reservation från (SD),
Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet gällande gästprofessur
till Willy Brandts minne
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §37 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt
Knut 9
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §39 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 §42 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1

