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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-27 kl. 13:00-16:39

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion/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)
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)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S) (Deltar digitalt)
Frida Michelsen (S) (Deltar digitalt)
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)
Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt)
Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt)
Filip Berggren (M) (Deltar digitalt)
Axel Friberg (C) (Deltar digitalt)
Rolf Hansson (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)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
Christian Persson (avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt)
Marie Kullebjörk (tf HR-chef, deltar digitalt) §47
Maria Johansson (tf avdelningschef, skolrestauranger, deltar digitalt)
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt) §47
Josefin Haugthon (Utvecklingssekreterare, deltar digitalt) §47

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Eva Fritze (utvecklingssamordnare, deltar digitalt) §47
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-05-03

Protokollet omfattar

§§47-58
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ÄRENDELISTA
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58

Information från förvaltningen
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö International
School inom Lingarnet 1
Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Remiss om förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 2020:13
Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
Återrapportering av budgetuppdrag 2020 att utreda vilka åtgärder som behövs
för att kunna göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser
Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8
i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i
Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Sammanställning av pågående investeringsärenden - mars 2021
Redovisning av delegerade beslut - mars 2021
Inkomna skrivelser till servicenämnden - april 2021
Inkommet nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om Förslag till
förändringar av innehållet i beslutsunderlag till ansökan om
objektsgodkännanden
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§

47

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Servicedirektör Louise Strand informerar nämnden:








Förvaltningen påverkas fortfarande av pandemin, bland annat genom fortsatt arbete
med den operativa anskaffningscentralen där inköp av skyddsutrustning
görs. Skolrestauranger påverkas genom att vissa elever har distansundervisning. Den
administrativa personalen jobbar på distans vilket komplicerar delar av arbetet och
påverkar negativt, cheferna försöker möta detta genom ökad kontakt.
Presidiet, direktören och ekonomichefen har haft möte med revisionen den 26 april.
Den 3 maj startar den nya avdelningen IT och digitalisering sin verksamhet.
Skolrestaurangers tillförordnade avdelningschef är Maria Johansson, nuvarande
enhetschef på samma avdelning.
Upphandling av kostdatasystem är avslutad och avtal har tecknats.
Återkoppling om frågor kring upphandlade elevluncher till Malmö Idrottsgymnasium.

Avdelningschef för kommuntjänster, Marcus Christensson, informerar om aktuell status för
kontaktcenter. Kontaktcenter svarar på frågor om skolplacering och boendeparkering och har
hanterat 98% av frågorna om boendeparkering och 80% av skolplaceringsfrågorna. Samtalen
är längre och generar mer efterarbete än genomsnittet, vilket påverkar kötiderna.
Avdelningschef för stadsfastigheter, Helén Nilsson, informerar om att avdelningen gör en
översyn av fastighetsbeståndet i Folkets park med fastighets- och gatukontoret.
Utvecklingssamordnare Eva Fritze och utvecklingssekreterare Josefin Haugthon informerar
om serviceförvaltningens målbildsarbete. Målbildsarbetet utgår från fokusområdena vi gör
saker tillsammans, SEF-kultur, medarbetarskap och ledarskap, stärka partnerskapet och
smarta arbetssätt.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
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§

48

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö
International School inom Lingarnet 1

SN-2020-1020
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av Malmö International School inom fastigheten Lingarnet 1. Hyresgäster är
grundskoleförvaltningen och skolrestauranger. Byggstart är beräknad till februari 2022 och
slutbesiktning augusti 2024, förutsatt att ärendet beslutas i kommunfullmäktige i september
2021. Om beslut dröjer finns risk för att inflyttning behöver ske vårterminen 2025. För
projektet finns inget behov av marksanering. Totalt investeringsbelopp är 332 mnkr, vilket
inkluderar egeninvestering i solceller 2,5 mnkr, inköp av storköksmaskiner 4,1 mnkr samt 15
mnkr för oförutsedda risker. Hänsyn är därmed tagen till en konjunkturkänslig marknad,
vilket kan komma att påverka kostnadsbilden.
Beslut

1. Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för
nybyggnation av Malmö International School inom fastigheten Lingarnet 1 till ett
investeringsbelopp om 332 mnkr.
2. I Ansökan om objektsgodkännande på sidan 3, stycke 2, stryks resterande del av
stycket efter "650 elever".
3. I Ansökan om objektsgodkännande på sidan 3, stycke 4, görs tillägg så att
ordalydelsen blir "Friytan vid skolan uppmäts till totalt 9 750 kvm (15 kvm per elev),
men kommer att utökas när p-platser placeras i närliggande planerat p-hus i stället för
inom fastigheten."
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Kami Petersen (MP) och Roland Nilsson (V), att
ansökan om objektsgodkännande ändras enligt följande:
På sidan 3, stycke 2, stryks resterande del av stycket efter "650 elever".
På sidan 3, stycke 4, görs tillägg så att ordalydelsen blir "Friytan vid skolan uppmäts till totalt
9 750 kvm (15 kvm per elev), men kommer att utökas när p-platser placeras i närliggande
planerat p-hus i stället för inom fastigheten."
Beslutsgång

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

David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet, se
bilaga.
Kami Petersen (MP) lämnar ett särskilt yttrande från Miljöpartiet, vid justering av protokollet
har detta inte inkommit.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 15:05-15:35.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö
International School inom Lingarnet 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö International
School inom Lingarnet 1
Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott §37 2021-03-12 Tecknande av
hyreskontrakt Malmö International School inom Lingarnet 1
Tjänsteskrivelse från grundskolenämndens arbetsutskott 2021-03-12 Tecknande av
hyreskontrakt Malmö International School inom Lingarnet 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för Malmö International School, Lingarnet
1
Hyresavtal med skolrestauranger för Malmö International School, Lingarnet 1
Yttrande från Lokalprocessenheten (LOPE) avseende Malmö International School
inom Lingarnet 1
Illustrationsplan
Situationsplan
Ritningar plan 0-4
Visualisering
Karta
Satellitbild
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-04-27
Ärende: SN 2020-1020, Objektsgodkännande för nybyggnation av
Malmö International School inom Lingarnet 1

Särskilt Yttrande
Vi vill lämna detta särskilda yttrande med hänvisning till vårt nämndsinitiativ från
25/4-2021, där vi blanda annat tar upp nedan.
Objektsgodkännandena som Servicenämnden hanterar avser investeringar som
uppgår till avsevärda belopp samt ofta involverar komplexa avvägningar med långa
livslängder. För att hamna rätt och undvika fördröjning och fördyrning är det viktigt att
beslutsunderlagen och beslutsprocessen utvecklas.
Förutom en allmän beskrivning av objektet, ungefär som idag, anser vi att det finns
fog för att utveckla beslutsunderlagen i följande riktning:
-

En sammanfattande värdering av investeringsutgiften: vad förklarar utgiften i
det enskilda fallet och på vilket sätt är objektet unikt? Hur står sig objektets
utgiftsnivå i förhållande till egen och andras erfarenhet och till rådande
marknadsläge? Vilka avvägningar har gjorts beträffande livscykelkostnad
(investeringsutgift vs drift- och underhållskostnad, flexibilitet, risk etc.)? Vilka
handlingsalternativ har undersökts och hur har kalkylen utfallit?

-

Vilka är de arkitektoniska, estetiska och gestaltningsmässiga ambitionerna
och hur har dessa påverkat investeringsutgiften. Dessa perspektiv är centrala
ur hållbarhetssynpunkt.

-

Värdering av objektets drift- och underhållsprestanda såsom
energiförbrukning, klimatavtryck etc efterfrågas.

-

I fråga om mer komplexa objekt, där särskilt svåra avvägningar och
alternativval föreligger, förordar vi också att förvaltningen under
planeringstiden orienterar nämnden rörande aktuell problematik. Denna
tågordning skulle syfta till att undvika fördröjning i beslutsprocessen.
Vi ser i det rubricerade ärendet att det vi framhöll som farhågor i
nämndsinitiativet besannas och att underlaget brister. Det ligger i viss mån på
förvaltningen men i allra högsta grad på minoritetsstyret att tillse att
ärendeprocesserna i alla ärenden, men än mer så i kritiska och kostsamma
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sådana, flyter på i en adekvat hastighet. Samtidigt ligger det på den styrande
minoritetens politiska organisation att kunna samverka mellan nämnder och
med de förvaltningar man tagit ansvar för på ett sådant sätt att snabbhet kan
samexistera med demokratiskt inflytande. I detta har den styrande minoriteten
trots enträgna böner från oppositionen beklagligen misslyckats. Det var
glädjande att på mötet få höra ledande företrädare för det största av de två
styrande partierna medge insikt om detta.
.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Berggren (M)

Axel Friberg (C)
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§

49

Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

SN-2021-411
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat ett förslag på en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering av den digitala infrastrukturen till bland andra servicenämnden för yttrande.
Syftet är att säkerställa och utveckla nyttjandet av gjorda infrastrukturinvesteringar och att
säkra ett fortsatt ekonomiskt överskott.
Avsikten med en samorganisering är att ge ökade möjligheter att möta Malmös hushåll och
företags framtida behov av bredbandsuppkopplingar samt etableringsmöjlighet av nya digitala
tjänster, exempelvis välfärdstjänster, på ett enkelt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt.
Förslaget menar att den lämpligaste organisationsformen av den digitala infrastrukturen
framöver är etablering av ett helägt kommunalt aktiebolag.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden delar bilden att
Malmö stad behöver en mer ändamålsenlig organisering för fiber och aktivt nät. Däremot
ställer servicenämnden sig inte bakom slutsatsen att detta bäst görs genom att etablera ett
stadsnätsbolag utifrån det presenterade underlaget. För detta krävs en utredning som i högre
grad visar för- och nackdelar med olika driftsformer. Servicenämnden anser att underlaget i
sin nuvarande form inte ger tillräckliga förutsättningar för ett välgrundat beslut i frågan.
Därmed ställer servicenämnden sig inte bakom den föreslagna fortsatta hanteringen utan
föreslår att en fördjupad utredning, med stöd av servicenämndens avdelning IT och
digitalisering, görs.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med ändringen att följande
meningar på sidan 3 och 4 stryks:
"Finns välfärdstjänster som skall erbjudas kostnadsfritt?" och "Skall stadens interna
verksamheter ges fördelaktig prissättning?"
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar att följande tillägg görs i yttrandet under rubriken Yttrande:
”Servicenämnden avvisar både slutsatserna och arbetssättet i förslagen. Fortsättningsvis skall
frågan hanteras inom ramen för kommunens egen IT-struktur”.
Jan Olsson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Kami Petersen (MP) yrkar, med instämmande av Jan Olsson (S) och David Blomgren (M), att
följande meningar på sidan 3 och 4 stryks:
"Finns välfärdstjänster som skall erbjudas kostnadsfritt?" och "Skall stadens interna
verksamheter ges fördelaktig prissättning?"
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Kami Petersen (MP) med fleras yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
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Därefter ställer ordföranden proposition på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden avslår detta.
Reservationer och särskilda yttranden

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande för Moderaterna, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse Remiss angående utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen till nämnden
Förslag till yttrande över Remiss angående utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen till nämnden
Följebrev Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15 §73 Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga KS beredning
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-02-15 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga 1 Rapport digital infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Aktuella kommentarer och utdrag från myndigheter och organisationer
Bilaga 5 Utdrag från intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-04-27
Ärende: SN 2021-411, Remiss angående Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala
infrastrukturen

Särskilt Yttrande
Vi vill lämna detta särskilda yttrande då vi hyser vissa betänkligheter då vi inte här
övertygade om att:
-

Man har utrett ägandeformen tillräckligt
Man utrett större del utanför egen regi tillräckligt
Har skaffat tillräcklig information om kostnaderna
Ha samsyn med Stadskontoret i avgörande delar
Vetskap om rätt kompetens finns att uppbåda internt
.

.
David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)
Filip Berggren (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)
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§

50

Remiss om förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation

SN-2021-279
Sammanfattning

Servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över planen Fri från våld – en gemensam
angelägenhet.
Servicenämnden tar frågan om våld i nära relationer på stort allvar. Servicenämnden anser att
frågan är av stor vikt och en angelägenhet för oss som arbetsgivare. Utifrån rollen som
arbetsgivare erbjuds utsatta medarbetare stöd och hjälp med att möta rätt kompetens.
Nämnden arbetar inte direkt med verksamheter som riktar sig till målgrupperna. I den mån
kontaktcenter kommer i kontakt med våldsutsatta individer som söker hjälp, hänvisas dessa
vidare inom Malmö stad för att möta rätt kompetens.
Nämnden ser planen som en del av det egna ansvaret som arbetsgivare i arbetsmiljö-,
jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Servicenämnden ställer sig positiv till planen
och dess innehåll.
Beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till förslag på Plan för
kvinnofrid och mot våld i nära relation och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse om plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation till nämnden
Förslag på Yttrande om plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation till
nämnden
Följebrev Remiss om förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
Förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
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§

51

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om
klimatdeklaration av byggnader

SN-2021-580
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader till
servicenämnden för yttrande.
Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget. Nämnden anser att tidplanen för gränsvärden
har beaktat både branschens inlärningsprocess och det nationella klimatmålet på ett väl
avvägt sätt.
Beslut

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

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till Boverkets rapport
och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) lämnar ett särskilt yttrande för Miljöpartiet, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader till
nämnden
Förslag på Yttrande Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
till nämnden
Följebrev Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport
2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler
om klimatdeklaration av byggnader
Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
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§

52

Återrapportering av budgetuppdrag 2020 att utreda vilka
åtgärder som behövs för att kunna göra fler skolgårdar till
trygga och gröna samlingsplatser

SN-2021-109
Sammanfattning

För 2020 fick servicenämnden och grundskolenämnden, inom målområde trygghet och
delaktighet, i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan tillämpas för att skapa trygga och
gröna skolgårdar.
Under året har serviceförvaltningen och grundskoleförvaltningen genom möten och
platsbesök diskuterat förvaltningarnas perspektiv och ansvarsområden utifrån uppdraget för
att göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser. Arbetsgruppen har därefter
jämfört skolgårdarnas förutsättningar och omständigheter för att identifiera förslag på
åtgärder som sedan har sammanställts i en rapport. Slutsatsen i rapporten belyser att de
presenterade metoderna och åtgärderna till viss del används idag i det befintliga samarbetet
mellan nämnderna.
Det finns en etablerad kommunikation mellan nämnderna som hanterar frågor om skolor
och dess skolgårdar. Arbetssättet behöver dock tydliggöras och dokumenteras för att inte
vara personberoende och vägledningsdokumentet behöver revideras.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner rapporten ” Rapport om trygga och gröna skolgårdar”.
2. Servicenämnden överlämnar rapporten ” Rapport om trygga och gröna
skolgårdar” till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner rapporten ” Rapport om
trygga och gröna skolgårdar” och överlämnar den till kommunstyrelsen.
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 Återrapportering av budgetuppdrag att utreda vilka åtgärder som
behövs för att kunna göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser
Bilaga 1: Rapport om trygga och gröna skolgårdar, Ett budgetuppdrag från
kommunfullmäktigemål trygghet och delaktighet
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§

53

Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö
(Dp 5722)

SN-2021-387
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8
i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722) till servicenämnden för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en redan etablerad biltvätt att bli
permanent. Verksamheten har idag ett tidsbegränsat bygglov.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.
Beslut

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

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och
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

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av
fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Följebrev Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8 i
Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Planbeskrivning Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan
8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Plankarta Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Krukskärvan 8 i
Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
Översiktsbild Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten
Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722)
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§

54

Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten
Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)

SN-2021-395
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för
fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651) till
servicenämnden för yttrande.
Syftet med ändring av detaljplan är att göra det möjligt för pågående verksamhet att möta det
utvecklingsbehov verksamheten står inför genom att tillåta en högre byggnadshöjd och
borttagande av ”byggfri mark”.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
detaljplanens syfte och har inga invändningar mot ändringsförslaget.
Beslut

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

Ordföranden Jan Olsson yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och
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.
Särskilda yttranden

David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande från Moderaterna, se bilaga.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten
Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten
Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Följebrev Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i
Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Tillägg till Planbeskrivning Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan
30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-18 §59 Ändring av detaljplan för
fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-21 §21 med reservation (MP), Ändring av
detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö
(ÄDp 5651)
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Översiktsbild Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan
30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-04-27
Ärende: SN 2021-395, Remiss om Samråd för Ändring av detaljplan
för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde i Malmö
(ÄDp 5651)

Särskilt Yttrande
Vi vill med detta särskilda yttrande fastlägga och understryka vikten av i samtliga
ärenden för nämnda stadsdel ta vara även för intressena för de företag som finns
där, vill finnas kvar där och vill kunna expandera där.
Näringslivsutveckling är av avgörande betydelse för att Malmö stad ska kunna möta
de stora utmaningar som staden står inför. Detta perspektiv menar vi i hög grad
saknas i detta ärende.
.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)
Filip Berggren (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)
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§

55

Sammanställning av pågående investeringsärenden - mars 2021

SN-2021-37
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för mars 2021.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Sammanställning av pågående investeringsärenden - mars 2021
Sammanställning investeringsrapport mars 2021

20

§

56

Redovisning av delegerade beslut - mars 2021

SN-2021-76
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 mars 2021.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för mars 2021.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - mars 2021
Beslut servicenämndens arbetsutskott 2021-03-23 §39 Arvode och ersättning för
möte med stadsrevisionen den 26 april 2021
Beslut servicenämndens arbetsutskott §43 Arvode och ersättning för möte om
Budgetskrivelse 2022 den 7 april 2021
Redovisning av delegerade beslut - mars färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter mars 2021
Redovisning av delegerade beslut - HR april
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57

Inkomna skrivelser till servicenämnden - april 2021

SN-2021-624
Sammanfattning

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

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








Tjänsteskrivelse inkomna skrivelser till servicenämnden april 2021
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 2021-03-25 §106 med reservation från
(M), (C) och (SD) Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar och övriga
nämnder utifrån beslut i kommunfullmäktige
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 2021-03-25 §114 med särskilda
yttranden från (MP), (M), (C), (SD) och (V) Rapport om hemlöshet och insatser
mot hemlöshet
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-31 §100 Riktlinjer om omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-31 §102 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-31 §106 Motion av Stefana Hoti (MP) om
biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer
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58

Inkommet nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet
om Förslag till förändringar av innehållet i beslutsunderlag till
ansökan om objektsgodkännanden

SN-2021-785
Beslut

Servicenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda nämndinitiativet.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om Förslag till förändringar av
innehållet i beslutsunderlag till ansökan om objektsgodkännanden

