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Malmö stad

Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-06-22 kl. 13:00-17:50

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande) (Deltar digitalt)
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) §§75-82
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)
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)
Maria Johansson (tf avdelningschef skolrestauranger, deltar digitalt)
Marie Kullebjörk (tf HR-chef, deltar digitalt)
Ann-Marie Ek Wästberg (Förvaltningsjurist, deltar digitalt) §77
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt) §§75-79
Sofie Hansen (Projektledare, miljöförvaltningen) §75

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Haqvin Svensson (M)

…………………………………
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Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Linda Eriksson (Sektionschef, stadsfastigheter, deltar digitalt) §80
Erik Kjellstenius (Planeringssekreterare, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, deltar digitalt) §80
Marie Centeno (Sektionschef, stadsfastighter, deltar digitalt) §79
Annika Gottfridsson (Ekonomichef, funktionsstödsförvaltningen, deltar
digitalt) §79
Ulrika Signal (Projektledare, stadsbyggnadskontoret, deltar digitalt) §75
Mikael Kylsäter (Strateg, stadskontoret, deltar digitalt) §75
Utses att justera

Haqvin Svensson (M)

Justeringen

2021-06-29

Protokollet omfattar

§§75-90
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ÄRENDELISTA
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§81
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§83
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§86
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§88
§89
§90

Information från förvaltningen
Ändrade sammanträdestider för 2021
Ändring av servicenämndens delegationsordning
Gallringsutredning för HR-service IT-stöd HelpDesk Artologik
Återremitterat ärende: Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Mölledal LSS, Piloten 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av ny gymnasieskola,
Makrillen 3
Remiss om Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor,
STK-2020-963
Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C), Ingen ska behöva ramla - minska
antalet äldre som faller på våra gator
Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
Remiss om Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda
1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Besvarande av nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om
utvärdering av servicenämndens arbete
Besvarande av nämndinitiativ från Centerpartiet om upphandlingar
Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2021
Redovisning av delegerade beslut - maj 2021
Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni 2021
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§

75

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Projektledare Sofie Hansen från miljöförvaltningen presenterar Miljöprogram för Malmö stad
2021-2030, antaget i kommunfullmäktige den 29 april.
Projektledare Ulrika Signal från stadsbyggnadskontoret och Mikael Kylsäter, strateg från
stadskontoret presenterar Idrottskvarteret, finansiering och genomförande av
Stadionområdets norra del.
Nämndsekreterare Johanna Beckmann informerar om när och hur reservationer kan anmälas
och lämnas.
Marcus Christensson, avdelningschef på kommuntjänster, informerar om hur serviceresor
jobbar med viten inom färdtjänst och skolskjuts.
Servicedirektör Louise Strand informerar nämnden om att det pågår en diskussion om
Malmö stads larmcentral som idag är placerad i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och
kan flyttas till serviceförvaltningen.
Pågående projekt REBUS som rör energieffektivisering har förlängts med ett år.
Malmö stad har fått pris i klimatekoligan och ekomatsligan.
Serviceförvaltningens projekt MOVDIT har vunnit ett internt pris inom Malmö stad,
Involvera!, ett initiativ för att uppmärksamma processer och projekt där användarna
involveras.
Flera skolor och kockar är nominerade i olika kategorier i White Guide och vinnare kommer
att utses i november.
Beslut

Servicenämnden godkänner den redovisade informationen.
Ajournering

Servicenämndens sammanträde ajourneras klockan 15.16-15:30.
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§

76

Ändrade sammanträdestider för 2021

SN-2021-1123
Sammanfattning

Servicenämnden föreslås ändra sammanträdestid den 30 november till klockan 10.00.
Beslut

Servicenämnden beslutar att ändra sammanträdestid den 30 november till klockan 10.00.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att ändra sammanträdestid
den 30 november till klockan 10.00.
Beslutsgång

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

Samtliga avdelningschefer
Stadskontoret
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ändrade sammanträdestider för 2021
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§

77

Ändring av servicenämndens delegationsordning

SN-2021-834
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ändringar i servicenämndens delegationsordning.
De handlar om förtydliganden under rubriken Om delegation vad gäller begreppen
verkställighet och principiell karaktär och förtydliganden under Vidaredelegation samt
förtydligande under Överklaganden/Laglighetsprövning. Vid Delegationsärenden allmänt tas
kommentaren om vidaredelegering bort vid ärendet Ta emot delgivning. Vid
Delegationsärenden dataskyddsförordningen ändras Datainspektionen till
Integritetsskyddsmyndigheten vid beslut om anmälan av personuppgiftsincident. Under
Delegationsärenden ekonomi förtydligas kommentaren till beslut om upphandling och beslut
om sanktion enligt avtal tas bort eftersom beslutet bör betraktas som verkställighet. Under
Delegationsärenden Färdtjänst läggs ärende till om återkallelse av färdtjänst och riksfärdtjänst
avseende beslut där färdtjänsttillståndet ändras och förenas med någon form av villkor samt
beslut om sanktion gentemot extern entreprenör enligt avtal tas bort eftersom det bör
betraktas som verkställighet. Ändringarna baseras på ett översynsarbete och förslag från
verksamheterna och är markerade med röd text i förslaget till ny delegationsordning.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen och
att paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång

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

Samtliga avdelningschefer
Enhetschef Serviceresor
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ändring av servicenämndens delegationsordning v2
Förslag på reviderad delegationsordning servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

78

Gallringsutredning för HR-service IT-stöd HelpDesk Artologik

SN-2021-510
Sammanfattning

Serviceförvaltningen har tagit fram förslag på gallringsfrister rörande handlingar i
verksamhetens IT-stöd för HR-supportärenden; HelpDesk. IT-stödet har använts sedan 2010
för att hantera supportärenden inom personal- och löneadministration. För gallringstider se
tabell i gallringsutredningen. Gallringen avses genomföras retroaktivt såväl som löpande.
Beslut

Servicenämnden beslutar om gallring enligt angivna gallringsfrister i IT-stödet HelpDesk efter
godkännande av stadsarkivarie.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar om gallring enligt angivna
gallringsfrister i IT-stödet HelpDesk efter godkännande av stadsarkivarie.
Beslutsgång

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

Kulturförvaltningen, Malmö Stadsarkiv
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse gallringsutredning för IT-stödet HelpDesk
Delegationsbeslut gallringsutredning HelpDesk
Gallringsutredning av HelpDesk Artologik
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§

79

Återremitterat ärende: Ansökan om objektsgodkännande för
nybyggnation av Mölledal LSS, Piloten 1

SN-2021-1031
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av Mölledal LSS-boende inom fastigheten Piloten 1, i Malmö. Hyresgäst är funktionsstödsnämnden. Byggstart beräknas till november 2021 med överlämning till hyresgäst mars
2023. Det kommer att finnas behov av marksanering. Kostnaden för detta uppskattas i
dagsläget till 2 mnkr och kommer att finansieras av servicenämndens budgetram för rivning
och sanering. Totalt investeringsbelopp är 57 mnkr vilket inkluderar 5,3 mnkr avseende
konjunktursvängningar på marknaden.
Beslut

Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för nybyggnation
av Mölledal LSS-boende inom fastigheten Piloten 1 till ett investeringsbelopp om 57 mnkr.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Staffan Appelros (SD) och Göran
Andersson (S), att servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunfullmäktige
för nybyggnation av Mölledal LSS-boende inom fastigheten Piloten 1 till ett
investeringsbelopp om 57 mnkr.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden avslår ansökan.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Hans Åke Banke (C) och Kami Petersen
(MP), att ärendet återremitteras till servicenämnden.
Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S), att servicenämnden avslår
David Blomgren (M) med fleras återremissyrkande.
Beslutsgång om återremiss

Ordföranden ställer först proposition på eget med fleras yrkande att avslå yrkande om
återremiss och David Blomgren (M) med fleras yrkande att återremittera ärendet till
servicenämnden.
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande, att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning om återremiss

Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som avslår återremissyrkandet röstar ja.
Den som bifaller återremissyrkandet röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 7 ja-röster och 6 nej-röster att avslå återremissyrkandet, se
bilagd voteringslista.
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Beslutsgång i huvudfrågan

Ordföranden ställer därefter proposition på eget med fleras yrkande och Roland Nilssons (V)
yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning i huvudfrågan

Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som bifaller ordförande med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Roland Nilssons (V) yrkande röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 7 ja-röster, 2 nej-röster där 4 avstår, i enlighet med ordförande
med fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Reservationer och särskilda yttranden

Kami Petersen (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilagd reservation.
Hans Åke Banke (C) reserverar sig muntligen till förmån för bifall till återremissyrkandet.
David Blomgren (M) lämnar röstförklaring, se bilagd röstförklaring.
Roland Nilsson (V) lämnar hänvisning till reservation lämnad vid funktionsstödsnämndens
sammanträde 2021-05-24.
Staffan Appelros (SD) lämnar hänvisning till särskilt yttrande lämnat vid servicenämndens
sammanträde 2020-11-24.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal
LSS, Piloten 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal LSS, Piloten 1
Beslut funktionsstödsnämnden 2021-05-24 §57 Synpunkter inför servicenämndens
yttrande i återremitterat ärende - objektsgodkännande av Mölledal LSS-boende
(Piloten 1) ink reservation (M+C) och (V)
G-Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden 2021-05-24 Synpunkter inför
servicenämndens yttrande i återremitterat ärende gällande objektsgodkännande av
Mölledal LSS-boende (Piloten 1)
Funktionsstödsnämndens yttrande, Synpunkter inför servicenämndens yttrande i
återremitterat ärende gällande objektsgodkännande av Mölledal LSS-boende
(Piloten 1) (3/4)
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §40 med muntlig reservation från (S) och
(L), om minoritetsåterremiss, Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal LSS
Beslut servicenämnden 2020-11-24 med reservation (V), särskilt yttrande (MP) och
(SD) och anmälan om särskilt yttrande (M) Ansökan om objektsgodkännande för
nybyggnation av Mölledal LSS
Hyresavtal med funktionsstödsförvaltningen för LSS-boenden Mölledal, Piloten 1
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Yttrande från lokalprocessenheten (LOPE) om hyresförslag för Mölledal LSS,
Piloten 1
Vy- och planskiss, Piloten 1
Karta, Piloten 1
Satellitbild, Piloten 1

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-06-22

Servicenämnden
Voteringslista: §79

Återremitterat ärende: Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal
LSS, Piloten 1, SN-2021-1031
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering om återremiss
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X

Votering i huvudfrågan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

2

4
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Reservation
Servicenämnden, 22 juni 2021
Objektsgodkännande för nybyggnation Mölledal LSS
SN-2021-1031
Det vore ett stort misstag om Socialdemokraterna och Liberalerna gör gemensam sak med
Sverigedemokraterna i att godkänna ansökan om att få bygga detta boende enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen ger rättigheter genom
att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Dess föreskrifter är
avsedda att förhindra att stödberättigade institutionaliseras. För att undvika det bör bostäder
med särskild service inte vara belägen i nära anslutning till andra icke ordinära bostäder och i
gruppbostäder bör endast tre till fem personer bo.
Ansökan avser ett gruppboende för tolv personer, i utkanten av ett industriområde i utkanten av
staden. Varken personer boende i gruppboendet eller som regelbundet vistas i området eller den
“effektivt utnyttjade” delade stödpersonalen kommer att låta sig luras av kommunledningingens
trick att boendet organiseras i två institutionsavdelningar i två våningar. Särskilt inte då skälet
till detta uttryckligen är att spara pengar. Inte blir det bättre av de muntliga uppgifterna att
detta skulle vara ett olycksfall i arbetet och en engångsföreteelse. Boendet kommer ju att stå där
och husera 12 personer under kanske merparten av deras livstid. Det är med andra ord hög tid
att göra om och göra rätt innan det är för sent. Kronisk tidsbrist används som argument för att
driva fram lösningar som utifrån ett förvaltningsinternt stuprörstänkande framstår som
kostadsbesparande. I själva verket är den ett resultat av dålig planering och leder till dyra och
ineffektiva lösningar såväl för kommunfullmäktige som för samhället i stort.
Trots vad som hävdats i ärendet finns inga hinder i detaljplanen för att bygga ordinära bostäder
i kombination med gruppboende på den avsedda tomten. Tvärt om är det på tomten tilltåtet att
uppföra ett bostadshus i tre våningar om 2 100 kvadratmeter. Skulle bottenvåningen utgöras av
en handfull LSS-bostäder finns således plats att integrera dessa med ytterligare tjugo ordinära
trerumslägenheter, till exempel genom Malmö stads allmännyttiga bostadsbolag MKB eller
tredimensionell fastighetsbildning. Detta skulle stärka istället för underminera syftet med LSS
och skapa god avskastning på markvärdet. Trots vad som hävdats i ärendet har intresset att
bygga bostäder på tomten inte undersökts. Tvärt om är det allmänt vedertagna fakta att
bostadsbristen på den ordinära bostadsmarknaden är stor i Malmö och att byggherrar, såväl
privata som MKB skriker efter byggrätter.
Vi yrkade i första hand återremiss i servicenämnden för att komplettera ärendet i enlighet med

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

13

kommunfullmäktiges beslut och ovanstående motivation, och i andra hand avslag då det
fortfarande framstår som mer lämpligt att börja om. Servicenämnden ansvarar för stadens
operativa lokalförsörjningsarbete, förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Den
ska underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera tjänster som
Malmöborna behöver. Ett godkännande vore en björntjänst. Vi har inte heller någon tillit till att
detta faktiskt är en engångsföreteelse.
Kami Petersen
Med instämmande av
Inger Åhlin Torstensdotter

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

Servicenämnden 2021-06-01
Ärende: SN 2021-1031, Objektsgodkännande för nybyggnation av
Mölledal LSS, Piloten 1

Röstföklaring
Vi vill lämna denna röstförklaring med hänvisning till ärendets hantering.
Kommunfullmäktige återremitterade i februari 2021 Servicenämndens ansökan om
objektsgodkännande för Mölledals LSS-boende (Piloten 1). Syftet var att ärendet skulle
uppnå efterrättelse till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 kap § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) genom att utreda möjligheten att integrera boendet i en fastighet
med exempelvis reguljärt boende och att samtidigt bedöma om detta också skulle kunna
innebära en lägre totalutgift för objektet. Utifrån befintligt underlag kan vi inte urskilja att man
sett över andra alternativ än specifikt reguljärt boende som var exemplifierat i grunden för
återremiss varpå det är svårt att göra en bedömning av möjligheterna till mer flexibla och
inkluderande lösningar för detta objekt och således även kostnaderna.
Vi menar att den politiska minoritet som styr Malmö inte hörsammat önskemålen i
återremissen från KF och underlåtit att tillse att Serviceförvaltningen besvarar eller åtgärdar
dess önskemål.
Vi yrkade återremiss tillbaka till Serviceförvaltningen av denna anledning och finner det
väldigt bekymmersamt. Efter debatt där vår önska inte hörsammades valde vi att lägga ner
våra röster.
Avslutningsvis vill vi återupprepa och understryka vår tidigare kritik av minoritetens oförmåga
att tillse att handläggningen av ärenden mellan nämnder har en sådan tidsplan att sund
demokratisk handläggning medges. Det ständigt återkommande argumenten om tidspress i
besluten bär syn av medvetet politiskt agerande för att beröva den majoritet som är i opposition
demokratisk inflytande.
David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

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

Peter Arvebro-Sjöö (M)
Axel Friberg (C)
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§

80

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av ny
gymnasieskola, Makrillen 3

SN-2021-709
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av ny gymnasieskola inom Makrillen 3. Hyresgäster är Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och skolrestauranger. Byggstart är beräknad till november
2021 och slutbesiktning juni 2024. För projektet finns behov av rivning och sanering för ett
belopp på 25 mnkr. Totalt investeringsbelopp är 495 mnkr, vilket inkluderar egeninvestering i
900 kvm solceller för 3 mnkr, inköp av storköksmaskiner 6,6 mnkr och en
marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr.
Beslut

1. Servicenämnden beslutar att stryka mening två och tre i sista stycket på sidan 3 och 4
i ansökan om objektsgodkännande.
2. Servicenämnden ansöker, med denna ändring, om objektsgodkännande hos
kommunfullmäktige för nybyggnation av ny gymnasieskola inom Makrillen 3 till ett
investeringsbelopp om 495 mnkr.
Yrkanden

Haqvin Svensson (M) yrkar, med instämmande av Jan Olsson (S), att ansökan om
objektsgodkännande ändras nederst på sidan 3 och överst på sidan 4, så att den första
meningen i sista stycket på sidan 3 kvarstår och resterande två meningar i samma stycke
stryks.
Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden, med denna ändring, ansöker om
objektsgodkännande hos kommunfullmäktige för nybyggnation av ny gymnasieskola inom
Makrillen 3, till ett investeringsbelopp om 495 mnkr.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Haqvin Svenssons (M) ändringsyrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden

David Blomgren (M) lämnar särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Kami Petersen (MP) lämnar särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av ny
gymnasieskola, Makrillen 3
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av ny gymnasieskola, Makrillen
3
Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-28 §74, med reservation
(SD) och särskilt yttrande (M+C) Hyresavtal för ny gymnasieskola inom fastigheten
Makrillen 3
Tjänsteskrivelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Hyreskontrakt för ny
gymnasieskola inom fastigheten Makrillen 3
Hyresavtal med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för ny
gymnasieskola, Makrillen 3
Hyresavtal med skolrestauranger, Makrillen 3
Yttrande från Lokalprocessenheten (LOPE) avseende Makrillen 3
Planritning Makrillen 3
Översikt fasader
Situationsplan
Karta
Satellitbild
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-06-22
Ärende: SN 2020-1020, Objektsgodkännande för nybyggnation av
Makrillen 3

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:
-

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
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.
Några andra exempel på frågor som vi tog upp i debatten:
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-

När man räknat på hyran så finns inga hänvisningar till restvärden. Med det
blir jämförelsetalen relativt obrukbara.

-

Gymnastikhall saknas, men kostnad för att hyra in sig i andras lokaler, tex
Kockums Fritids saknas och kunde inte redogöras för.

-

I de fall Kockums Fritid ska användas så gick inte att redogöras för att man
faktiskt kan få tillräckligt med plats och tider där passande till de egna
behoven.

.

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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Särskilt yttrande
Servicenämnden, 22 juni 2021
Objektsgodkännande för nybyggnation av gymnasieskola,
Makrillen 3
SN-2021-709
Byggande har stor påverkan på miljö- och klimat och ärendet avser en av Malmö stads enskilt
största investeringar. Miljöpartiet anser därför att är angeläget att utnyttja existerande lokaler
effektivt innan nya byggs. Vi är därför nyfikna på möjligheten att utnyttja Kockums fritid till
gymnasieskolans idrottsundervisning.
Kockums fritid är emellertid en anläggning som uppskattas av många Malmöbor redan idag.
Den drivs som en stiftelse med en av kommunfullmäktige tillsatt ledning. Dess allmännyttiga
ändamål är att inom fritidsanläggningen bereda Malmö kommuns invånare möjlighet till skilda
slag av fritidsaktiviteter. Endast i den mån stiftelsens fastighet inte kommer till användning för
angivet ändamål skall stiftelsen, i syfte att främja denna verksamhet, söka på annat sätt
ekonomiskt utnyttja fastigheten. En stiftelses ändamål måste anses vara mycket långsiktigt.
Befolkningsprognosen beskriver långsiktigt en snabbt växande befolkning och utbyggnaden av
anläggningar för malmöbornas kultur, idrott, rekreation och fritid släpar efter redan i dagsläget.
Bara i de närmaste stadsdelarna förväntas tusentals ytterligare bostäder byggas. Sådana
anläggningar är ytkrävande och behöver vara tillgängligt placerade i staden samtidigt som
konkurrensen om mark är stor.
Besparingar har för närvarande ett stort fokus inom stadens investeringsprojekt, samtidigt som
diskussioner om lokalförsörjnignen i stort lider av bristande konkretition. En förkrossande
andel av investeringsbesluten rörande Malmö stads lokaler för samhällets behov sker under
akut tidspress. Så även i föreliggande ärende. Det kan dock konstateras att såväl
befolkningsprognosens växande gymnasiekullar och förutsättningarna på den aktuella tomten
har varit kända under lång tid.
Därmed ser vi en potentiell konflikt mellan långsiktig förhyrning av Kockums fritid för att
tillgodose gymnasieförvaltningens förustsägbara behov och stiftelsens långsiktiga möjlighet att
fullgöra sitt ändamål gentemot samtliga Malmös förutsägbart växande antal invånare. Ett
minimum bör vara att fullmäktige förvissar sig om att gymnasieförvaltningens ekonomiska
nyttjande av Kockums fritid främjar stiftelsens egentliga ändamål på lång sikt.
Kami Petersen

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

81

Remiss om Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, STK-2020-963

SN-2021-639
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till föreslaget styrdokument Policy för mänskliga rättigheter
med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Policyn är en fortsättning på
arbetet som gjorts tidigare utifrån utvecklingsplaner för antidiskriminering,
jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter. Malmö stad arbetar idag utifrån olika
styrdokument som är politiskt beslutade inom flera kunskapsområden med syfte att
säkerställa en hållbar, jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad och organisation för
samtliga Malmöbor.
Servicenämnden anser att det är positivt att den framtagna policyn tydliggör stadens
förhållningssätt och vägledande principer för arbetet med mänskliga rättigheter med särskilt
fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.
Nämnden ställer sig positiv till att kommunen sätter tydlig fokus på Malmöbornas rättigheter
och att grunderna för prioriteringar och effektiv styrning klarläggs i stadens styrning och
verksamhetsuppföljning. Det är viktigt att de vägledande principerna i policyn integreras i
verksamhetsplanering och uppföljning inom servicenämndens ansvarsområde. För att arbetet
ska kunna synliggöras gällande den nya policyn behöver de vägledande principerna vara
begripliga, hanterbara och uppföljningsbara.
Servicenämnden ser policyn som ett stöd för arbete med hållbarhetsfrågor och bidrar till att
omsätta de 17 Globala målen.
Beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till föreslaget styrdokument Policy för mänskliga rättigheter
med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet och vill göra medskick om
begriplighet, hanterbarhet och uppföljningsbarhet samt godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till föreslaget
styrdokument Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och
jämställdhet och vill göra medskick om begriplighet, hanterbarhet och uppföljningsbarhet
samt 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.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse Remiss om Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Förslag till Yttrande över Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Följebrev Remiss om Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, STK-2020-963
Komplettering till följebrev om Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 §204 Revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter
antidiskriminering och jämställdhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-04-06 Revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor
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§

82

Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C), Ingen ska behöva
ramla - minska antalet äldre som faller på våra gator

SN-2021-271
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om problemet
med att antalet fallolyckor bland äldre ökar och servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig
över denna. Motionären vill att staden tar fram en handlingsplan och aktivt arbetar med
förebyggande åtgärder vid utformningen av gator, torg och parker, och att regelbundet se till
att hål i marken lagas, kullerstenar rättas till och att öka säkerheten vintertid mot isfläckar som
utgör en ökad risk för fallolyckor.
Servicenämnden är genom flera verksamheter delaktig i stadens arbete med att förebygga
fallolyckor. Det arbetet bygger på ansvar för underhåll som fastighetsägare och särskilda
satsningar inom ramen för tillgänglighetsanpassning vid byggnation. Främst rör det sig om
tjänster som servicenämnden levererar efter överenskommelse med beställande nämnd,
byggnation och underhåll av stadens gator, gång- och cykelbanor samt parker.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslut

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

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S), att
servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Bengt Åke Nilsson (C) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M) att servicenämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande och Bengt Åke Nilsson (C) med
fleras yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning

Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som bifaller ordförande med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Bengt Åke Nilsson (C) med fleras yrkande röstar nej.
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Servicenämnden beslutar med 7 ja-röster, 4 nej-röster, där 2 avstår, i enlighet med ordförande
med fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av Charlotte Bossen (C) Ingen ska behöva ramla - minska
antalet äldre som faller på våra gator
Förslag till Yttrande över Motion av Charlotte Bossen (C) Ingen ska behöva ramla
Följebrev Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) - Ingen ska behöva ramla minska antalet äldre som faller på våra ga
Motion av Charlotte Bossen (C) Ingen ska behöva ramla - minska antalet äldre som
faller på våra gator

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-06-22

Servicenämnden
Voteringslista: §82

Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C), Ingen ska behöva ramla - minska antalet
äldre som faller på våra gator, SN-2021-271
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

4

X
X
2
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§

83

Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut

SN-2021-537
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Motionären vill
att Malmö stad jämställdhetssäkrar alla beslut. Detta ska göras genom att göra
jämställdhetsanalyser i beredning, beslut och uppföljning och motionären vill att detta utreds
och lösningar presenteras.
Serviceförvaltningen jobbar med jämställdhet genom antidiskriminering där kön och
jämställdhet blir en del i ett större perspektiv.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslut

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

Ordföranden yrkar, med instämmande av David Blomgren (M) och Bengt Åke Nilsson
(C), att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslutsgång

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetsstäkra alla beslut
Förslag till yttrande över remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
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§

84

Remiss om Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot
våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

SN-2021-538
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I motionen
föreslås det att kommunstyrelsen tar fram en strategi för nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser.
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

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Roland Nilsson (V) yrkar, med instämmande av Kami Petersen (MP), att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Staffan Appelros (SD) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång

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

Staffan Appelros (SD) anmäler skriftlig reservation, vid protokollets justering har
reservationen inte inkommit.
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Kami Petersen (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot
på Malmö stads arbetsplatser
Förslag till Yttrande över Remiss om Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
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Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
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§

85

Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för
fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)

SN-2021-915
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan
för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739) till servicenämnden för yttrande.
Planförslaget innebär följande:
Bestämmelse, om att körförbindelse inte får anordnas, ändras så att undantag får göras mot
Vintrievägen.
Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 8500 BYA/fastighetsyta, tas bort.
Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 15 000 BTA ovan mark, läggs till.
Övriga bestämmelser i gällande planer gäller fortsatt.
Planändringen bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför
inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.
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 (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.
Reservationer och särskilda yttranden

Staffan Appelros (SD) lämnar hänvisning till reservation lämnad i stadsbyggnadsnämnden
2021-01-21.
David Blomgren (M) lämnar hänvisning till reservation lämnad i stadsbyggnadsnämnden
2021-01-21, se bilaga.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för
fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för
fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
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Följebrev Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i
Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Reservation från (M) och (C), Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i
Vintrie i Malmö (ÄDp 5739), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Reservation från (SD) Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i
Malmö (ÄDp 5739), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Särskilt yttrande från (MP) Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie
i Malmö (ÄDp 5739), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Planbeskrivning Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för fastigheten
Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
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Reservation

Servicenämnden 2021-06-22
Ärende: SN 2021-915, Remiss om Samråd för förslag på detaljplan
för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie

Reservation
Moderaterna och Centern har lämnat in reservationer i Stadsbyggnadsnämnden som vi vill
stödja oss på i vår reservation.
Hänvisning till SBN-2020-1021
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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§

86

Besvarande av nämndinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om utvärdering av servicenämndens arbete

SN-2021-977
Sammanfattning

Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om utvärdering av
servicenämndens arbete. Initiativtagarna föreslår nämnden besluta att årligen genomföra en
utvärdering av nämndens arbete och uppdra åt presidiet att ta fram en metod för utvärdering.
Servicenämnden har uppdragit åt serviceförvaltningen att bereda ärendet och förvaltningen
avger ett yttrande.
Beslut

Servicenämnden avslår nämndinitiativet.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Arne Bojesson (L), Roland Nilsson
(V) och Kami Petersen (MP), att servicenämnden avslår nämndinitiativet.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att servicenämnden
bifaller nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande och Bengt Åke Nilsson (C) med
fleras yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget med fleras yrkande.
Beslutsunderlag





Serviceförvaltningens yttrande över Nämndinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om utvärdering av servicenämndens arbete
Beslut servicenämnden 2021-05-25 §73 Inkommet nämndinitiativ från Moderaterna
och Centerpartiet om utvärdering av servicenämndens arbete
Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om utvärdering av
servicenämndens arbete
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§

87

Besvarande av nämndinitiativ från Centerpartiet om
upphandlingar

SN-2021-989
Sammanfattning

Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om servicenämndens upphandlingar.
Initiativtagarna vill ha svar på en rad frågor om hur upphandlingar genomförs av
förvaltningen och föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att rapportera om
hur utvecklingsarbetet rörande upphandlingsverksamheten fortskrider.
Servicenämnden har uppdragit åt serviceförvaltningen att bereda ärendet och förvaltningen
avger ett yttrande.
Beslut

Servicenämnden anser nämndsinitiativet besvarat.
Yrkanden

Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden anser nämndinitiativet besvarat.
Beslutsgång

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





Serviceförvaltningens yttrande över Nämndinitiativ från Centerpartiet om
upphandlingar
Beslut servicenämnden 2021-05-25 §74 Inkommet nämndinitiativ från Centerpartiet
om upphandlingar
Nämndinitiativ från Centerpartiet om upphandlingar
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§

88

Sammanställning av pågående investeringsärenden - maj 2021

SN-2021-39
Sammanfattning

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

Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för maj 2021.
Beslutsunderlag




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

89

Redovisning av delegerade beslut - maj 2021

SN-2021-78
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 2021.
Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för maj 2021.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - maj 2021
Redovisning av delegerade beslut - mars-april 2021 serviceresor
Redovisning av delegerade beslut - maj 2021 färdtjänst
Redovisning av delegerade beslut - juni 2021 HR
Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter maj 2021
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§

90

Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni 2021

SN-2021-990
Sammanfattning

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

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











Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni 2021
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Itdriftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 Årsredovisning 2020 Malmö stad
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 Uppföljning av intern kontroll 2020
Beslut KF 2021-05-20 Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande av
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av
byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2
Miljönämndens beslut 2021-05-25 Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Beslut tekniska nämnden 2021-05-25 §208 Ensamresor i färdtjänsten med
anledning av covid-19
Förvaltningsrätten i Malmös dom, mål nr 3670-21, om färdtjänst

