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Malmö stad
Servicenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-10-26 kl 13:00-16:15

Plats

Hotel Elite Savoy, Norra Vallgatan 62

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-11-01

Protokollet omfattar

§§120-139

Underskrifter

Sekreterare
Josefin Haugthon
Ordförande

Justerande

Jan Olsson (S)

David Blomgren (M)

Beslutande ledamöter
Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP) §120
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro-Sjöö (M)
Filip Nanne (M)
Axel Friberg (C)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD) §120
Övriga närvarande
Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Christian Persson (avdelningschef, IT och digitalisering)
Maria Johansson (tf avdelningschef skolrestauranger)
Sofia Eldh (HR-chef)
Lisa Möller (controller, stadskontoret) §§120-121
Carina Scherman (personalföreträdare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare) §§120-127
Annika Holst (personalföreträdare)
Josefin Haugthon (Nämndsekreterare)
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ÄRENDELISTA
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139

Ändring av föredragslistan
Information från förvaltningen
Utredning av möjligheten till ett gemensamt transportbokningssystem
Arkivredovisning för servicenämnden- version 3
Tillämpningsanvisningar för deltagande på distans
Ändrade sammanträdestider för 2021
Besvarande av nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om
korttidsuthyrning av fastigheter
Besvarande av nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om
fiberanslutning
Besvarande av nämndintiativ från Moderaterna och Centerpartiet om
systematisk analys av verksamhet i egen regi
Remiss om Samverkan kontaktcenter och Statens servicecenter samt
överföring av ansvar från kommunstyrelsen till servicenämnden
Remiss om Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans matsal
Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) om
tillgänglig skolgång och rätten till skolgård
Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer
grön livskvalitet för stadens äldre
Remiss om Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson (V) om att
ta fram en koldioxidbudget
Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria
zoner runt Malmös förskolor och skolor
Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts på lov,
STK-2021-806
Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för rening av vårt
avloppsvatten
Sammanställning av pågående investeringsärenden - september 2021
Redovisning av delegerade beslut - september 2021
Redovisning av inkomna skrivelser - september 2021
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§

120

Ändring av föredragslistan

Beslut
Servicenämnden ändrar föredragslistan på följande sätt:


Ärende 3 (SN-2021-1815), sekretessärende utgår.
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§

121

Information från förvaltningen

Sammanfattning
Lisa Möller, controller på stadskontoret informerar nämnden om den arbetet med en ny
modell för lokalförsörjningsprocessen inom Malmö stad. Förslaget på ny modell kommer
att skickas ut på remiss till samtliga nämnder.
Marcus Christensson, avdelningschef på kommuntjänster informerar nämnden om
färdtjänstverksamheten. Presentationen tog upp synpunktshantering, effekterna av
pandemin samt beställningscentralen.
Louise Strand, servicedirektör informerar nämnden om:





Återkoppling kring Malmö forum 12-14 oktober som förlöpte väl.
Serviceförvaltningen var behjälpliga på olika sätt.
Skolrestauranger har blivit nominerade till White guide junior och prisutdelningen är
den 3 november. Agnesfridsgymnasiet, Mellersta Förstadsskolan och
Möllevångsskolan är nominerade inom kategorien Årets Skolrestauranger. Mellersta
Förstadsskolan och Möllevångsskolan är även nominerade till Årets skolkock.
Möllevångsskolan och Tingdammsskolan är nominerade till Årets klimatkök och de
är även nominerade till Årets gröna skolmåltid tillsammans med Mellersta
Förstadsskolan.
Förvaltningen kommer även att höja friskvårdsbidraget från 1 500 kr till 2 000 kr
från och med 2022. Förvaltningen har som målsättning att öka antalet medarbetare
som även utnyttjar friskvårdsbidraget.

Bengt Nilsson (C) ställer en fråga om förvaltningen hjälper till med värmestugorna inom
Malmö. Värmestugorna är ett samarbete mellan Skåne Stadsmission, Fryshuset, Röda
Korset Malmökretsen och Svenska Kyrkan på uppdrag av Malmö stad genom ett idéburet
offentligt partnerskap. Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter meddelar att
serviceförvaltningen bidrar genom att erbjuda lokaler för ändamålet.
Beslut
Servicenämnden godkänner den redovisade informationen.
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§

122

SN-2021-519

Utredning av möjligheten till ett gemensamt
transportbokningssystem

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-04, §41, om en ny mötes- och resepolicy för Malmö
stad. Kommunstyrelsen lämnade 2021-01-17, §17, i uppdrag åt servicenämnden att utreda
möjligheten till ett gemensamt transportbokningssystem för att underlätta tillgängligheten
till olika transportmedel.
Servicenämnden ställer sig positiv till införandet av ett gemensamt transportbokningssystem
och ser det som ett steg mot att nå stadens miljömål och klimatomställningen 2030 samt att
få en effektivare användning och uppföljning av fordonsflottan.
Serviceförvaltningen kan bedriva verksamheten i egen regi om staden önskar det.
Förvaltningen ser även att verksamheten skulle kunna organiseras inom Malmö Leasing AB.
Detta alternativ skulle dock få konsekvensen att förvaltningen inte har samma möjligheter
att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder.
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att i enlighet med gällande avtal erbjuda samtliga
förvaltningar att inrätta ett gemensamt bokningssystem.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att i
enlighet med gällande avtal erbjuda samtliga förvaltningar att inrätta ett gemensamt
bokningssystem. David Blomgren (M), Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson
(SD) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning av möjligheten till ett gemensamt
transportbokningssystem

Utredning av möjligheten till ett gemensamt transportbokningssystem

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 §17 med reservation (SD), (M+C), (V)
om Mötes-och resepolicy för Malmö stad, med riktlinjer

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-04 §41 med skriftlig reservation (M) och
Muntlig Reservation från (C) (V) och (SD) om Mötes- och resepolicy för
Malmö stad, med riktlinjer

Mötes- och resepolicy i Malmö stad, med tillhörande riktlinjer

G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Mötes- och resepolicy i Malmö stad
med riktlinjer
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§

123

Arkivredovisning för servicenämnden- version 3

SN-2021-187
Sammanfattning
Arkivredovisningen för servicenämnden innehåller en klassificeringsstruktur, en
arkivbeskrivning och gallringsbeslut gällande alla nämndens allmänna handlingar som inte
omfattas av Malmö Stads arkivhandbok. Arkivredovisningen för servicenämnden beslutades
senast 2016-03-21 och har nu reviderats för att bättre spegla serviceförvaltningens
verksamheter och processer.
Den största förändringen är att klassificeringsstrukturen är omgjord i grunden och bättre
anpassad att implementeras i verksamhetens IT-system. Den är också verksamhetsbunden
istället för organisationsbunden, vilket gör den mindre känslig för framtida
organisationsförändringar. Övriga förändringar består i tillägg/borttagande av processer och
handlingstyper, samt viss justering av gallringstider. För en närmare beskrivning av
förändringarna i denna revidering finns en kommentar bifogad till arkivredovisningen, som i
detalj redogör för dessa.
Stadsarkivarien har enligt gällande regelverk godkänt servicenämndens arkivredovisning
version 3 innan den tas upp för beslut i servicenämnden.
Beslut
Servicenämnden antar reviderat styrdokument Arkivredovisning för servicenämnden –
version 3.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden antar reviderat styrdokument
Arkivredovisning för servicenämnden – version 3.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arkivredovisning för servicenämnden - version 3

Godkännande av gallringsregler för servicenämnden

Tillsynsrapport servicenämndens arkivredovisning

Arkivredovisning

Kommentar till arkivredovisningen
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§

124

Tillämpningsanvisningar för deltagande på distans

SN-2021-1685
Sammanfattning
Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har
aktualiserats i samband med spridningen av corona-viruset.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att ledamöter i nämnder och utskott
får delta vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans samt att
medgivandet gällde till och med den 31 augusti 2020. Medgivandet förlängdes genom beslut
den 3 september 2020, § 176, till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation
att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning av covid-19 kvarstår.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2021, § 268, att deltagande på distans får
ske vid kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden och att sådant sammanträde
endast får äga rum om det uppfyller kommunallagens krav på deltagande på distans.
Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsens och nämndernas reglemente
kompletteras enligt följande:
”Deltagande på distans
Styrelsen/Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare
närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/nämnden/utskott/presidiet.”
Möjligheten att delta på distans i nämnder stadgas i 6 kap. 24 § kommunallagen som i sin tur
hänvisar till 5 kap. 16 § kommunallagen. Enligt förarbetena till kommunallagens
bestämmelser om deltagande på distans bör detta i första hand betraktas som ett
komplement till sammanträden med fysisk närvaro där beslutsfattande annars inte hade
kommit till stånd.
Nämnderna har, i viss utsträckning, en rätt att besluta om sina interna arbetsformer.
Distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige har gett nämnderna rätt att
tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL.
Då nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden
och utskott har förvaltningen tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar för digital
närvaro och digitala sammanträden för servicenämnden.
Beslut
Servicenämnden godkänner Förslag på tillämpningsanvisningar för digitala sammanträden
för servicenämnden.

Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner Förslag på
tillämpningsanvisningar för digitala sammanträden för servicenämnden.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar för deltagande på distans

Förslag på tillämpningsanvisningar för digitala sammanträden för
servicenämnden

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 §268 Deltagande på distans på
politiska sammanträden

G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-09-27 Deltagande på distans vid politiska
sammanträden
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§

125

Ändrade sammanträdestider för 2021

SN-2021-1123
Sammanfattning
Servicenämnden beslutar att ändra sammanträdestid för den 14 december till klockan 15.00.
Beslut
Servicenämnden beslutar att ändra sammanträdestid för den 14 december till klockan 15.00.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att ändra sammanträdestid
för den 14 december till klockan 15.00.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ändrad sammanträdestid för december 2021

Sammanträdesplan 2021, reviderad oktober 2021
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§

126

SN-2021-1608

Besvarande av nämndinitiativ från Sverigedemokraterna
om korttidsuthyrning av fastigheter

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ om stadsfastigheters möjlighet
att hyra ut lokaler för kortare tillfällen. Sverigedemokraterna föreslår servicenämnden
besluta att uppdra åt förvaltningen att möjliggöra korttidsuthyrning generellt, med målet att
kommunala och privata aktörer ska kunna hyra en fastighet under en kortare tid. Vidare
föreslås att nämnden uppdrar åt förvaltningen att möjliggöra korttidsuthyrning av Grodans
hus med tillhörande dansbana och grillplats.
Servicenämnden har uppdragit år serviceförvaltningen att yttra sig över ärendet.
Serviceförvaltningen lämnar ett yttrande till servicenämnden.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att anse nämndsinitativet som
besvarad.
Staffan Appelros (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet och därmed också avslag på Jan
Olssons (S) yrkande om att nämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) förslag om att anse
nämndinitiativet som besvarad mot Staffan Appelros (SD) förslag om att bifalla
nämndinitiativet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med Jan Olssons (S) förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Staffan Appelros (SD) avser att lämnar in ett särskilt yttrande, se bilaga.
Beslutsunderlag

Yttrande Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om korttidsuthyrning av
fastigheter

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 2021-09-21 §107 Inkommet
nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om korttidsuthyrning av fastigheter

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om korttidsuthyrning av fastigheter
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Servicenämnden i Malmö, 2021-10-26.
Ärende: 8, Besvarande av nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om korttidsuthyrning
av fastigheter. SN-2021-1608

SÄRSKILT YTTRANDE.
Grodans hus är beläget i Oxie i ett naturskönt område och administrerades tidigare inom
kulturförvaltningen. Tidigare har det funnits möjlighet att korttidshyra Grodans hus och intresse har funnits hos pensionärsorganisationer, förskolor och scoutverksamheter samt även
för de som är fågelintresserade. Även föreningar har visat intresse.
Enklast kan området beskrivas som en liten oas kringgärdad av grönska och med möjlighet
både att grilla och där finns en mindre dansbana. Där finns även toaletter.
Sedan ansvaret för Grodans hus överlämnats till stadsfastigheter finns inte längre möjligheten
till korttidsuthyrning, vilket vi från Sverigedemokraternas sida anser minst sagt märkligt då
vi ser området i sin helhet som skattebetalarnas egendom. Frågan vi ställer oss är om fastigheten framledes skall stå tom och förfalla eller hur är tankegångarna?
Sverigedemokraterna noterar att det finns intressenter som önskar korttidshyra Grodans hus
och vi anser det minst sagt rimligt att skattebetalarna får tillgång, - möjligen enligt tidigare
regelverk, till detta omtyckta utflyktsmål. Även om det skapar ytterligare administrativa
åtgärder att återuppta korttidsuthyrning uppvägs detta sannolikt av de positiva effekter som
en förnyad korttidsuthyrning skulle ge.
Eventuella subventioner för drift och administration för korttidsuthyrning av Grodans hus kan
betraktas som marginella sett i relation till den generositet Malmö påvisar med frikostigt stöd
till bl.a. organisationer med tvivelaktigt rykte och syfte.
Sammanfattningsvis inser Sverigedemokraterna den stora samhällsnyttan för organisationer,
föreningsliv, scoutverksamhet mm att få tillgång till korttidshyrning av ändamålsenliga lokaler
inom Malmö stadsfastigheters bestånd. Det är ju malmöbornas egendom och de som betalar.
Eventuella argument om att det skapar kostnader och oöverskådlig byråkrati och tar resurser
i anspråk torde väga lätt mot de positiva effekterna som kommer att visa sig.
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2(2)
Att tillskapa möjligheter för malmöborna och ge intressenter möjlighet att få tillgång till
lämpliga lokaler för korttidsuthyrning berikar sannolikt mångfalden inom föreningslivet,
studieverksamheter och senior- och ungdomsaktiviteter. Det är egentligen bara fantasin
som sätter gränser.
Kontrasten är att låta lokaler stå tomma och bara dra kostnader när alternativet är att
skapa möjligheter för att vitalisera föreningslivet och samtidigt få en rimlig intäkt om än
subventionerad.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till nämndinitiativet, samt att berörda förvaltningar inom
området för en dialog sinsemellan syftande till att återskapa möjligheter i enlighet av vad
som ovan framgår.

Malmö, 2021-10-26.

Staffan Appelros, Tonni Andersson med instämmande av Rolf Hansson och Stefan Greschner.
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§

127

SN-2021-1699

Besvarande av nämndinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om fiberanslutning

Sammanfattning
Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om fiberanslutning.
Initiativtagarna beskriver att det finns områden, så kallade öar, i Malmö som inte fått
tillgång till fibernätet på grund av att operatörer anser att det är för få hushåll som vill
ansluta sig. Initiativtagarna föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att verka för att
operatörerna ska bygga bort de så kallade öarna i staden.
Servicenämnden har uppdragit åt förvaltningen att yttra sig över ärendet.
Serviceförvaltningen lämnar ett yttrande till servicenämnden.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att anse nämndinitiativet som
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 14.45-15.00
Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens yttrande över nämndinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om fiberanslutning

Beslut servicenämnden 2021-09-28 §118 Inkommet nämndinitiativ från
Moderaterna och Centerpartiet om fiberanslutning

Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om fiberanslutning
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§

128

SN-2021-1700

Besvarande av nämndintiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om systematisk analys av verksamhet i
egen regi

Sammanfattning
Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om systematisk analys
av verksamhet i egen regi. Initiativtagarna föreslår att servicenämnden uppdrar åt
förvaltningen att årligen redovisa en plan för djupare analys av utvalda områden där tjänster
levereras i egen regi. Analyserna ska innehålla en jämförelse mellan dessa tjänster och
motsvarande alternativ på den privata marknaden. Initiativtagarna föreslår att förvaltningen
redovisar resultatet för nämnden i samband med årsanalysen.
Servicenämnden har uppdragit åt förvaltningen att yttra sig över ärendet.
Serviceförvaltningen lämnar ett yttrande till servicenämnden.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) föreslår att nämnden beslutar att anse nämndinitiativet besvarad.
Göran Andersson (S) och Roland Nilsson (V) instämmer i yrkandet.
Haqvin Svensson (M) yrkar bifall till nämndinitiativet och därmed också avslag på Jan
Olssons (S) yrkande om att nämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarad.
Bengt Nilsson (C) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande uppfattar att det finns två förslag till beslut; Jan Olsson (S) med fleras yrkande
om att nämnden ska anse nämndinitiativet som besvarad mot Haqvin Svensson (M) med
fleras yrkande om bifall till nämndinitiativet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med Jan Olssons (S) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst för Jan Olssons (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Haqvin Svenssons (M) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
Servicenämnden beslutar med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår-röst i enlighet med Jan
Olsson (S) med fleras förslag, se bilagd voteringslista 1.
Reservationer och särskilda yttranden
David Blomgren (M) och Bengt Nilsson (C) avser lämna in en gemensamt skriftlig
reservation, se bilaga.
Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens yttrande över Nämndinitiativ från Moderaterna och
Centerpartiet om systematisk analys av verksamhet i egen regi

Beslut servicenämnden 2021-09-28 §119 Inkommet nämndintiativ från
Moderaterna och Centerpartiet om systematisk analys av verksamhet i egen
regi

Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om systematisk analys av
verksamhet i egen regi
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Voteringslista
Malmö stad

Servicenämnden
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Mötesdatum
2021-10-26

Voteringslista: § 128
Ärende: Besvarande av nämndintiativ från Moderaterna och Centerpartiet om systematisk
analys av verksamhet i egen regi, SN-2021-1700
Voteringslist(or)
Voteringslista 1
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
8

4

1

20

Reservation
Servicenämnden 2021-10-26
Ärende: SN 2021-1700, Nämndsinitiativ om systematisk analys av verksamhet i
egen regi.
Särskilt yttrande
Då vårt förslag till systematisk genomlysning av egenregiverksamheten inte vann gehör,
reserverar vi oss mot beslutet. Vi grundar vårt beslut på följande:
Egenregi tillhör Servicenämndens absoluta kärnfråga – ”raison d´être” - det är därför vi finns
till. Att kontinuerligt utvärdera och jämföra oss själva med andra - marknaden och andra
kommuner - för att utveckla oss och pröva varje element till förbättring vore den mest
självklara hållningen.
Vårt initiativ syftar till att kontinuerligt utveckla verksamheten och pröva om nämnden dels
har rätt sammansättning av egenregi och entreprenad, dels kan få indikationer på hur
nuvarande egenregiverksamhet kan vässas. Det är häpnadsväckande att majoriteten synes
anse att egenregiverksamheten är och kommer att förbli optimal och att det därför inte
behövs några andra insatser än revisorernas. Det är en grav missuppfattning att lägga
ansvaret för utveckling och effektivisering på revisorerna; detta vilar självklart på nämnden
själv.
Under nämndens debatt i ärendet framfördes återigen uppfattningen att Centerns och
Moderaternas initiativ skulle återspegla en bristande tillit till förvaltningsledningen. Syftet med
initiativet är det motsatta: att nämnden tar ansvar för strategisk inriktning och uppföljning och
därefter lämnar stort utrymme för ledningen att utforma verkställigheten. På så sätt utvecklas
den ömsesidiga tilliten till gagn för nytänkande. Förebråelserna om bristande tillit har under
mandatperioden gång på gång framförts när nämnden har behandlat initiativ från oss. Våra
initiativ, som samtliga rört sig på systemnivå1, har motsatt syfte: Genom tydliga ramar och
återkoppling växer tilliten. Denna rollfördelning är beprövad liksom att tillit inte kan skapas
genom att ignorera viktig uppföljning.
Det riktigt allvarliga med de ständiga tillvitelserna mot Centern och Moderaterna om
bristande tillit riskerar snarare att skapa osäkerhet i förvaltningen och underminera ett gott
arbetsklimat i nämnden vilket i sin tur riskerar spilla över på förvaltningen.

Fastighetsunderhåll, energieffektivisering, optimering ägande/förhyrning, förvaltningskultur och
administration, utvärdering nämndens arbete, upphandling, beslutsunderlag objektsgodkännande,
ändamålsenlig uppställning av räkenskaper och nyckeltal

1

21

Det är svårt att förstå varför styret i det närmsta är ointresserat av förnyelse av strategiskt
beslutsunderlag och tillhörande processer. Allting tycks vara bra som det är och den
uppspårade stigen får inte bli störd av några djupare analyser eller nytänkande.
Förvaltningens yttrande över initiativet föranleder några kommentarer. Vi håller med om att
systemen med självkostnader och indexering är bra verktyg för att hålla press på kostnader.
Dessa verktyg säger dock inget om att vi inte kan få inspiration till förbättringar genom
externa jämförelser. Vi ser mycket positivt på att ledningen nu aviserar att man avser
redovisa pågående kvalitetsarbete i 2023 års budget. I detta sammanhang vill vi understryka
betydelsen av att ledningen tar fram en kvalificerad bedömning av den sammantagna
rationaliseringspotentialen på kort och medelfristig sikt som underlag för ekonomiska
målsättningar.

David Blomgren, vOrdf. (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Nanne (M)

Axel Friberg (C)
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§

129

SN-2021-1839

Remiss om Samverkan kontaktcenter och Statens
servicecenter samt överföring av ansvar från
kommunstyrelsen till servicenämnden

Sammanfattning
Stadskontoret har skickat ett remissförslag på samverkan mellan kontaktcenter och Statens
servicecenter samt överföring av ansvaret för kontaktcenter från kommunstyrelsen till
servicenämnden. Förslaget syftar dels till att ansvaret för kontaktcenter överförs från
kommunstyrelsen till servicenämnden eftersom kontaktcenter idag är en etablerad
verksamhet som organisatoriskt tillhör serviceförvaltningen, dels en utökning av uppdraget
avseende näringslivsrelaterade uppdrag samt samlokalisering med Statens servicecenter.
Servicenämnden ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen men har ett par
synpunkter och önskemål om förtydliganden. Dessa avser vilka kontakter som
kontaktcenter hanterar och vilka kanaler som används, behov av finansiering vid planerade
ytterligare etableringar, samt utökning av basuppdrag genom utökad service till näringslivet
och samlokalisering med Statens servicecenter.
Beslut
1. Servicenämnden ställer sig i huvudsak positiv till remissens förslag och godkänner
förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Information
Ann Ekvall, enhetschef på Kontaktcenter föredrar ärendet för nämnden.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig i huvudsak positiv till
remissens förslag och godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt att paragrafen
justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Samverkan kontaktcenter och Statens
servicecenter samt överföring av ansvar från kommunstyrelsen till
servicenämnden

Förslag på Yttrande över Remiss om Samverkan kontaktcenter och Statens
servicecenter samt överföring av ansvar från kommunstyrelsen till
servicenämnden

Följebrev Remiss om Samverkan kontaktcenter och Statens servicecenter
samt överföring av ansvar från kommunstyrelsen till servicenämnden





Remissversion tjänsteskrivelse Samverkan kontaktcenter och Statens
servicenter samt överföring av ansvar från kommunstyrelsen till
servicenämnden
Förslag på reviderat reglemente för servicenämnden
Bilaga, Statistik kontaktcenter
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§

130

SN-2021-509

Remiss om Motion av John Eklöf (M) om
Sorgenfriskolans matsal

Sammanfattning
John Eklöf (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om Sorgenfriskolans
matsal. Syftet med motionen är skapa förutsättningar för en ny matsal i anslutning eller nära
anslutning till Sorgenfriskolan och servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över
motionen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden menar att de har goda
förutsättningar att genomföra efterfrågade uppdrag, förutsatt att projektering eller utredning
beställs.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut
1. Servicenämnden uppdrar åt förvaltningen att revidera förslag till yttrande så att det
inkluderar att nämnden gärna ser att grundskolenämnden lyfter frågan om
arbetsmiljö och måltidsmiljö.
2. Servicenämnden godkänner med denna ändring förvaltningens förslag till yttrande
samt,
3. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
David Blomgren (M) yrkar att följande tillägg görs i fjärde stycket i yttrandet:
"Servicenämnden vill uppmana grundskolenämnden att av arbetsmiljöskäl som lyfts i detta
yttrande ta initiativ till förändringar avseende måltidsmiljön på Sorgenfriskolan.".
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) avser att lämna in ett särskilt yttrande. Vid tid för justering har inget
särskilt yttrande kommit in.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans matsal

Förslag på Yttrande Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans matsal

Följebrev Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal

Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans matsal
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§

131

SN-2021-1006

Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin
Anselmsson (M) om tillgänglig skolgång och rätten till
skolgård

Sammanfattning
John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård. Syftet med motionen är
att undersöka och säkerställa att grundsärskolans undervisningslokaler och skolgårdar i
Malmö stad är utformade på ett sådant sätt så att de är tillgängliga för alla, i synnerhet för
elever med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden är avgiftsfinansierad,
vilket innebär att den är beroende av en beställning för att kunna genomföra olika uppdrag.
Servicenämnden konstaterar att mycket av det som motionären efterfrågar redan
tillgodoses.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut
1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden
David Blomgren (M) avser lämna in ett särskilt yttrande, se bilaga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin
Anselmsson (M) om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård

Förslag på Yttrande Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin
Anselmsson (M) om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård

Följebrev Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M)
om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård

Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) om tillgänglig
skolgång och rätten till skolgård

26
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Särskilt yttrande
Servicenämnden 2021-10-26
Ärende: SN 2021-1006, Remiss om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård.
Särskilt yttrande
Skolan ska vara en plats för alla elever. Utifrån det kan vi inte hålla med Servicenämnden om
att vi kan besvara ärendet med orsaken att mycket av det motionärerna efterfrågar redan
tillgodoses då det faktiskt handlar om en tillgänglig skolgång för barn med
funktionsnedsättning.
I vår mening är mycket inte nog när skolmiljöer i vår stad inte är anpassade för dess elever.
Vikten utav anpassning av grundsärskolans lokaler och utemiljöer är likt motionärerna
påpekar fundamental och en frihetsfråga.
Däremot är Servicenämnden avgiftsfinansierad vilket innebär att den är beroende av en
beställning för att genomföra det uppdrag motionärerna efterfrågar.
Utifrån detta yttrar vi oss till ett besvarande men står bakom vikten och behovet av att
Kommunfullmäktige ger motionens uppdrag åt Servicenämnden.

David Blomgren, vOrdf. (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Nanne (M)

Axel Friberg (C)
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§

132

SN-2021-1070

Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om mer grön livskvalitet för stadens äldre

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om mer grön livskvalitet för stadens äldre. I motionen föreslås att
servicenämnden i samarbete med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska utarbeta riktlinjer
för hur stadens särskilda boenden kan utformas mer naturnära, med odlingsmöjligheter, fler
gröna inslag med mera som stöd för mer utevistelse för äldre.
Serviceförvaltningen arbetar redan idag med att vidareutveckla hur utemiljön på
äldreboenden ska kunna användas bättre av brukare, anhöriga och personal.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till förslaget.
Beslut
1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Bengt Nilsson (C) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) yrkande om att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot Bengt
Nilssons (S) yrkande om att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med Jan Olssons (S) yrkande.
Votering begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Ja- röst för Jan Olssons (S) förslag.
Nej-röst för Bengt Nilssons (C) förslag.

Omröstningsresultat
29
Servicenämnden beslutar med 7 ja-röster för Jan Olssons (S) förslag, 4 nej-röster för Bengt
Nilssons (C) förslag samt 2-avstårröster i enlighet med Jan Olssons (S) förslag, se bilagd
voteringslista 2.
Reservationer och särskilda yttranden
Bengt Nilsson (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om mer grön livskvalitet för stadens äldre

Förslag på Yttrande Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om mer grön livskvalitet för stadens äldre

Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer grön
livskvalitet för stadens äldre

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer grön
livskvalitet stadens äldre

Voteringslista
Malmö stad

Servicenämnden
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Mötesdatum
2021-10-26

Voteringslista: § 132
Ärende: Remiss om Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer grön
livskvalitet för stadens äldre, SN-2021-1070
Voteringslist(or)
Voteringslista 2
Ledamot
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

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

X
X
2
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§

133

SN-2021-1139

Remiss om Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders
Andersson (V) om att ta fram en koldioxidbudget

Sammanfattning
Servicenämnden ställer sig positiv till en konkretisering av klimatarbetet inom Malmö stad.
Inom Klimatomställning Malmö, som konkretiserar miljöprogrammet, fortsätter arbetet
med att bland annat förfina analysmetoderna, systematiskt följa upp utsläppsminskningarna
samt utvärdera genomförda åtgärder. I detta arbete ingår redan att utreda på vilket sätt en
klimat- eller koldioxidbudget för Malmö kan komplettera nuvarande metod för uppföljning,
prognostisering och utvärdering av klimatomställningsarbetet.
Beslut
1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande uppfattar att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) förslag om
att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot Roland Nilssons (V) förslag
om att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden bifaller Jan
Olssons (S) förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders
Andersson (V) om att ta fram en koldioxidbudget version 2

Förslag till yttrande över Remiss om Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders
Andersson (V) om att ta fram en koldioxidbudget version 2

Följebrev Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson (V) om att ta
fram en koldioxidbudget, STK-2021-814

Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson (V) om att ta fram en
koldioxidbudget
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§

134

SN-2021-1253

Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns
Berger (MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och
skolor

Sammanfattning
Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att införa bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor. I
motionen föreslås att servicenämnden tillsammans med andra berörda nämnder inför bilfria
zoner som norm vid nybyggnation av förskolor och skolor.
Serviceförvaltningen ser inte att ett beslut om bilfria zoner går i linje med nämndens ansvar,
då serviceförvaltningen arbetar på uppdrag av beställande förvaltning och inte ansvarar för
den mark där bilfria zoner skulle kunna införas.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut
1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. David
Blomgren (M) och Staffan Appelros (SD) instämmer i Jan Olssons (S) yrkande.
Kami Peterson (MP) yrkar att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Roland Nilsson (V) instämmer i Kami Petersens (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande uppfattar att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) med fleras
förslag om att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen mot Kami Petersens (MP)
med fleras förslag om att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med Jan Olssons (S) med fleras förslag.
Votering begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst för Jan Olssons (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Kami Petersens (MP) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
34
Servicenämnden beslutar med 11 ja-röster för Jan Olssons (S) med fleras förslag och 2 nejröster för Kami Petersens (MP) förslag i enlighet med Jan Olssons (S) med fleras förslag, se
bilagd voteringslista 3.
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) avser lämna in en skriftlig reservation. Vid tid för justering har inget
skriftlig reservation kommit in.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger
(MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor

Förslag till Yttrande över Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns
Berger (MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor

Följebrev Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria
zoner runt Malmös förskolor och skolor

Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria zoner runt
Malmös förskolor och skolor

Voteringslista
Malmö stad

Servicenämnden
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Mötesdatum
2021-10-26

Voteringslista: § 134
Ärende: Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria
zoner runt Malmös förskolor och skolor, SN-2021-1253
Voteringslist(or)
Votering 3
Ledamot
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

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
11

2

0
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§

135

SN-2021-1346

Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om
skolskjuts på lov, STK-2021-806

Sammanfattning
Servicenämnden har tagit emot en motion från Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V)
om att organisera rätten till skolskjuts så att resor för elever i grund- och gymnasiesärskolan
även innefattar resor till fritidshem och hemvist på lov- och studiedagar.
På uppdrag av servicenämnden utför serviceförvaltningen skolskjuts under läsåret i egen
regi med specialfordon för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen. Kostnaden för skolskjuts under läsåret belastar
grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Resor till
fritidshem och hemvist på lov- och studiedagar ska inte bekostas av serviceförvaltningen.
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 besvarad.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
David Blomgren (M) instämmer i Jan Olssons (S) yrkande. Roland Nilsson (V) yrkar att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande uppfattar att det finns två förslag till beslut; Jan Olsson (S) med fleras förslag
om att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot
Roland Nilssons (V) förslag om att servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden bifaller Jan
Olssons (S) med fleras förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion av Lisa Stolpe(V) och Carin Gustafsson (V) om
skolskjuts på lov






Förslag till yttrande över motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) 37
om skolskjuts på lov
Följebrev Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts
på lov, STK-2021-806
Följebrev Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts
på lov, STK-2021-806
Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts på lov
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SN-2021-1482

Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för
rening av vårt avloppsvatten

Sammanfattning
VA SYD har skickat Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för rening av vårt
avloppsvatten till servicenämnden för yttrande.
Syftet med remissen är att visa hur VA SYD planerar att bygga och driva anläggning samt
hur omgivning kan komma att påverkas.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till
projektets syfte men understryker vikten av att begränsa påverkan i form av buller,
vibrationer, stomljud och risken för sättskador på kort och lång sikt.
Beslut
Servicenämnden ställer sig positiv till VA SYDs projekt; ”Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne” samt godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ställer sig positiv till VA syds projekt
"Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne” och att servicenämnden godkänner
förvaltningens förslag till yttrande. David Blomgren (M) instämmer i Jan Olssons (S)
yrkande.
Roland Nilsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) med fleras yrkande att
servicenämnden ställer sig positiv till VA syds projekt "Hållbar avloppsrening i ett växande
Skåne” och att servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande mot Roland
Nilsson (V) avslagsyrkande på förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med Jan Olssons (S) med fleras förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för rening
av vårt avloppsvatten version 2









Förslag på Yttrande Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för
39
rening av vårt avloppsvatten version 2
Följebrev Remiss om Samråd för en ny regional anläggning för rening av vårt
avloppsvatten
Samrådsunderlag Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
Bilaga 1 Samrådunderlag Nya Sjölunda
Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel
Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund - Malmö
Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter
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SN-2021-1543

Sammanställning av pågående investeringsärenden september 2021

Sammanfattning
Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för september
2021.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner redovisningen av
pågående investeringsärenden för september 2021.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - sammanställning pågående investeringsärenden för
september 2021

Sammanställning investeringsrapport september 2021
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138

Redovisning av delegerade beslut - september 2021

SN-2021-1709
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 september 2021.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för september 2021.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner redovisningen av
delegerade beslut för september 2021.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut - september 2021

Beslut servicenämndens arbetsutskott 2021-10-19 §127 Arvode och ersättning
för möte med stadsrevisionen den 22 oktober 2021

Redovisning av delegerade beslut - stadsfastigheter september 2021

Personuppgiftsbiträdesavtal digitalt egenkontrollsystem för
livsmedelshantering

Personuppgiftsbiträdesavtal för verksamhetssystem för måltidsverksamhet
inom skola och förskola i Malmö stad
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Redovisning av inkomna skrivelser - september 2021

SN-2021-1845
Sammanfattning
Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för september 2021.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna för september 2021.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner redovisningen av
inkomna skrivelser för september 2021
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna skrivelser till servicenämnden september 2021

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 §267 Hållbarhetsrapport 2020

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 §266 Tidplan för budget och
uppföljning 2022

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 §269 Återrapportering av
budgetuppdrag 2020 att utreda vilka åtgärder som behövs för att kunna göra
fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §273 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö International School
inom Lingarnet 1

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §272 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten
1

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §277 Motion av John Eklöf (M) och
Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §282 Motion av Charlotte Bossen (C)
om att jämställdhetssäkra alla beslut

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §284 Motion av Charlotte Bossen (C)
- Ingen ska behöva ramla - minska antalet äldre som faller på våra gator

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §285 Motion av Charlotte Bossen (C)
och Kay Wictorin (C) om att smittskyddsanpassa stadens äldreboenden

Beslut kommunfullmäktige 2021-09-30 §286 Motion av Lisbeth PerssonEkström (SD) om att säkerställa syrgastillgången på Malmös äldreboenden

Underrättelse om godkänt Planprogram 6053 för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)

Kulturförvaltningens beslut om Arkivhandbok för Malmö stad version 4




Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 §268 Deltagande på distans på
politiska sammanträden
Förvaltningsrätten i Malmös dom Färdtjänst, målnr 8342-21
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