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Justerande

Jan Olsson (S)
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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) §§68-71
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro-Sjöö (M)
Rolf Hansson (SD)
Övriga närvarande
Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Jonas Langborg (tf. avdelningschef, kommuntjänster)
Marcus Christensson (tf. avdelningschef, IT och digitalisering)
Amela Hodzic (informationschef)
Maria Johansson (avdelningschef, skolrestauranger)
Daniel Antonsson (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Lars Kristensson (personalföreträdare)
Jörgen Magnusson (personalföreträdare)
Andreas Ganslandt (nämndsekreterare)
Sebastian Wendt (kostekonom)
Agneta Larsson (utvecklingssekreterare, skolrestauranger)
Rodrigo Alexis Alvarado Sanhueza (personalföreträdare)
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Information från förvaltningen

Agneta Larsson, utvecklingssekreterare på skolrestauranger, och Sebastian Wendt,
kostekonom på skolrestauranger, informerar om pågående projekt inom skolrestauranger,
såsom nattleveranser och goda lokala livsmedelsamarbeten. De informerar även om hur den
höga inflationen påverkar livsmedelsinköpen.
Servicedirektör Louise Strand informerar om:
•
•

•

•
•

•

•

Jonas Langborg är ny tf. avdelningschef för kommuntjänster under den tid som
Marcus Christensson tjänstgör som tf. avdelningschef för ITD.
Under sommaren har det varit ovanligt lugnt för stadens förvaltningar förutom att
det finns en trygghetsproblematik på grund av våldsamheter mellan olika
grupperingar. För serviceförvaltningen har fokus legat på renhållning av parker och
stränder som har varit välbesökta.
Serviceförvaltningens havslivräddare, i huvudsak ungdomar från stadens
simklubbar, räddade livet på en kvinna som svimmat i havet. Kvinnan var inte talbar
och hade låg puls, men tack vare havslivräddarnas ingripande och att de ringde
ambulans var kvinnan talbar när hon åkte iväg med ambulansen. Jerker Johansson,
avdelningschef för kommunteknik, informerar om att ungdomarna får gedigna
utbildningar och att de också i det här fallet fick stöd från företagshälsovården då ett
antal var chockade av det som hänt.
Förvaltningen har upphandlat sin första eldrivna sopmaskin.
Förvaltningen har tagit emot 267 ungdomar under sommaren som en del av Ung i
sommar. Serviceförvaltningen fick initialt tilldelat sig 250 ungdomar, men kunde ta
emot 267 där en stor del har haft arbete inom städservice. Det har varit uppskattat,
till stor del tack vare handledarnas engagemang.
Det har införts en visselblåsarfunktion i staden på grund av ny lagstiftning. Det mest
centrala med den nya lagstiftningen är den stärkta sekretessen för den som
visselblåser. Anmälningar tas emot av en upphandlad advokatbyrå genom ett ITstöd, Trumpet. Advokatbyrån gör en första initial bedömning av ärendet och skickar
sedan vidare det till stadskontoret om advokatbyrån bedömer att det är ett
visselblåsarärende. För att det ska kvalificera sig som ett visselblåsarärenden krävs
det att det rör sig om ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang med ett
allmänintresse.
Förvaltningen har anställt en ny nämndsekreterare, Jim Johannesson, som kommer
att börja den 5 oktober.

Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av informationen.
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Lokalbehovsplan för servicenämnden 2023-2032

SN-2022-558
Sammanfattning
Varje år antar kommunfullmäktige en lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är att peka
ut riktningen i stadens lokalutveckling för de kommande 15 åren. Kommunstyrelsen
(genom stadskontoret) ansvarar för ledning, samordning och uppsikt av stadens
lokalförsörjning. Ser-vicenämnden (genom lokalprocessenheten) ansvarar för den operativa
samordningen av lokal-försörjningsprojekt.
Servicenämndens ansvar när det gäller lokalförsörjningen i Malmö stad handlar bland annat
om att se till att kapaciteten möter upp behoven hos de andra nämnderna. Det handlar då
främst om att leverera förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, boende och olika typer av
lokaler som är kvalitativa och ändamålsenliga för verksamheterna.
Beslut
1. Servicenämnden godkänner Lokalbehovsplan för servicenämnden 2023–2032.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan 13.57-14.15.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner lokalbehovsplan för
servicenämnden 2023-2032 samt att servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden
Haqvin Svensson (M) avser komma in med ett särskilt yttrande.

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningens lokalsamordnare
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsplan för servicenämnden 2023-2032
•
Förslag på Lokalbehovsplan 2023-2032
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Särskilt Yttrande
Särskilt Yttrande: Lokalbehovsplan för Servicenämnden, SR-2022-558
En stor del av rapporten handlar om att lösa nämndens behov av kontorslokaler på
en samlad plats. Ärendet är komplext: den berör många medarbetare, drar tunga
investeringar och bygger på nya arbetssätt. Skrivningen andas ambition om relativt
högt tempo. I den fortsatta handläggningen vill vi särskilt betona:
•

Även om lokalbehovsplanen primärt avser nämndens egna behov, anser vi att
man skall vara öppen för att eventuellt samordna med andra nämnders
lokalbehov, förutsatt att sådana avvägningar är besparande och inte innebär
att färdigställandet drar ut på tiden.

•

Den fortsatta utredningen behöver belysa för- och nackdelar med att hyra eller
äga kontorsfastigheten (bygga eller förvärva). Texten i planen kan misstolkas
som att nämnden redan tagit ställning för extern förhyrning (sid 11).

•

Det är viktigt att ärendet förs upp för beslut i nämnden i flera steg för att
undvika extra kostnader. Bland annat krävs att beslut om huruvida
aktivitetsbaserat arbetssätt skall genomföras kommer tidigt i
beslutsprocessen.

•

När ärendet skall slutbehandlas (objektgodkännande eller förhyrning) är det
viktigt att lönsamhetsberäkning ställd mot relevant alternativ föreligger.

Haqvin Svensson (M)

Katarina Kasmarvik (M)

Bengt Nilsson (C)
Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Nanne (M)

Axel Friberg (C)
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SN-2022-1036

Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB
möjligheter att arbeta strategiskt med stadens
fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning
vid etablering av intern laddinfrastruktur

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag på Översyn av Malmö Leasing AB
möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur. Bakgrunden är att
kommunstyrelsen den 10 november 2021 beslutade att uppdra åt stadskontoret att
tillsammans med Malmö Leasing AB, och i samverkan med berörda förvaltningar och
bolag, göra en översyn av Malmö Leasings möjligheter att arbeta strategiskt med stadens
fordonsflotta utifrån mål satta i miljöprogrammet. Utredningens förslag innebär ett nytt
arbetssätt för hela staden att förhålla sig till gällande hur vi använder stadens fordon.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden ställer sig positiv till
förslaget. Nämnden har valt att lyfta fram en del synpunkter att ta i beaktning.
Beslut
Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan 14.47-15.02
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar på att nämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Kami Petersen (MP) yrkar att yttrandet under punkt 9 kompletteras med tillägget: “Det
finns en stor ekonomisk fördel att installera både solceller och laddplatser på en given
fastighet. Möjligheter och hinder för detta bör beaktas.”
Roland Nilsson (V) yrkar att yttrandet ska komplettas med en skrivelse om att utredningen
ska kompletteras med utvärdering av möjligheten att organisera byggandet och ägandet av
laddställen i eget bolag. I detta bolag säljs också elen till kunderna.
Staffan Appelros (SD) yrkar, med instämmande av Jan Olsson (S) och Haqvin Svensson
(M), avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden inleder med att ställa Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande mot Staffan
Appelros (SD) med fleras yrkande om avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att servicenämnden avslår Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.

Ordförande ställer därefter Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande mot eget yrkande om avslag9
på Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att servicenämnden avslår
Roland Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Ordförande konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) inkommer med muntlig reservation.
Kami Petersen (MP) avser att inkomma med ett särskilt yttrande. Vid tiden för justering har
inget särskilt yttrande inkommit.
Staffan Appelros (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Remiss Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
•
Förslag Yttrande Remiss Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att
arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
•
Följebrev Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta strategiskt
med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning vid
etablering av intern laddinfrastruktur
•
Missivtext med frågor att besvara i yttrandet
•
En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter
att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av laddinfrastruktur
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Servicenämnden i Malmö, 2022-08-30.
Ärende 4, Remiss angående Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta strategiskt
med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av
intern laddinfrastruktur. SN-2022-1036.

SÄRSKILT YTTRANDE.

I förslaget till yttrande över remissen angående Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av
intern laddinfrastruktur uppstår många frågor som behöver utvecklas och tydliggöras, precis som
förvaltningen lyfter fram.
Från Sverigedemokraternas sida befarar vi att konceptet kommer att öka den kommunala byråkratin
med fler administratörer och stora ekonomiska resurser behöver tillföras. Vi saknar en beskrivning
över behovet av laddstolpar och deras geografiska placering, kartläggning av elbehovet för dessa samt
om behovet av att öka kapaciteten på nätstationerna i den befintliga elnätstrukturen.
Vidare är det inte klarlagt om laddstolparna avses för snabbladdning eller ej. Då en bärande tanke
bakom projektet är Malmös miljöprogram ter det sig initialt märkligt att projektet endast avser
laddmöjligheter för kommunens fordonsflotta. Det borde vara en resurs även för privatägda elbilar.
Malmö har 42 kommunala bolag och en intressant aspekt är att MKB som även har en fordonsflotta
överhuvudtaget inte omnämnts.
Då Malmö Leasing AB kommer att ha en central roll i arbetet med översyn av Malmö Leasing AB
möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av laddinfrastruktur kommer behovet av ekonomiska
transfereringar och redovisningar mellan de kommunala förvaltningarna sannolika att öka i stor
omfattning.
Sverigedemokraterna är medvetna om att det är svårt att initialt kunna överblicka den totala
kostnaden för hela konceptet och frågan är om det faller inom ramen för offentlig upphandling i
enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Malmö 2022-08-30

Staffan Appelros,

Tonni Andersson,

med instämmande av Rolf Hansson.
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SN-2022-1132

Besvarande av nämndinitiativ från Miljöpartiet om
omvandling av gräsklipp till biogas

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där de föreslår att serviceförvaltningen
utreder möjligheterna till att omvandla gräsklipp och liknande till biogas, utreder miljö-,
energi och klimatnyttan av detta samt tar fram en plan för att ta tillvara på så mycket av
gräsklippet som möjligt för att sluta kretsloppen av energi och näring.
Servicenämnden har uppdragit åt förvaltningen att yttra sig över ärendet.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anse nämndinitiativet besvarat.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S) och Staffan
Appelros (SD), att nämnden beslutar att anse nämndinitiativet som besvarat.
Kami Petersen (MP) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V) och Bengt Nilsson
(C), bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget med fleras yrkande mot Kami Petersens (MP) med fleras
yrkande.
Ordförande finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Votering begärs.
Servicenämnden godkänner följande omröstningsordning:
Den som bifaller Jan Olssons (S) med flera yrkande röstar ja.
Den som bifaller Kami Petersens (MP) med flera yrkande röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 10 ja-röster mot 3 nej-röster att nämnden anser
nämndinitiativet besvarat.
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) inkommer med muntlig reservation med hänvisning till eget
nämndinitiativ.
Beslutsunderlag
•
Nämndninitiativ från Miljöpartiet om omvandling av gräsklipp till biogas
•
Yttrande Besvarande av nämndinitiativ från Miljöpartiet om omvandling av
gräsklipp till biogas
•
Servicenämndens beslut 2022-06-21 §67 Nämndinitiativ från Miljöpartiet om
omvandling av gräsklipp till biogas
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Voteringslista
Malmö stad

Servicenämnden
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Mötesdatum
2022-08-30

Voteringslista: § 71
Ärende: Besvarande av nämndinitiativ från Miljöpartiet om omvandling av gräsklipp till
biogas, SN-2022-1132
Voteringslist(or)
Besvarat eller bifall
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
10

3

0
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Ändra datum för arbetsutskottets sammanträde i oktober

SN-2022-1390
Sammanfattning
28 september 2021 beslutade servicenämnden, §109, om servicenämndens och
arbetsutskottets sammanträdestider för 2022. Det bestämdes då att arbetsutskottets
sammanträde i oktober skulle hållas den 13 oktober. Det föreslås att detta datum ändras till
den 18 oktober med samma tid 08.30.
Beslut
Servicenämnden ändrar arbetsutskottets datum för sammanträdet i oktober från 13 oktober
till 18 oktober.
Yrkanden
Ordförande Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden ändrar arbetsutskottets datum för
sammanträdet i oktober från 13 oktober till 18 oktober.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Ändra datum för arbetsutskottets sammanträde i oktober
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SN-2022-1090

Sammanställning av pågående investeringsärenden juni-juli 2022

Sammanfattning
Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av pågående investeringsärenden för juni-juli
2022.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden godkänner redovisningen av pågående
investeringsärenden för juni-juli 2022.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Sammanställning av pågående investeringsärenden juni-juli
2022
•
Sammanställning investeringsrapport per juni-juli 2022
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Redovisning av delegerade beslut - juni och juli 2022

SN-2022-1320
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 juni och juli 2022.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för juni och juli 2022.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut för juni
och juli 2022.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Redovisning av delegerade beslut juni och juli 2022
•
Redovisning av delegerade beslut juni och juli 2022 - färdtjänst
•
Redovisning av delegerade beslut i juni och juli 2022 - stadsfastigheter
•
Redovisning av delegerade beslut i juni och juli 2022 - HR
•
Redovisning av delegerade beslut i juni och juli 2022 - kommunteknik
•
Beslut från servicenämndens arbetsutskott 2022-08-22 §69 Arvode och
ersättning för kick-off för arbetet med planen Fri från våld den 25 augusti
2022
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Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni-juli 2022

SN-2022-1114
Sammanfattning
Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden juni och juli 2022.
Beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna till servicenämnden
juni och juli 2022.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av de inkomna skrivelserna till
servicenämnden juni och juli 2022.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni och juli 2022
•
Beslut från kommunfullmäktige 2022-06-22 §170 Preliminär budget för
Malmö stad 2023 med plan för åren 2024-2025
•
Beslut från kommunfullmäktige 2022-06-22 §172 Ansökan om utökat
objektsgodkännande för Stensjöns förskola, Stensjön 1
•
Beslut från kommunfullmäktige 2022-06-22 §177 Revidering av styrdokument
för hållbarhets- och rättsfrågor
•
Beslut från kommunfullmäktige 2022-06-22 §178 Översyn av reglemente samt
förslag till namnändring för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 224 Hyresavtal för Malmö
idrottsgymnasium inom fastigheten Innerstaden 9:245
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 228 Utredning av Startup District och
MINC
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 232 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 234 Lägesrapport för uppdrag budget
2021 att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad
myndighetsutövning
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 236 Utvärdering av kommunstyrelsens
bidragsgivning avseende jämställdhet, antidiskriminering, barnets rättigheter
och nationella minoriteter
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 244 Anhållan från tekniska nämnden
om godkännande av förvärv av fastigheten Malmö Odense 4 m m
•
Beslut kommunstyrelsen 2022-06-07 § 233 Riktlinjer för visselblåsarfunktion i
Malmö stad
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