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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 14:00-18:54

Plats

Rum 134, Henrik Smithsgatan 13

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)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Filip Berggren (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Johanna Beckmann (nämndsekreterare)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Carina Scherman (personalföreträdare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-11-30

Protokollet omfattar

§127
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Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer

SN-2020-586
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har skickat en motion från Stefana Hoti (MP) till servicenämnden för
yttrande. Motionen föreslår att servicenämnden får i uppdrag öka mängden artrik grönska vid
stadens egna fastigheter.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I yttrandet ställer servicenämnden
sig positiv till förslaget om att öka mängden artrik grönska och anger andelen ekologiska
livsmedel som köps in av nämnden. I yttrandet beskrivs också vad nämnden gör i dagsläget
på en hel del av sina fastigheter för att öka mängden artrik grönska. Yttrandet innehåller en
beskrivning av vissa risker kopplade till olika insatser för att ytterligare främja biologisk
mångfald.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer
Kami Petersen (MP) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, se bilagd
reservation.
Tonni Andersson (SD) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, se bilagd
reservation.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att servicenämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Kami Petersen (MP) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V) och Bengt Nilsson
(C), att servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Tonni Andersson (SD) yrkar att servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande, Kami Petersen (MP) med fleras
yrkande och Tonni Anderssons (SD) yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs.
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Ordföranden ställer först proposition på yrkanden om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen och att avslå motionen.
Resultatet av den första voteringen ställs mot förslag om att anse motionen vara besvarad.
Omröstning del 1
Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som bifaller Kami Petersen (MP) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Tonni Anderssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat del 1
Servicenämnden beslutar med 3 ja-röster, 2 nej-röster där 8 avstår, att utse Kami Petersen
(MP) med fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen, se bilagd voteringslista.
Omröstning del 2
I huvudomröstningen godkänner servicenämnden följande omröstningsproposition:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Kami Petersen (MP) med fleras yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat del 2
Servicenämnden beslutar med 8 ja-röster, 3 nej-röster där 2 avstår, i enlighet med Jan Olssons
(S) yrkande, se bilagd voteringslista.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer
Förslag på yttrande över Motion från Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer
Följebrev Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer, STK-2020-651
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-11-24

Servicenämnden
Voteringslista: §127

Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer,
SN-2020-586
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering del 1
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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

X
X
2

8

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
X
X
X
X

Votering del 2

X
X
X
X
X
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3

X
X
2
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Reservation
Servicenämnden, 24 november 2020
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden
och vattenmiljöer
SN-2020-586
Vi gläds åt det positiva bemötande som motionen fått i servicenämndens yttrande. Vi gläds
också åt att S och L i den styrande minoriteten i sin nya fullmäktigebudget påstår att de vill
“utveckla arbetet med att tillgodose grönytor, fler träd och mer biologisk mångfald”, dock utan
mer konkreta förslag. Sådana finns dock i den nu föreliggande motionen.
Snart ska grönyteskötseln ska tas över i egen regi av SEF och utföras av delvis okvalificerad
personal, något som vi ser en del risker med, inte minst när det gäller kompetens och kvalitet i
utförandet. Risken är att grönyteskötseln tappar i kvalitet och att viktig biologisk mångfald går
förlorad. Därför vore det klokt att fastslå en hög ambitionsnivå.
Servicenämndens svar saknar dock både tillstyrkande men också en närmare beskrivning av
vilka utökade uppgifter som nämnden anser sig redo att utföra. Utöver de aktiviteter som
beskrivs finns en fler möjligheter att gynnana av fågelliv och pollinatörer och andra insekter
genom att till exempel lämna kvar mer död ved, placera ut holkar och insektshotell och bidra till
översiktsplanens biologiska infrastruktur av gröna stråk. Grönytefaktorn i såväl nya som
befintliga fastigheter kan höjas genom trädplantering, gröna tak som norm. Kunskap om vatten
i den fysiska planeringen kan bidra till helt nya livsbetingelser.
Det är också en missuppfattning att detta bara är en fråga om att vänta på beställningar och
ekonomisk ersättning. Många åtgärder på området borde genomföras omgående då de sparar
pengar och minskar risker för såväl fastigheter som dess brukare. Bland bieffekterna hör
minskad minskad översvämningsrisk och risk för värmeböljor samt minskade kostnader för
inomhusklimat och grönyteskötsel.
Av dessa anledningar finnner vi det mycket märkligt att vårt yrkande att tillstyrka motionen inte
vann gehör och avlägger därför denna reservation.
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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Servicenämnden i Malmö, 2020-11-24.
Ärende: 7. Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer. SN-2020-586.

RESERVATION.
Motionären lyfter fram en viktig aspekt när det gäller biologisk mångfald i bl.a. grönområden
och vattenmiljöer i vilket Sverigedemokraterna kan instämma i betydelsen av. Det är
välbekant att parker, gröna miljöer med blandad växtlighet och friluftsområden har en hälsofrämjande inverkan på såväl luftkvalitén som på människors hälsa.
Det ter sig därför motsägelsefullt när motionären inom ramen för sitt politiska uppdrag driver
frågor som i sin konsekvens leder till motsatt effekt gentemot vad som framgår av motionens
intentioner.
Motionären driver frågor tillsammans med vänsterstyret, - där även Liberalerna har gjort sig
hemmastadda om att förtäta staden och samtidigt planera för fler och större park-och gröna
miljöer. Det är en svårlöst ekvation.
Vidare önskar motionären uppdra åt tekniska nämnden att omvandla asfalt och annan
hårdgjord yta till grönyta med stor biologisk mångfald utan beskriva hur och var detta skall
genomföras parallellt med att staden skall förtätas. Logiken i detta resonemang lyser stark
med sin frånvaro.
Att privata fastighetsägare omger sitt fastighetsbestånd med mer artrik grönska kan öka
värdet och försköna helhetsintrycket men att då genom politiska pekpinnar och klåfingrighet
försöka styra enskildas initiativförmåga ser inte Sverigedemokraterna som ett alternativ.
Sverigedemokraterna inser miljöfrågornas betydelse och bejakar en utveckling mot
framgångsrik forskning inom alla områden som leder till bättre mat-och livskvalité för alla.

Med ovanstående synpunkter yrkade Sverigedemokraterna avslag till motionen.
Då yrkandet icke vann bifall anmäldes därför reservation.

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

