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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-22 kl. 14:00-17:24

Plats

Stadshuset, August Palmsplats 1, rum Triangeln 1 & 2

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)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Frida Michelsen (S) ersätter Ingela Andersson (S)
Hans Åke Banke (M) ersätter Haqvin Svensson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Johanna Beckmann (tillträdande deltagare)
Angelica Anrin Carroll (utvecklingssamordnare)
Carina Scherman (personalföreträdare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§104
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Lokalbehovsplan för servicenämnden 2021-2035

SN-2020-980
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.
Servicenämnden (genom lokalprocess enheten) ansvarar för den operativa samordningen av
lokalförsörjningsprojekt.
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.
Eftersom servicenämndens verksamhet i huvudsak styrs av befolkningsprognoser samt
befolkningsutveckling för andra facknämnder som förskola, grundskola, gymnasieskola det
svårt att garantera lokalutvecklingen inom servicenämndens egna lokaler på lång sikt. Detta
eftersom den delvis baseras på andra nämnders verksamhet och planering samt avveckling
och nybyggnation. En annan aspekt som försvårar är att avtal och beställningar kan variera
över tid.
Servicenämnden lokalbehovsplan visar att för planeringsperioden 2021–2035 ligger den egna
lokalkapaciteten i stort sett i nivå med den nuvarande efterfrågan. Ur ett historiskt perspektiv
har servicenämndens lokalbehov inte ändrats särskilt mycket och kommer troligtvis inte göra
det heller inom den närmsta tiden. Nämndens egna lokalbehov kan så klart ändras om det
sker omorganisationer, om det startas nya verksamheter eller om verksamheter läggs ner. På
samma sätt anser nämnden att merparten av lokalerna är anpassade efter verksamhetens
omfattning, användningsområden och behov samt att de används optimalt.
Beslut

Servicenämnden godkänner Lokalbehovsplan för servicenämnden 2021–2035.
Yrkanden
Jan Olssons (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens lokalsamordnare
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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