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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

§130
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Uppföljning av samnyttjande av park för förskola

SN-2020-1644
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat".
Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark hör ihop med bedömning
av närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att
fungera som huvudsaklig friyta. Den egna gården används trots allt mycket, för de yngre
barnen och ofta för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar
verksamhetens kvalitet. Det går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit hitta
övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att
minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka
andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett
beslutsunderlag.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Servicenämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola. Inom
arbetet ska övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa
genomförbarheten, till exempel miljöförvaltningen.
Reservationer
Kami Petersen (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande, se
bilagd reservation.
Yrkanden
Kami Petersen (MP) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V), att servicenämnden
beslutar att punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut ersätts med "Servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige anse att uppdraget om samutnyttjande av parker är besvarad" och att
servicenämnden beslutar om följande tillägg: "Servicenämnden beslutar att i sina förskolor
konsekvent använda så mycket som möjligt av tillgänglig tomtyta till friyta för barnens lek."
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar att servicenämnden beslutar att
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1. Servicenämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Servicenämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola. Inom
arbetet ska övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa
genomförbarheten, till exempel miljöförvaltningen
och att avslå Kami Petersen (MP) med fleras tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1, konstaterar att det endast föreligger ett
förslag till beslut och att servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2, konstaterar att det endast föreligger ett
förslag till beslut och att servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 3 enligt eget yrkande och Kami Petersen
(MP) med fleras yrkande. Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med
eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande om avslag på Kami Petersen (MP)
med fleras tilläggsyrkande och Kami Petersen (MP) med fleras yrkande. Ordföranden finner
att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande om avslag på tillägget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Uppföljning av samnyttjande av park för förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola (inklusive bilagor)
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Reservation
Servicenämnden, 24 november 2020
Uppföljning av samnyttjande av park för förskola
SN-2020-1644
Rapportens slutsatser är att nackdelarna kring samnyttjande av park överväger fördelarna.
Ändå föreslås, troligen av rent politiska skäl, att uppdraget både ska anses godkänt och i behov
av vidare utredning. Mycket märkligt!
Vi kan konstatera att det redan finns riktlinjer för friytr och att dessa ger möjlighet till avsteg
från riktlinjerna under givna förutsättningar. Dessa kan övervägas när andra möjligheter är
uttömda. Det är däremot orimligt att nu försöka fastslå riktlinjer för hur avsteg kan tillåtas se ut.
Avsteg ger upphov till en rad problem som till sin natur är svåra att hantera på ett
schablonmässigt sätt. De kräver bedömningar i varje enskilt fall, däribland myndigheters
bedömningar utifrån normgivning och praxis samt svåra sammanvägningar av berörda
intressen. De många problem som rapporten identifierat kan ses som en utförlig men ej
uttömmande förteckning över bedömningar som behöver göras vid avsteg.
Vi ville därför föreslå kommunfullmäktige att anse att uppdraget om samnyttjande av parker är
fullgjort. Vi ville också att Servicenämnden i sina förskolor konsekvent ska använda så mycket
som möjligt av tillgänglig tomtyta till friyta för barnens lek. Då våra förslag inte vann gehör
avlägger vi denna reservation.

Kami Petersen
Med instämmande av
Inger Åhlin Torstensdotter
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