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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-02 kl. 13:12-16:45

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum 134/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt)
Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt)
Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt)
Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt)
Yngve Roland Nilsson (V) (Deltar digitalt)
Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt)
Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt)
Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt)
Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Nadjam-Ud-Din Malik (S) (Deltar digitalt)
Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt)
Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt)
Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt)
Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt)
Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt)
Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt)
Filip Berggren (M) (Deltar digitalt)
Axel Friberg (C) (Deltar digitalt)
Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt)
Stefan Greschner (SD) (Deltar digitalt)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter, deltar digitalt)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling, deltar digitalt)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger, deltar
digitalt)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
Amela Hodzic (Informationschef, deltar digitalt)
Christian Persson (Avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt)
Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Sanel Suskic (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt)
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-03-05

Protokollet omfattar

§17
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Årsanalys 2020 servicenämnden

SN-2021-33
Sammanfattning

Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att
uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i
kommunens årsredovisning.
Som en bilaga till årsanalysen läggs också rapportering arbetsmiljö 2020 som innehåller den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av
arbetsmiljön.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsanalysen.
2. Servicenämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden beslutar att godkänna årsanalysen, den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detta.
Reservationer och särskilda yttranden
Staffan Appelros (SD) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
David Blomgren (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Ajournering
Servicenämnden ajournerar sammanträdet klockan 15.15-15.30.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Årsanalys 2020 servicenämnden
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Servicenämnden i Malmö, 2021-03-02.
Ärende 3, Årsanalys 2020, servicenämnden.

SÄRSKILT YTTRANDE.

Målområde: trygghet och delaktighet.
En reflektion på Årsanalysen sidan 17/28 Målområde -Trygghet och delaktighet. Det kan tolkas
som när man läst analysen skall man åtgärda tryggheten och delaktigheten med gröna ytor.
Sverigedemokraterna som deltar och följer samhällsdebatten noterar att ansvariga sannolikt
inte tagit till sig av barnens synpunkter överhuvudtaget. Åsikter som hörts och synts i media
är att barnen inte vill vara på vissa platser i skolan för där finns personer som skapar oro och
otrygghet. Sverigedemokraterna inser problematiken och har förståelse för den oro som
barnen utrycker och som inte går att lösa med gröna område. I området som nämns här
nämner man brottsförebyggande åtgärder.
Sverigedemokraterna önskar få redogjort för vilka konkreta åtgärder avses, samt när var och
hur åtgärderna kommer på plats.
Malmö 2021-03-02.
Staffan Appelros,

Tonni Andersson,

med instämmande av: Rolf Hansson och Stefan Greschner.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-03-02
Ärende: SN 2021-33, Årsanalys 2020 Servicenämnden

Särskilt Yttrande
Årsanalysen 2020 innehåller många relevanta uppgifter med bitvis hög detaljeringsgrad. Vi
har inget att invända mot dessa men anser att det saknas det viktigaste: ett helhetsgrepp i
analysen. Dessutom saknas redogörelse över centrala effektiviseringsmoment, t ex
upphandling. Vi föreslog en sådan ansats i samband med föregående bokslut i ett
nämndsinitiativ som servicenämnden avslog i april 2020. Eftersom frågan har hög dignitet
upprepar vi vår syn.
Grunden för servicenämndens existens är att leverera tjänster åt kommunens förvaltningar
till högre produktivitet än vad marknaden kan erbjuda. Föreliggande årsanalys lämnar få svar
på detta, exempelvis:
•
•
•
•
•

Hur har produktiviteten i stort utvecklats under året och i jämförelse med de senaste
åren (Mkr, procent etc.)?
Hur har portföljen av effektiviseringsprojekt utvecklats under året och hur ser potentialen ut? Vilka är de tongivande processerna?
Är värdet på human- och anläggningskapitalet intakt?
Vilka är de viktigaste slutsatserna för framtiden?
Föranleder årets erfarenheter ändrad syn på de kritiska faktorerna och flaskhalsarna?

Oviljan från styret att ge en helhetsbild enligt ovan, ger intrycket av att man räds en
övergripande diskussion kring produktivitet vilket vi beklagar.
Utöver ovanstående, saknar vi även i år andra viktiga beståndsdelar i årsanalysen:
jämförelsetal föregående år, balansräkning och uppgifter om fastighetsbeståndet.
David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Berggren (M)

Axel Friberg (C)

