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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)
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)
Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Sanel Suskic (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Julieta Sepulveda Flores (Personalföreträdare, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-03-05

Protokollet omfattar

§21
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Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader

SN-2020-1512
Sammanfattning

John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om Malmö stads lokalkostnader. Syftet med motionen är att genom olika initiativ kartlägga
och begränsa lokalkostnadsutvecklingen i Malmö stad. Motionen avslutas med fyra förslag i
form av att-satser. Servicenämnden har svarat på två av att-satserna.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Andersson (S), att
servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Bengt Åke Nilsson (C), att servicenämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Roland Nilsson (V) yrkar att servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
David Blomgren (M) yrkar, med instämmande av Bengt Åke Nilsson (C), att motionens attsatser ska prövas var för sig.
Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Roland Nilsson (V), Kami Petersen (MP) och
Göran Andersson (S), att motionen ska prövas i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på eget med fleras yrkande om prövning av motionen i
sin helhet och David Blomgren (M) med fleras yrkande om att pröva motionens att-satser var
för sig.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar att pröva motionen i sin helhet.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget med fleras yrkande att servicenämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande och föreslår kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad, David Blomgren (M) med fleras yrkande att föreslå
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kommunfullmäktige bifalla motionen och Roland Nilssons (V) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser eget med fleras yrkande till huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på David
Blomgren (M) med fleras yrkande och Roland Nilssons (V) yrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden utser David Blomgren (M) med fleras yrkande till
motförslag.
I huvudomröstningen godkänner servicenämnden följande propositionsordning:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller David Blomgren (M) med fleras yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Servicenämnden beslutar med 6 ja-röster, 4 nej-röster där 3 avstår i enlighet med Jan Olsson
(S) med fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet att utse David Blomgren (M) med
fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen.
David Blomgren (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet i huvudfrågan, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader
Förslag till Yttrande Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om
Malmö stads lokalkostnader
Följebrev Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader, STK-2020-1284
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader, STK 2020-1284

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-02

Servicenämnden
Voteringslista: §21

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader,
SN-2020-1512
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

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

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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