1

Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-03-20 kl. 13:00-14:30

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Stefana Hoti (MP) (Vice ordförande)
Eva Bertz (L) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Jakobsson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Camilla Andersson (M)
Staffan Appelros (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Inger Åhlin (MP)
Malin Håård (V)
Martin Olsson (M)
Peter Samuelsson (L)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef kansli-och utveckling)
Anna Persson Öhman (kommunikationschef)
Olof Malmström (HR-chef)
Ann-Marie Ek Wästberg (avdelningschef kommuntjänster)
Jerker Johansson (avdelningschef kommunteknik)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef skolrestauranger)
Annika Holst (personalföreträdare (Kommunal))
Leif Nilsson (personalföreträdare (Vision))
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Elin Edenborg (utvecklingssekreterare kanli.och utveckling)
Lovisa Eriksson (planeringssekreterare stadsfastigheter)

Utses att justera

Ewa Bertz (L)

Justeringen

2018-03-26

Protokollet omfattar

§37

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Ewa Bertz (L)

…………………………………
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Malmö Återbyggdepå

SN-2018-196
Sammanfattning

1997 startades Malmö Återbyggdepå, ett samarbete mellan Malmö stad och Sydvästra Skånes
Avfallsaktiebolag (Sysav). Syftet var att skapa en plats för återbruk av framförallt
byggnadsmaterial.
Fastigheten Sockret 1 som Återbyggdepån har funnits på sedan starten är nu såld och
verksamheten måste flytta. En tillfällig lokal finns tillgänglig på Grimsbygatan 12 i mellersta
hamnen. Kostnaden för flytten och anpassning av lokalen för verksamheten blir betydande.
Dessutom kan det uppstå en konkurrenssituation om en privat aktör väljer att starta en
liknande verksamhet vilket kan innebär att Återbyggdepån måste läggas ner.
Serviceförvaltningen har utrett frågan och föreslår att servicenämnden tar ställning till
verksamheten Malmö Återbyggdepå. Förslagen handlar om att avveckla verksamheten eller
att ansöka om medel för att fortsätta driva verksamheten under en 5-årsperiod samt att
utreda i vilken form verksamheten samt med en mer permanent placering.
På sitt möte den 13 mars beslutade servicenämndens arbetsutskott att ändra i
beslutsformuleringarna enligt följande: Beslutsformuleringarna:
1. "Servicenämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för att kunna fortsätta
driva Malmö Återbyggdepå om 1,4 mnkr för flytten av verksamheten till
Grimsbygatan 12 samt för hyreskostnader: 700 tkr för 2018 och 2,1 mnkr årligen för
åren 2019-2022.
2. Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen utreder i vilken form Malmö
Återbyggdepå ska drivas. Utredning behöver innehålla organisatoriska och
ekonomiska förutsättningar samt innehålla förslag på en mer permanent placering av
verksamheten."
ersattes med
1. "Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen utreder i vilken form Malmö
Återbygg-depå ska drivas. Utredning behöver innehålla organisatoriska och
ekonomiska förutsättningar samt innehålla förslag på en mer permanent placering av
verksamheten.
2. Förutsatt att kommunstyrelsens utredning kommer fram till att verksamheten Malmö
Återbyggdepå ska fortsätta drivas så föreslår även servicenämndenatt
kommunstyrelsen anslår medel till nämnden om 1,4 mnkr för flytten av verksamheten
till Grimsbygatan 12 samt för hyreskostnader: 700 tkr för 2018 och 2,1 mnkr årligen
för åren 2019–2022.".
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Beslut

1. Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen utreder i vilken form Malmö
Återbyggdepå ska drivas. Utredning behöver innehålla organisatoriska och
ekonomiska förutsättningar samt innehålla förslag på en mer permanent placering av
verksamheten.
2. Förutsatt att kommunstyrelsens utredning kommer fram till att verksamheten Malmö
Återbyggdepå ska fortsätta drivas så föreslår även servicenämnden att
kommunstyrelsen anslår medel till nämnden om 1,4 mnkr för flytten av verksamheten
till Grimsbygatan 12 samt för hyreskostnader: 700 tkr för 2018 och 2,1 mnkr årligen
för åren 2019–2022.
Yrkanden

Roland Nilsson (V) yrkar att ändra så att det lyfts fram tidigare i yttrandet att servicenämnden
anser att Malmö Återbyggdepå är en bra verksamhet samt att beslutsformuleringarna byter
plats så att servicenämnden först föreslår att nämnden ansöker om pengar för att sedan
föreslå att verksamheten ska utredas om kommunstyrelsen inte beviljar medel så att
verksamheten kan fortsätta.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två till beslut: Roland Nilssons (V) ändringsyrkande mot Jan
Olsson yrkande om bifall till det liggande förslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Malmö Återbyggdepå

