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Servicenämnden
Datum

2021-10-05

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2021-1253

Kommunfullmäktige

Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria
zoner runt Malmös förskolor och skolor
STK-2021-720

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att införa bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor och
servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över den. I motionen föreslås att
servicenämnden tillsammans med andra berörda nämnder inför bilfria zoner som norm vid
nybyggnation av förskolor och skolor.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yttrande

Servicenämnden har mottagit Remiss om Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger
(MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor. I motionen föreslås att
servicenämnden tillsammans med andra berörda nämnder inför bilfria zoner som norm vid
nybyggnation av förskolor och skolor.
I enlighet med servicenämndens reglemente ansvarar nämnden ”… för förvaltning och
byggproduktion av kommunala fastigheter med tillhörande byggnader. Syftet är att försörja
kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet
bedrivs.”. Majoriteten av alla skolor och förskolor som byggs och förvaltas av
serviceförvaltningen ligger på kvartersmark. Om bilfria zoner införs skulle dessa hamna på
den allmänna platsmarken, vilket är utanför nämnda kvartersmark som serviceförvaltningen
hanterar.
Med anledning av att servicenämnden arbetar på uppdrag av beställande förvaltning och inte
ansvarar för den mark där bilfria zoner skulle kunna införas ser nämnden att ett beslut om
bilfria zoner inte går i linje med servicenämndens ansvar. Nämnden ser därför att ett beslut
om bilfria zoner vid nybyggnation och av förskolor och skolor inte kan fattas av
servicenämnden.
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Servicenämnden ser sammanfattningsvis positivt på initiativ som bidrar till en säkrare och
mer hälsosam trafikmiljö runt skolor och förskolor. För att uppnå målet anser nämnden
däremot att förslaget om bilfria zoner behöver utredas ytterligare och servicenämnden
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

