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§1

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
IT-ansvarig/verksamhetsutvecklare vid förvaltningen informerar om
krisrutiner och brandsäkerhet i Kristallen.
Förvaltningens kommunikatör informerar om att det tagits fram
kortversioner av Verksamhetsplanen år 2020 för varje affärsområde
samt hur de kommer att användas i verksamheten.
Projektchefen informerar om aktuella händelser samt om eventuella
kommande avvikelser gällande Lundafastigheters projekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Reglemente för styrelser och nämnder i
Lunds kommun-remiss

Dnr SN 2019/0366

Sammanfattning
Det pågår en översyn av en rad styrdokument i Lund nu. För att
säkra hållbarheten behöver frågorna hanteras i rätt ordning och en
politiskt brett förankrad färdplan vara grunden. Det nu aktuella
förslaget till reglemente borde ha föregåtts av partiförhandlingar.
Vissa delar av förslaget är utmärkta, men förslaget som helhet
behöver omarbetas kraftigt genom en process styrd av
förtroendevalda.
Ett nytt förslag behöver åtföljas av utredningsmaterial och risk- och
konsekvensanalyser. Ett nytt reglemente bör inte skapa en
centralisering av politiskt ansvar, makt och verksamhet. En
centralisering riskerar att i praktiken innebära en väsentlig
maktförflyttning från de förtroendevalda till tjänstepersonsorganisationen. Slutligen lämnar nämnden förslag på möjliga vägar
att förbättra och stärka processer. Ett sådant arbete bör ske i samråd
och nära dialog.

Beslutsunderlag
Servicenämndens skrivelse den 13 januari 2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 Reglemente
för styrelser och nämnder i Lunds kommun.
Reglemente med rättningar.
Reglemente för styrelser och nämnder – översyn PPP den 18 oktober
2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, §
279.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Christer Wallin
(M), Barbro Törnqvist (S), Johan Lambreus Mattsson (MP) och
Ljiljana Lipovac (KD), bifall till servicenämndens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt remissvar avseende reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun, till kommunstyrelsen
översända servicenämndens skrivelse 2020-01-13.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare
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§3

Remissvar på Förslag: Program för social
hållbarhet i Lunds kommun

Dnr SN 2019/0338

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla och är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla,
2020-2026.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 7 oktober 2019, § 266.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Johan Lambreus
Mattsson (MP), att stryka meningen ”Dessutom föreslås ordet ’makt’
bytas ut mot ordet ’möjlighet’ för att ge det en mer positiv klang" ur
remissvaret från Servicenämnden.
Camilla Ländin (C) yrkar, med instämmande av Christer Wallin (M)
och Ljiljana Lipovac (KD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer proposition på
yrkandena och finner att nämnden bifaller yrkandet från Camilla
Ländin (C) med flera om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Magnus Ekblad
(M), Camilla Ländin (C) och Ljiljana Lipovac (KD) röstar bifall till
yrkandet från Camilla Ländin (C) med flera.
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Barbro
Törnqvist (S), Lars Westerberg (S) och Kenth Andersson (S) röstar
bifall till yrkandet från Angelica Svensson (V) med flera.
Bengt Malmberg (SD) avstår från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-22
Med 5 röster för bifall till Camilla Ländins (C) med fleras yrkande
mot 5 röster för bifall till Angelica Svenssons (V) med fleras yrkande
och 1 som avstår beslutar nämnden således med ordförandens
utslagsröst att bifalla yrkandet från Camilla Ländin (C) med flera om
att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt eget remissvar avseende Program för social hållbarhet
i Lunds kommun översända Serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2020-01-13.

Protokollsanteckningar
Bengt Malmberg (SD): Sverigedemokraterna kommer att återkomma
till kommunstyrelsen med en sammanfattande syn på förslaget till
program för social hållbarhet.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-22

§4

Granskningsrapport intern kontroll 2019
för Servicenämnden

Dnr SN 2020/0009

Sammanfattning
Servicenämnden redovisar i denna rapport utfallet av det interna
kontrollarbetet under 2019. Utgångspunkten för denna granskning
har varit de kontrollaktiviteter som antogs i Handlingsplan intern
kontroll 2019.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport intern kontroll för Servicenämnden 2019.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09.

Yrkanden
Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport
intern kontroll 2019 för Servicenämnden 2020-01-09 och däri
angivna förslag.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret, utvecklingsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Inriktningsbeslut JämtJämlikt

Dnr SN 2020/0006

Sammanfattning
Det Vinnovafinansierade projektet JämtJämlikt syftar till att skapa ett
etablerat och erkänt system för oberoende certifiering av
stadsutvecklingsprocesser med fokus på publika byggnader och
platser ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv. Ett sätt att
skapa trygga och socialt hållbara miljöer. Lunds kommun föreslås
delta i arbetet genom två projekt: skol- och idrottshallsprojektet på
Södra Råbylund samt Fäladsskolan.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2020, dnr SN
2020/0006.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ta ett inriktningsbeslut om att projekten S Råbylundsskola med
gymnastikhall ansluts till det fortsatta arbetet inom JämtJämlikt
i det fall Vinnova beviljar medel för fas 2 samt
att ta ett inriktningsbeslut om att projektet Fäladsskolan ansluts till
det fortsatta arbetet inom JämtJämlikt i det fall Vinnova beviljar
medel för fas 2.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Ansökan ur miljöanslaget-insektsvänliga
gräsytor

Dnr SN 2019/0425

Sammanfattning
Serviceförvaltningen vill ansöka om medel ur Kommunstyrelsens
miljöanslag för att utveckla ett försök avseende insektsvänliga
gräsytor på och i anslutning till skol- och förskolegårdar.
Servicenämnden föreslås besluta att ansökan kan skickas till miljöoch hälsoutskottet.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2019 dnr SN
2019/0425.
Ansökan till kommunstyrelsens miljöanslag: Insektsvänliga gräsytor,
6 december 2019.

Yrkanden
Ljiljana Lipovac (KD) yrkar, med instämmande av Angelica Svensson
(V), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ansöka om medel ur kommunstyrelsens miljöanslag, totalt 65 000
kr för att utöka försöket med insektsvänliga gräsytor.
Beslut expedieras till:
Miljö- och hälsoutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Lundaförslaget - Inget margarin på
förskolor i Lund

Dnr SN 2019/0405

Sammanfattning
Förslagslämnaren föreslår att Lunds kommuns verksamheter inom
skola och barnomsorg byter ut margarin till smör.
Lundaförslaget har inkommit till Barn- och skolnämnden som ska
besvara förslaget. Servicenämnden har fått förslaget för yttrande.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10, 10 §.
Länk till skollagen
Nordiska Näringsrekommendationer, SLV 2012.
Länk till Livsmedelsverket
Bra måltider i skolan, Livsmedelsverket, 2019.
Länk till Livsmedelsverket
Livsmedelsverket, 2019.
Länk till Livsmedelsverket
Livsmedelsverket, 2019.
Länk till Livsmedelsverket
Kostpolicy för Lunds kommun.
Länk till Kostpolicy för Lunds kommun
Lundaförslaget - Inget margarin på förskolor i Lund, 2019-09-03.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2019.

Yrkanden
Lars Westerberg (S) yrkar, med instämmande av Ljiljana Lipovac
(KD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att som sitt yttrande på ”Lundaförslaget – Inget margarin på
förskolor och skolor i Lund”, skicka serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-12-20.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Yttrande över remiss: "Motion från Helena
Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum (V)
Bevarande av gamla byggnader"

Dnr SN 2019/0388

Sammanfattning
Helena Falk och Saima Jönsson Fahoum (båda V) har i en motion den
13 november 2019 föreslagit kommunfullmäktige att dels på olika
sätt vidta åtgärder gällande fastigheten Sankt Peter 39, dels förlänga
nyttjanderättsavtalet avseende sagda fastighet, dels ock identifiera
byggnader i kommunens bestånd som uppfyller vissa förutsättningar
och till denna grupp byggnader hänföra byggnaderna på Sankt Peter
39. Servicenämnden har fått motionen på remiss.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2020 dnr SN
2019/0388.
Motion 2019-11-13 från Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum
(V) Bevarande av gamla byggnader.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla att-sats ett och två i
motionen.
Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar, med instämmande av Lars
Westerberg (S), Ljiljana Lipovac (KD), Christer Wallin (M) och Bengt
Malmberg (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar avslag till Angelica Svenssons (V)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer först proposition på
yrkandet om att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på tilläggsyrkandet från Angelica Svensson (V) och finner att
nämnden avslår detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom svar på motionen Bevarande av gamla byggnader, Falk (V)
och Jönsson Fahoum (V) 2019-11-13, till kommunstyrelsen
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Yttrande över remiss: "Motion från Jesper
Sahlén (V) med flera - Solceller på
kommunalt ägda byggnader"

Dnr SN 2019/0418

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) med flera har lämnat en motion gällande fler
solceller på kommunalt ägda byggnader. I motionen föreslår han att
en solkommunstrategi tas fram, med målsättning kring utbyggnad av
solceller. Serviceförvaltningen är i grunden positiv till motionen,
men har ett antal synpunkter gällande bland annat ekonomi och
byggnadstekniska förutsättningar.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 dnr SN
2019/0418.
Jesper Sahlén (V) motion till Lunds kommunfullmäktige: Solceller på
kommunalt ägda byggnader 2019-10-23.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
att servicenämnden ställer sig positiv till andemeningen och
intentionerna i motionen och föreslår att kommunstyrelsen skickar
den vidare till arbetet med LundaEko, för att hanteras i det
sammanhanget.
Christer Wallin (M) yrkar, med instämmande av Ljiljana Lipovac
(KD), avslag till tilläggsyrkandet från Angelica Svensson (V).
Lars Westerberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt bifall till tilläggsyrkandet från Angelica Svensson (V).

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer först proposition på
yrkandet om att bifalla förvaltningens förslag till beslut om finner att
nämnden bifaller detsamma.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på tilläggsyrkandet från Angelica Svensson (V) och finner att
nämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Magnus Ekblad
(M), Camilla Ländin (C), Ljiljana Lipovac (KD) och Bengt Malmberg
(SD) röstar avslag till Angelica Svenssons (V) tilläggsyrkande.
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Barbro
Törnqvist (S), Lars Westerberg (S) och Kenth Andersson (S) röstar
bifall till Angelica Svenssons (V) tilläggsyrkande.
Med 6 röster för avslag mot 5 röster för bifall beslutar nämnden
således av avslå Angelica Svenssons (V) tilläggsyrkande.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende Remiss i ärende "Motion från Jesper
Sahlén (V) med flera - Solceller på kommunalt ägda byggnader"
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07.

Protokollsanteckningar
Johan Lambreus Mattsson (MP): Bra att öka de redan höga
ambitionerna kring solceller. Ytterligare investeringsmedel kommer
att krävas.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Hyresavtal avseende utbildningslokaler till
Utbildningsförvaltningen på fastigheten
Drotten 7 Lunds kommun, Staffans gränd 6

Dnr SN 2019/0431

Sammanfattning
För att Katedralskolan ska kunna behålla sin nuvarande
elevkapacitet vill utbildningsnämnden hyra in lokaler på Staffans
gränd intill Katedralskolan. Lokalerna ersätter de inhyrda
paviljonger som idag nyttjas på Svaneskolans tomt.
Utbildningsnämnden har därför i beslut den 16 oktober 2019 beställt
tillskott av lokaler till Katedralskolan hos kommunstyrelsen.
Förslaget är att hyra lokaler för gymnasieundervisning inom
fastigheten Drotten 7. Fastighetsägare är LKF. Kommunstyrelsen har
i beslut 4 december 2019 gett servicenämnden i uppdrag att teckna
hyresavtal enligt ovan.

Beslutsunderlag
Förslag till hyresavtal för lokal nr 1602-06-1001.
Förslag till internhyresavtal 1026-BAA-L01-01.
Utbildningsnämndens beslut den 16 oktober 2019 § 127.
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2020.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ingå hyresavtal gällande lokaler för gymnasieutbildning på
fastigheten Drotten 7 i enighet med serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2020-01-08 samt
att ingå motsvarande hyresavtal, med sedvanliga interna justeringar,
med utbildningsförvaltningen i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Interna hyresavtal avseende skola och
förskola inom fastigheten Herdehunden 1 i
Lund, Mäster Knuds väg 100

Dnr SN 2020/0007

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har i beslut den 28 september 2016
hos kommunstyrelsen beställt ny Idala skola och förskola.
Kommunfullmäktige har i beslut den 30 mars 2017 gett
servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen.
Byggnationen färdigställs i maj respektive juli 2020 och förslag till
interna hyresavtal har tagits fram för att reglera lokalkostnaderna
mellan serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 28 september 2016 §
119.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2017 § 83.
Förslag till internhyresavtal nr 1138-BAA-L01-01.
Förslag till internhyresavtal nr 1138-BAA-L02-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2020.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ingå interna hyresavtal med barn- och skolförvaltningen gällande
skola och förskola inom fastigheten Herdehunden 1 i Lund i
enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0108.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 12

Anmälningar till servicenämnden 2020-0122

Dnr SN 2020/0002

Beslutsunderlag
Sammanställning anmälningar 2020-01-07.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (20)

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 13

Anmälan av delegationsbeslut 2020-01-22

Dnr SN 2020/0001

Beslutsunderlag
Redovisade delegerade beslut fattade 2019-09-05-2019-12-23.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (20)

