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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§ 27

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Servicedirektör Pål Svensson informerar om kommande avvikelse i
ett av Lundafastigheters byggprojekt. Informerar även om
nyanställning av avdelningschefer inom Lundafastigheter samt
Måltidsservice.
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§ 28

Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023
med budget 2021

Dnr SN 2020/0116

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt
förslag till fokusområden och mål för samma period. Under april
månad kan samtliga nämnder och styrelser inom Lunds kommun
yttra sig över förslaget. Remissvaren ska utgå från två
frågeställningar.



Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta
Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det en stor
osäkerhet kring hur effekterna kommer att påverka både kostnader
och intäkter för 2021 och framåt. Effekter som ligger utanför detta
budgetförslag.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2020.
Serviceförvaltningens bilaga den 24 april 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 6 april 2020 § 141.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2020.
Lundakvintettens budgetförslag 2021-2023.

Yrkanden
Bengt Malmberg (SD) yrkar att Servicenämnden ska lämna följande
svar på de två frågorna:
1. Frågan är svår att besvara inom ramen för ett politiskt
nämndsbeslut. Mycket av det som tas upp går utmärkt för ett
politiskt parti eller block att få svar på genom att frågor ställs direkt
till tjänstepersonerna på förvaltningen. Man frågar till exempel efter
storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar, men inte om
lämpligheten av de man föreslår.
2. Frågan är svår att besvara inom ramen för ett politiskt
nämndsbeslut eftersom den bara jämför den föreslagna ramen med
de ambitionsnivåer som samma budget har. Precis som fråga ett
handlar den inte om lämpligheten i ram och ambitionsnivåer för
verksamheten, utan frågar bara om kvintetten har gjort rätt när de
satt en viss ram till en viss ambitionsnivå för verksamheten. Precis
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som fråga ett bör det kunna besvaras med en enkel maildialog med
tjänstemännen, och det är olämpligt för nämnden som helhet att ta
ställning till.
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar avslag till Bengt Malmbergs (SD)
yrkande.
Angelica Svensson (V) gör följande tilläggsyrkande till förvaltningens
förslag till beslut:
att Servicenämnden i EVP-processen yttrar att det är olyckligt om
Servicenämnden åläggs ytterligare effektiviseringskrav 2021 med
bakgrund att inga prishöjningar gentemot andra nämnder fick göras
2020. Det ledde till nedskärningar inom verksamheten och
sänkningar av ambitionsnivån inom vissa områden samt
att Servicenämnden i EVP-processen yttrar att vi gärna ser att
andelen ekologisk och fairtrade-märkt mat ökar och att
Servicenämnden får ett resultatkrav som medger detta.
Camilla Ländin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg:
att sista meningen under rubriken Närodlat stryks: Det är så
Servicenämnden definierar närodlat.
Klara Twete (S) yrkar bifall till Camilla Ländins (C) tilläggsyrkande
samt bifall till de båda tilläggsyrkandena från Angelica Svensson (V).
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar bifall till Camilla Ländins (C)
yrkande samt avslag till Angelica Svensson (V) yrkande.
Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut,
avslag till yrkandet från Angelica Svensson (V), bifall till
tilläggsyrkandet från Camilla Ländin (C) och avslag till yrkandet från
Bengt Malmberg (SD).
Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar bifall till Angelica Svenssons
(V) andra tilläggsatt-sats.

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer proposition på
yrkandena från Bengt Malmberg (SD) och finner att nämnden avslår
desamma.
Bengt Malmberg (SD) reserverar sig mot Servicenämndens beslut.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på den första tilläggsatt-satsen från Angelica Svensson (V) och finner
att nämnden avslår densamma.
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Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på den andra av Angelica Svenssons (V) tilläggsatt-satser och finner
att nämnden avslår densamma.
Votering begärs.
Servicenämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag till Angelica Svenssons (V) andra tilläggsatt-sats.
Nej för bifall till Angelica Svenssons (V) andra tilläggsatt-sats.
Voteringen utfaller enligt följande:
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Magnus Ekblad
(M), Camilla Ländin (C), Ljiljana Lipovac (KD) och Bengt Malmberg
(SD) röstar ja.
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Twete
(S), Lars Westerberg (S), och Anders Hansson (S) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden således att avslå
Angelica Svenssons (V) andra tilläggsatt-sats.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) därefter proposition på
tilläggsyrkandet från Camilla Ländin (C) och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandet att bifalla
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna serviceförvaltningens skrivelse som
servicenämndens remissvar på Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till verksamhetsplan (EVP) 2021-2023
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen samt
att sista meningen under rubriken Närodlat stryks: Det är så
Servicenämnden definierar närodlat.

Reservationer
Bengt Malmberg (SD) reserverar sig mot servicenämndens beslut
och lämnar följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 28/01.
Angelica Svensson (V), Klara Twete (S) reserverar sig mot
servicenämndens beslut till förmån för Angelica Svenssons (V)
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tilläggsyrkanden. Johan Lambreus Mattsson (MP) reserverar sig mot
servicenämndens beslut till förmån för Angelica Svenssons (V) andra
tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar
Ann Lidgren (FI): F! anser att en budget ska vara ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar och stödjer därför inte styrets förslag
till budget.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 29

Korttidsinhyrning av vårdbostäder inom
fastighet Klostergården 2:9, delegering av
beslutanderätt

Dnr SN 2020/0115

Sammanfattning
Med anledning av pågående Corona-pandemin finns ett kortsiktigt
behov av utökat antal möjliga lägenheter för vård och omsorg, för att
kunna vårda personer utanför sjukhusmiljön. Behovet är akut. Mot
bakgrund av denna situation har nedan förslag till inhyrning av ny
lokal tagits fram, för att möta verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens beslut den 15 april 2020, § 27.
Vård och omsorgsnämndens delegationsbeslut den 22 april 2020.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2020.

Yrkanden
Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar, med instämmande av Klara
Twete (S), Bengt Malmberg (SD) och Ljiljana Lipovac (KD), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

till servicenämndens ordförande delegera rätt att besluta för
servicenämndens del i ärende gällande korttidsinhyrning av
vårdbostäder i fastighet Klostergården 2:9.

Beslut expedieras till:
Akten
Vård och omsorgsförvaltningen
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§ 30

Remiss i ärende: "Motion från Stig
Svensson (S) m.fl Cykelvänliga
arbetsplatser - även inom kommunen"

Dnr SN 2020/0032

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion gällande
satsningar på cykelvänliga arbetsplatser inom den kommunala
verksamheten. I motionen föreslås att kommunen föregår med gott
exempel och inte bara uppmuntrar icke-kommunala arbetsplatser att
skaffa utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats, utan att kommunen även
tar fram en plan och genomför satsningar som gör att kommunala
arbetsplatser kan få utmärkelsen. Serviceförvaltningen är positiv till
motionen, men har ett antal synpunkter gällande bland annat
ekonomi och organisation.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 20120.
Motion till Lunds kommunfullmäktige: Cykelvänliga arbetsplatser,
även inom kommunen.

Yrkanden
Klara Twete (S) yrkar, med instämmande av Angelica Svensson (V)
och Johan Lambreus Mattsson (MP), bifall till förvaltningens förslag
till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande avseende Remiss i ärende "Motion från Stig
Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga arbetsplatser - även inom
kommunen" översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2020-04-15.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 31

Ansökan ur miljöanslaget: Cirkulär
byggnation – cirkulära flöden av
byggmaterial

Dnr SN 2020/0114

Sammanfattning
Serviceförvaltningen vill tillsammans med hållbarhetsenheten på
kommunkontoret, Lunds renhållningsverk och
stadsbyggnadskontoret ansöka om medel ur Kommunstyrelsens
miljöanslag för att bygga upp kunskap för att arbeta mer aktivt med
återbruk av byggmaterial och utforska potentialer för ökat återbruk
vid rivning, renovering och nybyggnation. Servicenämnden föreslås
besluta att ansökan kan skickas till miljö- och hälsoutskottet.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 april 2020.
Ansökan till kommunstyrelsens miljöanslag: Cirkulär byggnation –
cirkulära flöden av byggmaterial.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Klara Twete (S),
Bengt Malmberg (SD) och Johan Lambreus Mattsson (MP), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

ansöka om medel ur kommunstyrelsens miljöanslag, totalt
110 000 kr för att genomföra projektet Cirkulär byggnation cirkulära flöden av byggmaterial

Beslut expedieras till:
Miljö- och hälsoutskottet
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§ 32

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Portkvarteren Centrala Brunnshög) i Lund,
Lunds kommun -Samråd

Dnr SN 2020/0055

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom centrala Brunnshög planlägga
kommunal mark för bostäder, lokaler, kontor, mobilitetshus samt
parkytor för rekreation och dagvattenförsörjning. Idag består
marken av asfalt och jordupplag. Kommunen äger all mark inom
planområdet och markanvisningar ska utföras i enlighet med
kommunens markpolicy genom jämförelseförfarande,
markanvisningstävling eller direktanvisning.
Ett genomförande av planförslaget innebär att entrén till Brunnshög
utvecklas, Brunnshögstorget kan byggas klart och det stärker
attraktiviteten till Brunnshögs centrum.
Nya kontor, lokaler för service, ca 60 vårdboenden och 250-370 nya
bostäder kommer att möjliggöras i kollektivnära läge.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning upprättad den 31 januari 2020.
Plankarta med illustration upprättad den 31 januari 2020.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2020.
Byggnadsnämndens beslut den 13 februari 2020 § 38.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom svar i samrådet avseende Detaljplan för Östra Torn 27:2
(Portkvarteren centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun,
hänvisa till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars
2020.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (14)

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-04

§ 33

Anmälningar till servicenämnden 2020-0504

Dnr SN 2020/0002

Beslutsunderlag
Sammanställning anmälningar 2020-04-22.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 34

Anmälan av delegationsbeslut 2020-05-04

Dnr SN 2020/0001

Beslutsunderlag
Redovisade delegerade beslut fattade 2020-03-03-2020-04-23.

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