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Servicenämnden
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen plan 7, 2019-12-11 klockan 17.00–21.16,
ajournering klockan 17.17-17.27 och 17.55-18.03.

Ledamöter

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf
Camilla Ländin (C), § 88-95, klockan 17.39-21.16
Ljiljana Lipovac (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Klara Twete (S)
Lars Westerberg (S)
Anders Hansson (S), § 87-94, klockan 17.00-20.54
Bengt Malmberg (SD), § 87-94, klockan 17.00-19.14

Tjänstgörande ersättare

Thomas Glennow (L), tjänstgör för Magnus Ekblad (M)
Joakim Vasiliadis (L), tjänstgör för Camilla Ländin (C) § 87,
klockan 17.00-20.54
Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Anders Hansson (S) § 95
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg § 95

Ersättare

Christer Pedersen (FNL)
Kenth Andersson (S)
Lars A Ohlsson (V)
Ann Lidgren (FI)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Ann Fröström, Tf Entreprenadchef
Anna Månsson, Nämndsekreterare
Kent Asp, Controller
Mattias Olsson, Tillträdande Entreprenadchef
Mikael Nordholm, Fastighetschef
Pernilla Nevsten, Chef Projektavdelningen
Pål Svensson, Servicedirektör
Rebecka Kärrholm, Stabschef
Therese Karlsson, Tf Måltidschef

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Paragrafer

§ 87–95
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Serviceförvaltningen Brotorget 1 Lund måndag den 16 december
klockan 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Anna Månsson
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§ 87 Servicenämndens verksamhetsplan med
internbudget 2020
Dnr SN 2019/0413

Sammanfattning
Varje nämnd ska ta fram en verksamhetsplan som redogör för
nämndens mål och internbudget utifrån beslutad EVP 2020-2022.
Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vad
förvaltningen planerar 2020 och vilka utmaningar förvaltningen står
inför. Den inleds med nämndens basuppdrag samt med beskrivning
av verksamhetens arbete kopplat till kommunens fokusområden.
Utifrån den bakgrunden beskrivs de aktiviteter som förvaltningen
planerar under 2020 samt de ekonomiska resurser som krävs.
Föreliggande förslag överlämnas till servicenämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019.
Serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget
2020.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar att internbudgeten återremitteras till
förvaltningen för en risk-och konsekvensanalys av nedskärningarnas
konsekvenser för verksamheten. Att om det faller rösta nej till
internbudgetens första att-sats.
Bengt Malmberg (SD) yrkar att vi bifaller Servicenämndens
verksamhetsplan med internbudget 2020 med följande
ändringsyrkanden:
1. På sidan 18 under rubriken ”Driftsbudget” vill vi ändra texten som
beskriver det ekonomiska läget till följande: Den demografiska
förändringen innebär att kommunens verksamheter ökar snabbare än
skatteintäkterna, om verksamheterna bedrivs på samma sätt som idag.
Andelen personer som konsumerar kommunens tjänster ökar medans
andelen personer i arbetsför ålder som faktiskt arbetar och betalar
skatt inte har samma ökningstakt. Ökningen av barn, varav många är
nyanlända, ställer också krav på kommunen vad gäller skolor och
annan verksamhet.
2. Det kommer även fortsättningsvis vara en utmaning för Lunds
kommun att skapa bostadslösningar åt de nyanlända som efter
beviljat uppehållstillstånd anvisas till Lund. Boende för nyanlända är
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Utdragsbestyrkande
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ett kommunövergripande ansvar. Under 2018 beslutades om ny
(samlad) bostadsorganisation på Servicenämnden. På sidan 24 under
rubriken ”samlad Bostadsorganisation” vill vi att förvaltningen
kompletterar med följande mening: Förvaltningen skall arbeta för att
hitta billigare lösningar vad anser boendet för nyanlända.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) begär ajournering och
sammanträdet ajourneras klockan 17.17-17.27.
Klara Twete (S) och Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar bifall till
Angelica Svenssons (V) yrkande.
Christer Wallin (M) yrkar avslag till yrkandet om återremiss från
Angelica Svensson (V). Vidare yrkar Christer Wallin (M) bifall till
yrkandet från Bengt Malmberg (SD) i den delen som avser att bifalla
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget för
2020 men med ändring enligt det första av Bengt Malmbergs (SD)
ändringsyrkanden förutom sista meningen så att ändringen lyder:
Den demografiska förändringen innebär att kommunens verksamheter
ökar snabbare än skatteintäkterna, om verksamheterna bedrivs på
samma sätt som idag. Andelen personer som konsumerar kommunens
tjänster ökar medans andelen personer i arbetsför ålder som faktiskt
arbetar och betalar skatt inte har samma ökningstakt. Till det andra
av Bengt Malmbergs (SD) ändringsyrkanden yrkar Christers Wallin
(M) avslag.
Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till Christer Wallins (M) yrkande.
Bengt Malmberg (SD) jämkar sitt första ändringsyrkande i enlighet
med Christer Wallins (M) yrkande.
Klara Twete (S) yrkar, med instämmande av Angelica Svensson
(V), avslag till Bengt Malmbergs (SD) ändringsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer först proposition på
Angelica Svenssons (V) återremissyrkande mot avslag och finner att
nämnden avslår detsamma.
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Voteringen utfaller enligt följande:
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Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Bengt Malmberg (SD), Thomas Glennow (L) och Joakim
Vasiliadis (L) 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
återremissyrkandet och ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på det första av Bengt Malmbergs (SD) ändringsyrkande och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Bengt Malmberg (SD), Thomas Glennow (L) och Joakim
Vasiliadis (L) röstar bifall till det första ändringsyrkandet från Bengt
Malmberg (SD).
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Twete
(S), Lars Westerberg (S) och Anders Hansson (S) röstar avslag till det
första ändringsyrkandet från Bengt Malmberg (SD).
Med 6 röster för bifall mot 5 röster för avslag beslutar nämnden
således att bifalla Bengt Malmbergs (SD) första ändringsyrkande.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på Bengt Malmbergs (SD) andra ändringsyrkande och finner att
nämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utfaller enligt följande:
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Thomas Glennow (L) och Joakim Vasiliadis (L), Angelica
Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Twete (S), Lars
Westerberg (S) och Anders Hansson (S) röstar avslag till Bengt
Malmbergs (SD) andra ändringsyrkande.
Bengt Malmberg (SD) röstar bifall till sitt eget andra
ändringsyrkande.
Med 10 röster för avslag mot 1 röst för bifall beslutar nämnden
således att avslå Bengt Malmbergs (SD) andra ändringsyrkande.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer därefter proposition
på yrkandet från Christer Wallin (M) att i övrigt bifalla den första attsatsen i förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Votering begärs och utfaller enligt följande:
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Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Ljiljana Lipovac
(KD), Thomas Glennow (L) och Joakim Vasiliadis (L) röstar bifall till
att i övrigt bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag till
beslut.
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Twete
(S), Lars Westerberg (S) och Anders Hansson (S) röstar avslag till att
i övrigt bifalla första att-satsen i förvaltningens förslag till beslut.
Bengt Malmberg (SD) avstår från att rösta.
Med 5 röster för bifall mot 5 röster för avslag och 1 som avstår från
att rösta beslutar nämnden således med ordförandens utslagsröst att
i övrigt bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer slutligen
proposition på den andra och tredje att-satsen i förvaltningens
förslag till beslut och finner att nämnden bifaller desamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att på sidan 18 under rubriken ”Driftsbudget” ändra texten som
beskriver det ekonomiska läget till följande: Den demografiska
förändringen innebär att kommunens verksamheter ökar
snabbare än skatteintäkterna, om verksamheterna bedrivs på
samma sätt som idag. Andelen personer som konsumerar
kommunens tjänster ökar medans andelen personer i arbetsför
ålder som faktiskt arbetar och betalar skatt inte har samma
ökningstakt,
att i övrigt anta serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan
med internbudget 2020 för servicenämnden samt överlämna
förslaget till kommunstyrelsen,
att nämndens utvecklingsmål är "Skapa hållbara värden för
kommunen" och "Effektivare förvaltning" samt att
förvaltningens verksamhetsmål och indikatorer leder mot
dessa samt
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
fördela om resultatkravet för gemensam fordonspool om 6
mnkr på nämnder som använder tjänsterna.
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Reservationer
Bengt Malmberg (SD) reserverar sig mot servicenämndens beslut att
avslå hans andra ändringsyrkande.
Angelica Svensson (V) reserverar sig mot servicenämndens beslut.
Klara Twete (S) reserverar sig, med instämmande av Johan
Lambreus Mattsson (MP), mot servicenämndens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 87/01.

Protokollsanteckningar
Ann Lidgren (FI): Feministiskt initiativ kan inte ställa sig bakom en
internbudget som kraftigt försvagar förvaltningen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen,
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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§ 88

Handlingsplan intern kontroll 2020

Dnr SN 2019/0386

Sammanfattning
Utöver de fyra kommungemensamma kontrollaktiviteterna så
föreslår Serviceförvaltningen ytterligare en kontrollaktivitet samt
löpande kontroller och revisioner.
Kommungemensamma kontrollaktiviteter
• Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
• Leverantörstrohet
• Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
• Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR
Servicenämndens kontrollaktiviteter
• Uppföljning av förvaltningens direktupphandlingar

Beslutsunderlag
Handlingsplan för intern kontroll 2020 Servicenämnden med
Bilaga Riskmatris - 2020 (Servicenämnden).
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-27.

Yrkanden
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) begär ajournering och
sammanträdet ajourneras klockan 17.55-18.03.
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar, med instämmande av Klara
Twete (S), Bengt Malmberg (SD), Ljiljana Lipovac (KD) och Johan
Lambreus Mattsson (MP) bifall till förvaltnings förslag till beslut men
med tillägg av följande att-satser:
att med anledning av den information som nämnden delges vid
dagens sammanträde, gällande Markentreprenad, ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra ett fördjupat utredningsuppdrag inom intern
kontroll samt
att resultatet av det fördjupade utredningsuppdraget ska
återrapporteras till nämnden senast i mars 2020.
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Beslut
Servicenämnden beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll för
serviceförvaltningen 2020,
att med anledning av den information som nämnden delges vid
dagens sammanträde, gällande Markentreprenad, ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett fördjupat
utredningsuppdrag inom intern kontroll samt
att resultatet av det fördjupade utredningsuppdraget ska
återrapporteras till nämnden senast i mars 2020.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret
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§ 89

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet -serviceförvaltningen
2019

Dnr SN 2019/0412

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö
(2015:4). Uppföljningen avseende 2019 har genomförts under
september-oktober 2019. Utifrån resultatet ges förslag på åtgärder
för det kommande året.

Beslutsunderlag
Analys SAM-enkät servicenämnden 2019.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för 2019 samt
att godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 90

Interna hyresavtal avseende skola och
förskola inom fastigheten Protokollet 1 i
Lund, Kämnärsvägen 64

Dnr SN 2019/0414

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har i beslut den 4 februari 2016 hos
kommunstyrelsen beställt en ny flexibel enhet för skola och förskola
på Kämnärsrätten. Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2016
gett servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen.
Byggnationen färdigställdes i juli 2019 och förslag till interna
hyresavtal har tagits fram för att reglera lokalkostnaderna mellan
serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämndens beslut den 4 februari 2016 § 4.
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016 § 142.
Förslag till internhyresavtal nr 1317-BAA-L01-01.
Förslag till internhyresavtal nr 1317-BAA-L02-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2019.

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

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ingå interna hyresavtal med barn- och skolförvaltningen gällande
skola och förskola inom fastigheten Protokollet 1 i Lund i
enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-1126.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (17)

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 91

Personalmåltidspris i Lunds kommun 2020

Dnr SN 2019/0417

Sammanfattning
Årligen fastställs priset för kommunens personalmåltidspris
exklusive dessert utifrån måltidsservice genomsnittskostnad för en
skollunch.
Från och med 1 januari 2020 är personalmåltidspriset 56 kronor.
Priset är inklusive 12 % moms.
Personalmåltider inklusive dessert finns endast inom vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter. Personalmåltidspriset
inklusive dessert hanteras och beslutas därför av vård- och
omsorgsnämnden. Personalmåltidspriset gäller ej i Kristallens
restaurang.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att besluta om en sänkning av personalmåltidspriset i enlighet med
vad som framgår av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-11-29.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 92

Deltagande i ersättningsberättigad
förrättning –studiebesök Regionservice

Dnr SN 2019/0420

Sammanfattning
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka
följer av uppdraget som förtroendevald men som inte omfattas av
regleringen för sammanträdesarvode. Exempel på förrättning kan
vara studiebesök, informationsmöte eller förhandling med
personalorganisation.
Ersättning för deltagande i förrättningar förutsätter beslut om
deltagande från nämnd eller från den till vilken nämnd delegerat
sådant beslut. Genom att godkänna deltagande i förrättning
godkänns även att ersättning ska utgå vid deltagande. Nu fråga om
deltagande i studiebesök på Regionservice i Malmö.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2019.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden ska besluta
att godkänna deltagande i studiebesök på Regionservice den 13
december klockan 08.30-10.30 för samtliga ledamöter och ersättare i
servicenämnden.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna deltagande i studiebesök på Regionservice den 13
december klockan 08.30-10.30 för samtliga ledamöter och
ersättare i servicenämnden.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 93

Anmälningar till servicenämnden 2019-1211

Dnr SN 2019/0004

Beslutsunderlag
Sammanställning anmälningar 2019-11-27.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 94

Anmälan av delegationsbeslut 2019-12-11

Dnr SN 2019/0005

Beslutsunderlag
Redovisade delegerade beslut fattade 2019-10-22-2019-12-02.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 95

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Chefen för projektavdelningen informerar om aktuella händelser
samt om eventuella kommande avvikelser gällande
Lundafastigheters projekt.
Fastighetschefen informerar om nytt ramavtal för byggnadsarbeten
med start den 1 januari 2020.
Servicedirektören informerar gällande månadsrapporten för
november 2019.
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