Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 202

Remiss: Program för styrning i Lunds
kommun

Dnr BN 2018/0400

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till program för
styrning. Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta
samman visionen Lund skapar framtiden med kunskap, innovation
och öppenhet och de gemensamma förhållningssätten lyssna – lära –
leda med andra styrande dokument i kommunen.
Programmet förväntas stödja och vägleda arbetet för att uppnå
visionen. Programmet förklarar ansvar och roller samt definierar en
gemensam begreppsbank som är relevant för lednings- och
styrningsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till programmet då
det stärker kommunens arbete med ledning och styrning.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018
Förslag till Program för styrning i Lunds kommun

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-18 klockan
17.00–18.35

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 195-208,
§210-213
anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 209
Margita Malmros (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 209
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD) §
195-213

Ersättare

Alexander Wallin (M), närvarande kl. 17.39-18.35
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Maja Skoog, planarkitekt
Daniel Hansson, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Emelie Norén, trafikstrateg
Emina Ligata, praktikant

Justerare

Helmut Moser (V) med Mohsen Abtin (S) som ersättare

Paragrafer

§ 195-213

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-24 kl.
13.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Helmut Moser (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

§ 195-213

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-11-19

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE

Stadsbyggnadskontoret
Administrativa avdelningen

1 (2)
Diarienummer

2018-09-24

BN 2018/0400

Byggnadsnämnden i Lund

Anna Vroland
046-359 89 22
anna.vroland@lund.se

Remiss: Program för styrning i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till program för styrning.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet och de
gemensamma förhållningssätten lyssna – lära – leda med andra styrande
dokument i kommunen.
Programmet förväntas stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Programmet förklarar ansvar och roller samt definierar en gemensam
begreppsbank som är relevant för lednings- och styrningsarbete.
Förvaltningen ställer sig positiv till programmet då det stärker
kommunens arbete med ledning och styrning.

Beslutsunderlag





Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018
Förslag till Program för styrning i Lunds kommun

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)
Diarienummer

2018-09-24

BN 2018/0400

Ärendet
Program för styrning i Lunds kommun innehåller delarna ledningsmodell,
ekonomistyrning, målstyrning, kvalitetsstyrning, styrsystem, ansvar och
roller, samt begrepp. Dokumentet förklarar ansvar och roller samt
definierar en gemensam begreppsbank som är relevant för
organisationens lednings- och styrningsarbete.
En kommun hanterar en stor mängd olika dokument som alla ska bidra
till måluppfyllelse och en väl utförd verksamhet. Programmet hjälper
såväl chefer som medarbetare att få struktur och tydlighet i arbetet vilket
långsiktigt stärker kommunens arbete med ledning och styrning.
Program för styrning i Lunds kommun är föredömligt kortfattat och
begripligt vilket ger goda förutsättningar för implementering i
verksamheten. Förvaltningen ställer sig positiv till programmet.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande

Anna Vroland
Administrativ chef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-16

§ 154

Remiss: Program för styrning

Dnr BSN 2018/0986

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Barn- och skolförvaltningen föreslår barn- och skolnämnden att
ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
dnr BSN 2018/0986
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496

Beslut
BSN beslutar
att

som eget yttrande överlämna barn- och skolförvaltningens
skrivelse tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-16

BSN 2018/1077

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-10-16 klockan
17.00–20.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Ola Christiansson (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander
Lewerentz (M)

Ersättare

Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Linda Vedestig, Enhetschef för kvalité, BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN

Justerare

Gösta Eklund (V)

Paragrafer

§ 149-161

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-16

BSN 2018/1077

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Gösta Eklund (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Paragrafer

§ 149-161

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Skolkontoret

2018-10-08

1 (2)
Diarienummer

BSN 2018/0986
Linda Vedestig

Barn- och skolnämnden

046-359 61 68
linda.vedestig@lund.se

Remiss: Program för styrning
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Barn- och skolförvaltningen föreslår barn- och skolnämnden att
ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018
dnr BSN 2018/0986
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496

Barnets bästa
Föreliggande ärende rör inte barn och påverkar inte barns bästa.
Program för styrning utgör ett stöd i nämndernas och
förvaltningarnas arbete i arbetet med hur styrande dokument ska tas
fram och beslutas om. Vidare är syftet med programmet att skapa en
enhetlig terminologi och gemensam förståelse för de begrepp som
omskrivs i programmet.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 49

046-35 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se

2 (2)

Tjänsteskrivelse
2018-10-08

Diarienummer

BSN 2018/0986

Barn- och skolnämndens synpunkter
Barn- och skolnämnden ställer sig positiva till program för styrning i
sin helhet. Programmet utgör en viktig del i att uppnå ett
kommungemensamt synsätt gällande begrepp för arbetet med Ett
Lund. Vidare ska programmet utgöra hjälp till förvaltningarna att
fullgöra sitt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges delegation till
nämnder och styrelser i kommunen.

Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna barn- och skolförvaltningens
skrivelse tjänsteskrivelse.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Linda Vedestig
Samordnande utredare

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 126

Yttrande över förslag till program för
styrning
Dnr KU 2018/0355

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för i vilken
instans styrdokument beslutas. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utsända förslaget
på remiss för yttrande till kommunens nämnder och styrelser.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att ett program för
styrning har tagits fram, som skapar en enhetlig struktur för
styrdokument i Lunds kommun, och anser att förslaget är tydligt och
väl genomarbetat. Det stämmer också i stora drag väl överens med
den struktur för styrdokument, som kultur- och fritidsförvaltningen
har tagit fram under den översyn av kultur- och fritidsnämndens
egna styrdokument, som genomfördes under perioden 2016-2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018, inkommet den
31 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018, § 146
Förslag till program för styrning, inkommet den 31 augusti 2018

Yrkanden
Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Birger Swahn (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gabor
Tilesch (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för
styrning samt översända yttrandet till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-18

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens förslag.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

3 (4)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

KU 2018/0403

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-10-18, klockan 17.30–20.05

Ledamöter

Peter Bergwall (MP), ordförande
Birger Swahn (M), vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Lars Westerberg (S), ersättare för Elin Gustafsson (S)
Fabian Zäll (L), ersättare för Adrian Borin (M)

Ersättare

Elsa Christersson (MP)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Peder Severin, tf. administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 118-121
Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, §§ 118-120

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 118-131

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-10-25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

4 (4)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

KU 2018/0403

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Peter Bergwall (MP)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

§§ 118-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-19

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2018-10-02

1 (2)
Diarienummer

KU 2018/0355

Mats-Ola Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden

046-35 52 05
mats-ola.nilsson@lund.se

Yttrande över förslag till program för styrning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för i vilken
instans styrdokument beslutas. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
(denna skrivelse)
Kommunkontorets remissbrev, inkommet den 31 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018, § 146
Förslag till program för styrning, daterat den 27 juni 2018

Barnets bästa
Förslaget till program för styrning har endast en indirekt påverkan
på barn, då det handlar om de generella principerna för hur olika
styrdokument tas fram och beslutas.

Ärendet
Kommunkontoret har i samråd med kommunens ledningsgrupp tagit
fram ett förslag till program för styrning i Lunds kommun.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet med att uppnå
visionen. Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och
en process för hur styrande dokument ska tas fram, beslutas,
genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en
enhetlig terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för
att underlätta spårbarhet och kommunikation. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2018-10-02

2 (2)
Diarienummer

KU 2018/0355
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att ett program för
styrning har tagits fram, som skapar en enhetlig struktur för
styrdokument i Lunds kommun och tycker att förslaget är tydligt och
väl genomarbetat. Det stämmer också i stora drag väl överens med
den struktur för styrdokument, som kultur- och fritidsförvaltningen
har tagit fram under den översyn av kultur- och fritidsnämndens
egna styrdokument, som gjordes under perioden 2016-2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för
styrning samt översända yttrandet till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Peder Severin
tf. administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-10

§ 99

Yttrande över remiss avseende Program för
styrning i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0100

Sammanfattning
MR dnr 2018.2182.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss
avseende Program för styrning i Lunds kommun. Syftet med
programmet är bland annat att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Därutöver ska det skapa en enhetlig arbetsprocess för
hantering av styrande dokument.
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning för
Lunds kommun. Programmet fastställer tydligt och lättbegripligt
kopplingen mellan styrsystem och ledningsprocess samt hur
styrdokument på ett enhetligt sätt ska definieras, benämnas samt
hanteras. Dessutom klarläggs principerna för vilka styrdokument
som beslutas av respektive roll i kommunen. Det är en förutsättning
för att kunna uppnå hög kvalitet i arbetet med Lunds kommuns
styrdokument, såväl internt som gentemot medborgarna.
Förvaltningen anser dock att spörsmål som rör kommunikation hade
kunnat belysas ännu tydligare, då just kommunikation har en
avgörande roll för att arbetet med styrdokument kan hanteras på
bästa sätt och samordnas, i enlighet med Ett Lund.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över remiss för Program för styrning i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-19, dnr MN 2018/0100.3 och MR
2018.2182.2.
KSau remiss 2018-08-20 inklusive KS beslut 2018-08-20 § 146 och
förslag avseende Program för styrning i Lunds kommun, dnr MN
2018/0100.1 och MR 2018.2182.1.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-10

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss för
Program för styrning i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-10

MN 2018/0112

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-10-10 klockan 18.00–
20.25

Ledamöter

Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Olof Peterffy (V), närvarar inte § 100 på grund av jäv
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Olof Peterffy (V) § 100
Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M)
Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Robert Barnes (L)

Ersättare

Ivan Kruzela (S)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)

Övriga

Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)

Paragrafer

§ 98-107

Plats och tid för justering

16 oktober 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1,
sammanträdesrum Tilliten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-10

MN 2018/0112

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-10

Paragrafer

§ 98-107

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-08

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Administration

2018-09-19

1 (4)
Diarienummer

MN 2018/0100.3
MR 2018.2182.2
Sabina Lindell

Miljönämnden

046-359 52 62
sabina.lindell@lund.se

Yttrande över remiss avseende Program för styrning i
Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss
avseende Program för styrning i Lunds kommun. Syftet med
programmet är bland annat att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Därutöver ska det skapa en enhetlig arbetsprocess för
hantering av styrande dokument.
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning för
Lunds kommun. Programmet fastställer tydligt och lättbegripligt
kopplingen mellan styrsystem och ledningsprocess samt hur
styrdokument på ett enhetligt sätt ska definieras, benämnas samt
hanteras. Dessutom klarläggs principerna för vilka styrdokument
som beslutas av respektive roll i kommunen. Det är en förutsättning
för att kunna uppnå hög kvalitet i arbetet med Lunds kommuns
styrdokument, såväl internt som gentemot medborgarna.
Förvaltningen anser dock att spörsmål som rör kommunikation hade
kunnat belysas ännu tydligare, då just kommunikation har en
avgörande roll för att arbetet med styrdokument kan hanteras på
bästa sätt och samordnas, i enlighet med Ett Lund.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över remiss för Program för styrning i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-19, dnr MN 2018/0100.3 och MR
2018.2182.2.
KSau remiss 2018-08-20 inklusive KS beslut 2018-08-20 § 146 och
förslag avseende Program för styrning i Lunds kommun, dnr MN
2018/0100.1 och MR 2018.2182.1.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-19

2 (4)
Diarienummer

MN 2018/0100.3
MR 2018.2182.2

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.
Syftet med programmet är att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Alla medarbetare och politiker i Lunds kommun ska följa
lagar, regler, förordningar, policys, riktlinjer, mål, vision,
fokusområden, program, planer och uppdrag. Programmet ska göra
det tydligt hur styrningens olika delar hänger ihop och hur
styrdokument ska aktualiseras och hur nya styrdokument ska tas
fram. Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och för
hur styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras,
kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för att
underlätta spårbarhet och kommunikation.

Miljöförvaltningens synpunkter och kommentarer
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning i Lunds
kommun. I programmet definieras tydligt relevanta begrepp/
terminologier samt roller och ansvar.

Begrepp och terminologier
I Program för styrning definieras inledningsvis på ett pedagogiskt
och lättbegripligt sätt vad som inbegrips i begreppen vision, policy,
program, plan, strategi, handlingsplan, riktlinjer samt regler och
rutiner samt även vad begrepp som rör ledningsprocessen innebär,
såsom ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning.
Därefter klargörs tydligt begrepp vad gäller styrdokument i Lunds
kommun. Att styrdokument delas in i olika dokumenttyper
underlättar också förståelsen för vad som avses och vilka som
berörs. De föreslagna begreppen gällande styrdokument –
aktiverande (tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå),
normerande (tydliggör kommunens förhållningssätt och arbetssätt
med internt fokus), organiserande (tydliggör roll- och
ansvarsfördelning inom kommunen) samt regler för invånare och
företag (tydliggör villkor för kommunal service och krav) – är
lättillgängliga och logiska. Utmärkt också att det klarläggs i
programmet att undantag från denna terminologi endast ska göras

Tjänsteskrivelse
2018-09-19
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Diarienummer

MN 2018/0100.3
MR 2018.2182.2
när lagstiftning eller förordning fordrar att kommunen upprättar
vissa slag av styrdokument. Då blir det tydligt vad som gäller
samtidigt som det finns ett visst mått av flexibilitet så att anpassning
utifrån lagkrav möjliggörs.

Roller och ansvar
Det klargörs förtjänstfullt i programmet vilka roller –
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder/styrelser samt
förvaltningar – som har ansvar för att anta de olika dokumenten
ifråga.
Det är därutöver utomordentligt att det i programmet fastställs att
det i respektive styrdokument ska framgå när uppföljning,
aktualisering eller revidering ska ske. Likaså att krav ställs på att alla
som arbetar med styrande dokument och i ledningsprocessen inför
förslag om nya styrdokument inventerar vad som redan beslutats så
att styrdokumentens olika mål inte motsätter annan styrning. På så
vis skapas gynnsamma förutsättningar för att hanteringen av
dokument sköts adekvat.

Helhetssyn och kommunikation
Kopplingen mellan ledningsmodell och styrsystem, med relationerna
mellan styrdokumenten samt Lunds kommuns vision och
förhållningssätt, illustreras på ett klargörande sätt i programmet.
Detta understödjer helhetssyn och förståelse för hur delarna hänger
samman, något som är essentiellt i syfte att undvika suboptimeringar
där förbättringar i vissa delar/områden sker på bekostnad av andra
delar i systemet. Genom att främja och sprida vikten av helhetssyn
underlättas förbättringar till gagn för kommunen som helhet, i
enlighet med Ett Lund.
Programmet fastställer att det ska tydliggöra hur styrningens olika
delar hänger ihop samt hur styrdokument ska aktualiseras och hur
nya styrdokument ska tas fram. Därutöver ska det ska generera en
likformig arbetsprocess för hur styrande dokument ska beslutas,
genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas. Programmet
uttrycker även som syfte att underlätta spårbarhet och
kommunikation i ledningsprocessen och dess styrdokument. Vad
gäller just kommunikationens roll i detta arbete nämns specifikt att
den har en avgörande roll för att nå ut med information till
medarbetarna, där grundläggande förutsättningar för att
styrdokument ska ha avsedd effekt bygger på att de är kända för
medarbetarna inom organisationen samt att de är lättillgängliga och
enkla att använda i det dagliga arbetet. Med tanke på detta hade det i
programmet kunnat lyftas olika rekommenderade sätt att säkerställa
just kommunikationen av styrdokument, framför allt

Tjänsteskrivelse
2018-09-19
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Diarienummer

MN 2018/0100.3
MR 2018.2182.2
kommunövergripande sådana, i Ett Lund-anda. Även om syftet med
Program för styrning sannolikt inte är att detaljstyra hur arbetet
med styrdokument ska utföras hade koppling till kommunikationsplattform, kommunikationspolicy eller likande kunnat belysas. Då
hade förutsättningar för att styrdokumenten implementeras och
efterlevs på tillfredsställande sätt kunnat förbättras samtidigt som
risken att styrdokument tas fram som har mål som står i konflikt
med varandra hade kunnat minskas. Detta hade med andra ord
främjat kvalitetssäkring, effektivitet och helhetssyn.

Sammanfattande kommentarer
Sammanfattningsvis anser miljöförvaltningen att Program för
styrning på ett överskådligt, kortfattat och effektivt fastställer vilka
begrepp, roller och krav som ska gälla avseende hanteringen av
styrdokument i Lunds kommun. Det är mycket fördelaktigt att en
enhetlig, kort och koncis beskrivning för de olika dokumenttyperna
och processerna finns så att det inte råder tveksamhet om vad de
avser och vilken roll som har ansvar att anta styrdokumenten. Likaså
lyfts helhetsbilden och styrdokumentens koppling till vision och
förhållningssätt på ett tydligt sätt. Det är en förutsättning för att
kommunens arbete med styrdokumenten ska kunna hålla en hög
kvalitet såväl internt som gentemot medborgarna. Däremot hade
helhetssynen och kopplingen till Ett Lund kunnat stärkas ytterligare
av att programmet tydligare belyser vikten som kommunikation har
i detta arbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss för
Program för styrning i Lunds kommun.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Sabina Lindell
Controller

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 83

Remissvar på Förslag Program för styrning i
Lunds kommun

Dnr SN 2018/0311

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till program för styrning.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen och stödja och vägleda arbetet för
att uppnå visionen. Det är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Program för styrning i Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 20 augusti 2018, § 146.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar, med instämmande av Klara
Twete (S), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Inger Tolsved
Rosenkvist (L) m.fl. och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt eget remissvar avseende Program för styrning i Lunds
kommun översända Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2018-10-04.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

SN 2018/0375

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-10-17 klockan 17.00–
19.04

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S), kl. 17:14-19:04, §§ 78-89
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), ersätter Mats Nilsson (S) § 77

Ersättare

Ann-Sofi Severinsson (S)
Sebastian Brandt (S)
Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsledare, Serviceförvaltningen
stab, §§ 77-84
Ingrid Edling, Entreprenadchef, Markentreprenad, §§ 77-84
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 77-84
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 77-84

Justerare

Gert Andersson (C) med Anders Hansson (S) som ersättare

Paragrafer

§ 77-89

Plats och tid för justering

Serviceförvaltningen Brotorget 1 den 19 oktober 2018 klockan
16:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

SN 2018/0375

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Gert Andersson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-17

Paragrafer

§ 77-89

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-13

Serviceförvaltningen
Stab

Tjänsteskrivelse
2018-10-04

Anne Pivén

046-3595129

1(3)

Servicenämnden

anne.piven@lund.se

Remissvar på Förslag Program för styrning i Lunds
kommun
Dnr SN 2018/0311

Sammanfattning

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till program för styrning.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen och stödja och vägleda arbetet för
att uppnå visionen. Det är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag

Program för styrning i Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 20 augusti 2018, § 146.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018 (denna
skrivelse).

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till program för styrning.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen.

Programmet ska göra det tydligt hur styrningens olika delar hänger
ihop och hur styrdokument ska aktualiseras och hur nya
styrdokument ska tas fram. Programmet ska också skapa en enhetlig
arbetsprocess och för hur styrande dokument ska tas fram, beslutas,
genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en
enhetlig terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för
att underlätta spårbarhet och kommunikation.

Serviceförvaltningens svar på remissen

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Förvaltningen ser mycket positivt på arbetet med att tydliggöra
lednings- och styrningsprocesserna i Lund. Behovet har varit stort
under långt tid och det är utmärkt att ta fram tydliga och
gemensamma strukturer för alla nämnder och förvaltningar.
Besöksadress

Brotorget

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-04
Förvaltningen tycker också att det är positivt att den tidigare ”röda
tråden” nu har ändrats till en ”horisontell” styrning av målen. Den
nya målstyrningen är ett naturligare sätt att arbeta med målen så att
alla delar i kommunens organisation kan vara delaktiga. Trots det så
vill förvaltningen flagga för att det finns en risk att den horisontella
styrningen av målen gör att nämndens utvecklingsmål inte uppnås.
För att motverka det så behövs ett annat arbetssätt och en bättre
samordning på alla nivåer i den kommunala organisationen.
Serviceförvaltningens övriga synpunkter på programmet:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Generellt så känns dokumentet inte riktigt klart utan mer som
olika ihopsatta delar; en tydlig helhet stärker bilden av vad
det är som beslutas, hur det ska användas och långsiktigt
fungera
Programmets rubrik tydliggör inte vilket område
programmets styrning avser

Det är svårt att följa rubrikernas olika nivåer då det inte är så
stor skillnad i teckensnitt och det saknas numrering

Ledningsmodell kan förslagsvis kallas ”Styrmodell” istället då
det ska visa styrningen och inte ledningen

Bilden under Ledningsmodell är svår att förstå och de
mittersta kuberna beskrivs inte i texten

Stycket Ledningsprocess har ingen anknytning till varken
texten före eller efter och skulle lämpligen kunna vara ett eget
stycke med en förklarande bild med delprocesserna
Styrsystem kan förslagsvis kallas ”Dokumentstyrning” istället
eftersom det är det som beskrivs i texten

Stycket på sidan 4 som börjar med ”För att kommunens
styrning ska uppnå förutsättningen …” beskriver inte enhetlig
arbetsprocess som är programmets syfte

Stycket Ansvar och roller kunde placeras efter
Ledningsmodell och stycket Begrepp kunde placeras som en
underrubrik till Styrsystem för en tydligare struktur

2(3)

Tjänsteskrivelse
2018-10-04

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt eget remissvar avseende Program för styrning i
Lunds kommun översända Serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-10-04.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret

Anne Pivén
Miljö- och verksamhetsutvecklare

3(3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 179

Remiss Program för styrning

Dnr SO 2018/0119

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och vilka principer som ska
gälla. Kommunkontoret har i samråd med kommunens
ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen arbetsutskott
har beslutat att sända ut förslaget på remiss för yttrande till
kommunens nämnder och styrelser. Programmet ska stärka helheten
i Ett Lund och knyta samman visionen och de gemensamma
förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen för
att stödja arbetet för att uppnå visionen.
Detta program ska göra det tydligt hur styrningens olika delar
hänger ihop och hur styrdokument ska aktualiseras och hur nya
styrdokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras,
följas upp och omprövas. Genom programmet ska en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument skapas för
att underlätta spårbarhet och kommunikation.
Ärendet innehåller ett svar på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018.
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018.
Förslag till Program för styrning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse från den 4 oktober 2018 som
socialnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

SO 2018/0130

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-10-17 klockan 16.30–19.30

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Ursula Savonius (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S)
Jesper Nyberg (MP)
Nita Lorimer (V)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, vik verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Ursula Savonius (L)

Paragrafer

§ 176-193

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 22 oktober kl 16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

SO 2018/0130

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Ursula Savonius (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-17

Paragrafer

§ 176-193

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Tjänsteskrivelse
2018-10-04
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Johan Larsson Boström
046-359 59 35

Johan.larssonbostrom@lund.se

Remiss gällande program för styrning
Dnr SO 2018/0119

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och vilka principer som ska
gälla. Kommunkontoret har i samråd med kommunens
ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen arbetsutskott
har beslutat att sända ut förslaget på remiss för yttrande till
kommunens nämnder och styrelser. Programmet ska stärka helheten
i Ett Lund och knyta samman visionen och de gemensamma
förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen för
att stödja arbetet för att uppnå visionen.
Detta program ska göra det tydligt hur styrningens olika delar
hänger ihop och hur styrdokument ska aktualiseras och hur nya
styrdokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras,
följas upp och omprövas. Genom programmet ska en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument skapas för
att underlätta spårbarhet och kommunikation.
Ärendet innehåller ett svar på remissen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018 (denna skrivelse)
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018
Förslag till Program för styrning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2108.

Barnets bästa

Ärendet berör inte direkt barn utan beskriver en modell för
kommunens styrning och ledning. En styrmodell kan få stor
betydelse för barns bästa om styrmodellen kan bidra till att
arbetsprocesser blir effektiva och att samverkan mellan olika delar
av kommunen kan förbättras vilket skulle kunna innebära en positiv
betydelse för barns situation.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

socialforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-04

Ärendet

Förslaget på styrmodell innehåller en redovisning gällande den
tidigare beslutade ledningsmodellen vilket innefattar de
sammanvägande delarna ekonomistyrning, målstyrning och
kvalitetsstyrning. En tongivande del i den styrnings- och
ledningsmodellen som tagits fram är en inriktning mot en horisontell
styrning. Intentionerna är att varje nivå i organisationen formulerar
sina mål och väljer sina indikatorer utifrån sitt uppdrag. Alla mål
mäts med målsatta indikatorer (styrande indikatorer). Dessa
indikatorer ska ge signaler om målet är på väg att uppnås. Det
behöver inte bara innebära kvantitativa mått utan även processmått
– som exempelvis kan svara på: ” gör vi det vi säger att vi gör”.
Basverksamheten (kvaliteten) mäts med indikatorer som bedöms
spegla kvaliteten.
Målen sätts utifrån basuppdrag, vision, fokusområde och/eller
förhållningssätt. Hela styrnings- och ledningsmodellen eftersträvar
alltså inte mål som behöver tryckas nedåt i organisationen. Det är
således en modell för att stärka tilliten till professionen och
organisationen i stort genom horisontella mål samt styrning
avseende kvalitet. De politiska målen omnämns som utvecklingsmål
och övriga mål kallas verksamhetsmål.

Styrsystem

Ärendets syfte är att beskriva det föreslagna styrsystemet där ansvar
och terminologi fastslås. Styrsystemet omfattar alla styrdokument
och är ett verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut. För att
alla styrdokument ska få effekt är det viktigt att de är kända för de
som arbetar i organisationen, att de är lättillgängliga, att de är enkla
att använda, att det är tydligt vad styrdokumentet styr mot samt att
de är aktuella och inte motsätter annan styrning. Utöver detta ska
det framgå av titel vad styrdokumentet avser samt när uppföljning,
aktualisering eller revidering ska ske.
I förslaget på styrmodell beskrivs ansvar och roller för fullmäktige,
nämnder och styrelser gällande de olika styrdokumenten och det
finns med en begreppslista som bidrar till tydlighet.

Styrmodellen har som inriktning att den politiska styrningen från
fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd får en tydlig inriktning att
den politiska viljeinriktningen ska beskrivas med mål, dvs. vad som
ska uppnås. De kallas aktiverande styrdokument som tydliggör vad
kommunen vill förändra och uppnå. Normerande styrdokument
tydliggör kommunens förhållningssätt och arbetssätt och har därför
ett fokus på hur kommunen fungerar internt. Organiserande
styrdokument ska tydligt visa hur roll- och ansvarsfördelningen ser
ut inom kommunen. Tjänstemannaorganisationen inom kommunen
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Tjänsteskrivelse
2018-10-04

får således ett tydligare ansvar i de styrdokument som avser nivån
att svara upp med att formulera och arbeta för hur det politiska
målet ska uppnås.

Yttrande

Det är naturligt att en kommunal organisation utifrån alla de krav
som finns på det mångfacetterade kommunala uppdraget ger en
styrmodell som i ett första skede kan upplevas som komplex och
komplicerad utifrån alla de värden som styrningen ska möjliggöra.
En alltför förenklad modell skulle få svårt att stödja en styrning som
ska kunna hantera kommunens framtida utmaningar. Dessa
utmaningar kommer att kräva en ännu mer utvecklad och
välfungerande samverkan mellan de olika nämndernas uppdrag.

Styrmodellen förtydligar både betydelse och ansvar för olika
styrdokument vilket är nödvändigt för det fortsatta arbetet.
Framförallt sätts begreppen program, plan, strategi och
handlingsplan i ett sammanhang som blir enkelt att förstå. I hög grad
kommer styrmodellen kräva att samverkan behöver förbättras i
kommunens olika delar.

Förbättrad samverkan över organisationsgränser kräver initialt
mycket tid innan förutsättningar finns för att uppnå gemensamma
mål. Det handlar om skapande av tillit till varandra samt förståelse
och kunskap om varandras uppdrag. Det gemensamma
förhållningssättet som finns i kommunens vision – lära, leda, lyssna kommer att prövas i handling. Ett ytterligare observandum är att den
föreslagna styrmodellen kommer att förutsätta att nya gemensamma
och samordnade arbetssätt för tjänstemannaorganisationen behöver
tas fram för att kunna utforma styrdokument, följa upp dessa samt
göra återkommande revideringar.
En utmaning kommer vara att uppnå följsamhet till ledning- och
styrmodell utifrån idén med en horisontell styrning. Det finns alltid
en risk att antalet styrande dokument, antalet utvecklingsmål och
verksamhetsmål kan innebära för många målsättningar för
verksamheten med konsekvensen att styrningen blir otydlig.
Modellen förutsätter att medarbetare och politiker har tillräckligt
med kunskap gällande styrmodellen för att värna idén om
horisontell styrning.

I många av de utmaningar som finns inom socialnämndens
ansvarsområde förutsätter förbättrad samverkan inom exempelvis
frågor gällande barn med behov av stöd från flera verksamheter,
inkludering/integration och hemlöshet. Även förarbetet gällande ny
socialtjänstlag lägger stor vikt vid att socialtjänsten ska arbeta mer
förebyggande och att vara en aktivare part i arbetet med
samhällsplanering. En ytterligare förändring som kommer påverka
socialtjänsten men också andra delar av kommunen är när
barnkonventionen blir till lag. Således har styrmodellen
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Tjänsteskrivelse
2018-10-04

förutsättningar att vara ett stöd för möjliggörandet av en framtida
socialtjänst.

Förvaltningens förslag till beslut
att

översända tjänsteskrivelse från den 4 oktober 2018 som
socialnämndens svar.

Socialnämnden

Annika Pettersson
Socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 130

Yttrande över: Kommunstyrelsens
arbetsutskott förslag till Program för
styrning

Dnr UN 2018/0370

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
översyn av ”styrdokument och principerna för vilka styrdokument
som beslutas var” (Kommunkontorets remissbrev s. 1).
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag benämnt ”Program för
styrning i Lunds kommun”. Förslaget har remitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott till nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott för yttrande senast den 30 oktober.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 25 september 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146 ”Program för styrning”, Dnr
KS 2018/0496
Kommunkontorets remissbrev samt förslag ”Program för styrning”,
Dnr KS 2018/0496.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall förvaltningens förslag till
yttrande med följande tillägg:
”Då detta Program för styrning kommer att gälla under kommande
mandatperiod menar vi att det vore lämpligt att de nyvalda
nämnderna fick tillfälle att yttra sig efter omarbetning av förslaget.
Därutöver saknar vi nu gällande dokument och en redovisning av
föreslagna förändringar”.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över
förslag till Program för styrning med följande tillägg:
Då detta Program för styrning kommer att gälla under
kommande mandatperiod menar vi att det vore lämpligt att de
nyvalda nämnderna fick tillfälle att yttra sig efter omarbetning
av förslaget. Därutöver saknar vi nu gällande dokument och en
redovisning av föreslagna förändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-17

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

UN 2018/0360

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, Stora Södergatan 47, 2018-10-17 klockan
17.00–20.00

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Betty Jansson (M)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)

Ersättare

Per-Arne Lundgren (S)
Rasmus Törnblom (M)
Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Helena Falk (V)
Ibrahim Kakahama (V)
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 123-125
Anna Röjås, adm chef, §§ 123-131
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 123-129
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 123-132
Henrik Magnusson, personalföreträdare LR
Solvejg Albjerg Madsen, personalföreträdare Lärarförbundet
två åhörare

Justerare

Stig Svensson (S)

Paragrafer

§ 123-136

Plats och tid för justering

Måndagen den 22 oktober 2018, kl. 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

UN 2018/0360

Underskrifter
Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Stig Svensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-17

Paragrafer

§ 123-136

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-13

Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Utbildningskansliet

2018-10-03
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Diarienummer

UN 2018/0370

Mia Reuterborg

Utbildningsnämnden

046-359 47 47
mia.reuterborg@lund.se

Yttrande över: Förslag till Program för styrning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
översyn av ”styrdokument och principerna för vilka styrdokument
som beslutas var” (Kommunkontorets remissbrev s. 1).
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag benämnt ”Program för
styrning i Lunds kommun”. Förslaget har remitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott till nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott för yttrande senast den 30 oktober.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2018,
dnr UN 2018/0370 (denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146 ”Program för styrning”, Dnr
KS 2018/0496
Kommunkontorets remissbrev samt förslag ”Program för styrning”,
20 augusti 2018, Dnr KS 2018/0496.

Barnets bästa
Ärendet gäller ett kommunövergripande program för kommunens
styrning, vilket indirekt gynnar barn och unga.

Ärendet
Förslag till ”Program för styrning”
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
översyn av ”styrdokument och principerna för vilka styrdokument
som beslutas var” (Kommunkontorets remissbrev s. 1).
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag benämnt ”Program för
styrning i Lunds kommun”. Förslaget har remitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott till nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott för yttrande senast den 30 oktober.
Syftet med ”Program för styrning” redovisas i programmets
inledning:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-03
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Diarienummer

UN 2018/0370
”Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen
och de gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen för att stödja arbetet för att uppnå visionen.
(…) Detta program ska göra det tydligt hur styrningens olika delar hänger
ihop och hur styrdokument ska aktualiseras och hur nya styrdokument
ska tas fram.
Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och för hur
styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras,
följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för att underlätta spårbarhet och
kommunikation.” (s. 2)

Utbildningsförvaltningens synpunkter på förslaget ”Program för
styrning”
Det föreslagna ”Program för styrning” ger en beskrivning av hur
styrningen i kommunen ska gå till och begrepp kopplade till denna
styrning definieras. Vidare specificeras vilka typer av styrdokument
som beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive
nämnder. Utbildningsförvaltningen är positiv till att genom ett
kommunövergripande program skapa enhetlighet och transparens i
kommunens styrning.
För Utbildningsnämndens och –förvaltningens del måste skollagens
bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete beaktas i detta
sammanhang. Enligt skollagens 4:e kapitel ska dels huvudmannen,
dvs. enligt reglementet Utbildningsnämnden, dels varje rektor
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att huvudman
respektive rektor systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till målen i skollagstiftningen (de nationella målen), samt utifrån det planera och utveckla
utbildningen. Utbildningsnämnden respektive varje skola/enhet
inom förvaltningen har väl fungerande rutiner för det systematiska
kvalitetsarbetet, vilket bekräftades vid Skolinspektionens senaste
tillsyn. Utbildningsnämnden och -förvaltningen ska även följa
kommunala mål, krav och riktlinjer. För att arbetet med att planera,
följa upp och utveckla verksamheten ska bli en helhet, har Utbildningsnämnden och –förvaltningen vävt samman det systematiska
kvalitetsarbetet med den kommunala ledningsprocessen i planering,
uppföljning och rapportering. Den statliga styrningen ska dock vara
en urskiljbar del enligt skollagens bestämmelser. Huvudmannen har
ett ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra
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Diarienummer

UN 2018/0370
författningar. Vidare ska huvudmannen utse en skolchef som ska
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
(SL 2 kap. 8-8a §§). Utbildningsnämnden har utsett nuvarande
utbildningsdirektör till skolchef.
Av ovanstående beskrivning framgår bland annat att utbildningsdirektör/skolchef samt funktioner på utbildningskansliet endast har
en stödjande roll i det systematiska kvalitetsarbetet, och kan inte
besluta om mål för enheterna, så som det framgår av förslaget:
”Förvaltningarna tar fram mål för avdelningar eller enhet som
benämns verksamhetsmål.” (s. 4).
Vidare skulle förståelsen för och transparensen i styrningen inom
Lunds kommun öka, ifall förslaget förtydligas gällande följande:
-

-

I förslaget används begreppen ledningsmodell, ledningsprocess
och styrsystem. Beskriv hur dessa delar av styrningen förhåller sig till varandra.
Tydliggör skillnaden mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Enligt beskrivningen så innebär kvalitetsstyrning att
följa basuppdraget (s. 4). Basuppdraget definieras enligt
följande: ”Nämnders och styrelsers basuppdrag regleras i lag,
reglementen och förordning samt kommunala strategier,
program, planer, policys och riktlinjer.” (s. 3). Vidare definieras
målstyrning som ”Styrning som är ambitionssatt uttrycks i mål.
Målen ska förstärka kommunens arbete inom olika områden
för att nå visionen.” (s. 4). Begreppen tycks vara överlappande
eftersom kommunala strategier, program, planer etc ofta
innehåller mål i syfte att förstärka kommunens arbete inom
ett visst område. Det behöver således tydliggöras vilka
mål/styrdokument som hör till målstyrningen respektive
kvalitetsstyrningen, vad som är syftet med att särskilja dessa
och vad det i praktiken innebär.
Beskriv ledningsprocessens delprocesser mer utförligt, t ex
genom att kronologiskt ange återkommande aktiviteter och
dokument av större vikt, som hör till respektive process.
Beskriv mer utförligt hur styrande dokument ska tas fram,
beslutas, genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas, vilket utlovas i förslaget (s. 2).
Ange om, och i så fall hur, nämnder och förvaltningar ska
beakta kommunfullmäktiges mål.

Avslutningsvis ser Utbildningsförvaltningen att det behöver
säkerställas att figuren på sidan 6 omfattar alla de typer av
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UN 2018/0370
styrdokument som respektive organ får besluta om. Exempelvis är
det enligt figuren endast nämnder som beslutar om riktlinjer,
samtidigt som det på sidan 5 anges att ”kommunfullmäktige
fastställer mål och riktlinjer”. Ett annat exempel är att det enligt
figuren på sidan 6 endast är kommunstyrelse och nämnd/förvaltning
som ska besluta om planer, men Kommunfullmäktige beslutar om
Ekonomi- och verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

fastställa Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över
förslag till Program för styrning.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Mia Reuterborg
Utvecklingsledare

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 96

Remissvar Program för styrning (KSAU 201808-20 KSau §146)

Dnr VOO 2018/0475

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård och omsorgsnämnden
att ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Vård– och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
dnr VOO 2018/0475
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till program för styrning, med det förslag
till förtydliganden som förvaltningen föreslår
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-24

VOO 2018/0521

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2018-10-24 klockan 17.00–20.30

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 90
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S), from § 90
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Tjänstgörande ersättare

Mira Melander (S), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)

Ersättare

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom § 89
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Daniel Kronmann (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) tom § 89

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 101
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 101
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 91
Niclas Snygg, verksamhetschef, § 90
Sandra West, utvecklingsledare, § 90
Lena Hansen, Kommunal, tom § 101
Lars Öst, Vision, tom § 101
Arzije Ziberovska, bostadsanpassningshandläggare, § 90
Veronika Wirén, bostadsanpassningshandläggare, § 90

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 88-102

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-10-26 kl.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-24

VOO 2018/0521

11:30
Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-24

Paragrafer

§ 88-102

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-21

Tjänsteskrivelse
2018-10-10

1 (2)
Diarienummer

VOO 2018/0475
Ann-Kristin Blomberg

Vård- och omsorgsnämnden

046-359 82 42
Annkristin.blomberg@lund.se

Remiss Program för styrning i Lunds kommun KS
2018/0496
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård och omsorgsnämnden
att ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Vård– och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
dnr VOO 2018/0475
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning har inte
bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Bangatan 10 A

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-10

2 (2)
Diarienummer

VOO 2018/0475
Förvaltningen är positiv till programmet för styrning och ambitionen
i det. Programmet utgör en viktig del i att uppnå ett
kommungemensamt synsätt gällande begrepp för arbetet med Ett
Lund och visar på nämndernas och förvaltningarnas roller kopplat
till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunkontorets
uppdrag.
Förvaltningen tycker att det är bra att det framgår att
kommunkontoret har ett tydligt uppdrag att leda arbetet med Ett
Lund genom att arbeta fram kommungemensamma policys, program,
planer och strategier på kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges uppdrag. Förvaltningarnas roll blir också tydlig
där fokus är arbeta fram handlingsplaner, riktlinjer samt regler och
rutiner för att omsätta och konkretisera de kommungemensamma
programmen och strategierna. Programmet utgör således ett bra
stöd till förvaltningarna att fullgöra sitt uppdrag utifrån
kommunfullmäktiges delegation till nämnder och styrelser i
kommunen.
Förtydliganden
I programmet framgår inte hur systemet ska implementeras, hållas
samman och driftas, det bör förtydligas för programmets
genomförbarhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

ställa sig bakom förslag till program för styrning, med det
förslag till förtydliganden som förvaltningen föreslår

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Skickas till kommunstyrelsen

Ann-Kristin Blomberg
HR-chef

