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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/0992

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-11 klockan 13.00–15.18, ajournering
klockan 14.03 - 14.10 och 14.48 - 14.53, Stadshuset,
Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Fanny Johansson (S), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar på distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Oscar Arnell, chefsjurist, § 3-4, deltar på distans
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Jens Nilson, utredare, § 5, deltar på distans

Övriga

Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP),
deltar på distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), § 3 - 8,
deltar på distans
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C), deltar på distans

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-11
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Paragrafer

§ 1–8

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 12 januari 2021 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§ 1–8

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

2021-02-03

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-11

§ 1 Val av justerare och beslut om plats och tid för
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utse Karin Svensson Smith (MP) till justerare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 12 januari 202
kl. 14.00.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser Karin Svensson
Smith (MP) till justerare och att digital justering äger rum tisdagen
den 12 januari 2021 kl. 14.00.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet godkänner
föredragningslistan.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan
godkänna förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 3 Lägesrapport med anledning av coronapandemin
Dnr KS 2020/0305

Sammanfattning
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, ger en lägesrapport med
anledning av coronapandemin och informerar bl a om:

Justerare



Lägesbild från Region Skåne



Statistik i korthet - smittans utveckling inom Region Skåne



Kommunlistan för skånska kommuner för v 53



Lägesbild för Lunds kommun



Pandemilagen



Personalens sjukfrånvaro



"Trafikljus" för förvaltningarna

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 4 Information om genomförd
medarbetarundersökning
Sammanfattning
Christoffer Nilsson, kommundirektör, informerar om
medarbetarenkäten som genomfördes i november 2020. 68 % av
medarbetarna svarade på enkäten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 5 Information om genomförd
medborgarundersökning
Sammanfattning
Jens Nilson, utredare, informerar om Statistiska Centralbyråns
medborgarundersökning hösten 2020, bl a om:

Justerare



100 kommuner deltog



Svarsfrekvens 44 %



Tre delar - nöjd regionindex (NRI), nöjd medborgarindex
(NMI) och nöjd inflytandeindex (NII)



Jämförelse med 2018 och 2016



Jämförelse med samtliga deltagande kommuner



Jämförelse med urval av kommuner



Extra frågor 2020 om corona

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-11

§ 6 Interkommunal ersättning 2021
Dnr KS 2020/0805

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att i
förslaget på interkommunal ersättning säkerställa att
barngruppernas storlek i förskolan kan minskas samt att
förslaget utgår ifrån den ram som antagits i
kommunfullmäktige.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar
det vill säga de ersättningar mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, grundskola och
fritidshem. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 om
ny internhyresmodell med införande från och med 2021-07-01
presenteras 2 prislistor med olika lokalersättning för det första
respektive andra halvåret 2021.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att i
förslaget på interkommunal ersättning säkerställa att
barngruppernas storlek i förskolan kan minskas samt att förslaget
utgår ifrån den ram som antagits i kommunfullmäktige.
Ajournering kl. 14.48 – 14.53.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att i
förslaget på interkommunal ersättning säkerställa att
barngruppernas storlek i förskolan kan minskas
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag för tilläggsbudgetering för att möjliggöra minskade
barngrupper.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska
återremitteras.
Därefter ställer ordförande Jan Annerstedts (FNL) uppdrag mot
Anders Almgrens (S) uppdrag och finner Jan Annerstedts (FNL)
uppdrag vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till uppdraget i Jan Annerstedts (FNL) yrkande.
Nej för bifall till uppdraget i Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med uppdraget i
Jan Annerstedts (FNL) yrkande.

Underlag för beslut




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
Bilaga 1 - Interkommunal ersättning jan-jun 2021
Bilaga 2 – Interkommunal ersättning jul-dec 2021

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 7 Utredning om förutsättningarna för samarbete
med Eslövs kommun inom
överförmyndarverksamheten
Dnr KS 2020/1030

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utreda förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan
inom överförmyndarverksamheten med Eslövs kommun

att

forma en projektorganisation med representanter från
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i de båda
kommunerna

att

ge kommundirektören i uppdrag att utse en ledningsgrupp och
en arbetsgrupp för arbetet och

att

ett underlag för ett inriktningsbeslut ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren
2021.

Sammanfattning
Ett samarbete pågår i dagsläget mellan överförmyndarnämnderna i
Lund och Eslöv. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun har i budgeten
för 2021 med plan för 2022-2023, bl. a. beslutat att verka för att
samarbetet med Lunds kommun utvecklas och att ett samarbets- och
utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en ny mandatperiod påbörjas.
Överförmyndarnämnden i Lunds kommun beslutade i december
2020 att tillstyrka att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att
kommunerna tillsammans utreder förutsättningarna för kommunal
myndighetssamverkan inom överförmyndarverksamheten.
Kommunkontoret föreslår mot den bakgrunden att en utredning om
förutsättningarna för samarbete genomförs.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP) och
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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att utreda förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan
inom överförmyndarverksamheten med Eslövs kommun
att forma en projektorganisation med representanter från
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i de båda
kommunerna
att ge kommundirektören i uppdrag att utse en ledningsgrupp och en
arbetsgrupp för arbetet och
att ett underlag för ett inriktningsbeslut ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren 2021.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30
Överförmyndarnämndens beslut 2020-12-09 § 195 Utredning
om förutsättningarna för samarbete

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommundirektören
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Eslövs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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§ 8 Ansökan från Kvinnojouren Lund om utökat
ekonomiskt stöd för 2021 års verksamhet
Dnr KS 2020/1103

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

överlämna skrivelsen från kvinnojouren Lund till
socialnämnden

att

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut föra över 1 miljon
kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer för
stöd till kvinnojouren och tjejjouren från kommunstyrelsen till
socialnämnden för åren 2021, 2022 och 2023 samt

att

uppmana socialnämnden att förstärka befintlig IOP med
Kvinnojouren, att ge ekonomiskt stöd och etablera ett
samarbete med Tjejjouren samt att vidta andra insatser för att
stärka arbetet mot våld i nära relationer och att eventuellt
återkomma till kommunstyrelsen vid behov av extra
finansiering

att

i kommande remisser och yttranden driva frågan om att höja
straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen
av elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid
kontaktförbud utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få
vara i samma kommun som offret, alltså ett kommunalt
vistelseförbud.

Sammanfattning
Kvinnojouren Lund ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om
utökat ekonomiskt stöd. Socialnämnden har ansvaret för stöd till
utsatta och har i det arbetet både egen verksamhet vid Kriscentrum
mellersta Skåne samt en IOP med kvinnojouren. Skrivelsen föreslås
därför överlämnas till socialnämnden.
Kommunfullmäktige beviljade kommunstyrelsen 1 miljon kronor för
åren 2021 - 2023 för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Anslaget föreslås överföras till socialnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: afd3c892e2e9b321ec0912019214dc258b8bee5cfa6f90c2b6656707cf980f4d7ab7762e3fa5fe774c353c79db32ab98dc439de00e3cc0796228ee5e36aec1f3
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Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att överlämna skrivelsen från kvinnojouren Lund till socialnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut föra över 1 miljon
kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer för stöd
till kvinnojouren och tjejjouren från kommunstyrelsen till
socialnämnden för åren 2021, 2022 och 2023 samt
att uppmana socialnämnden att förstärka befintlig IOP med
Kvinnojouren, att ge ekonomiskt stöd och etablera ett samarbete
med Tjejjouren samt att vidta andra insatser för att stärka arbetet
mot våld i nära relationer och att eventuellt återkomma till
kommunstyrelsen vid behov av extra finansiering
att i kommande remisser och yttranden driva frågan om att höja
straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen av
elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid kontaktförbud
utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få vara i samma
kommun som offret, alltså ett kommunalt vistelseförbud.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313
Skrivelse från Kvinnojouren 2020-12-30

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Socialnämnden
Kommunkontoret - ekonomi
För kännedom:
Kvinnojouren Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2020/0993

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-18 klockan 13.00–15.04, ajournering
klockan 14.28 - 14.33, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD), § 11 - 13, deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, § 9 - 12
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Johanna Holmberg, HR-direktör, § 9 - 11, deltar digitalt
Jeanette Jacobsson, inköps- och upphandlingschef, § 11 - 12,
deltar digitalt
Frida Mattelin, utvecklingsstrateg, § 11 - 12, deltar digitalt
Jytte Lindborg, skoldirektör, § 9 - 11, deltar digitalt
Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, § 13, deltar digitalt
Martin Haldeborg, IT-teknikersupport

Övriga

Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP),
deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 11 - 13, deltar digitalt
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C), deltar digitalt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2020/0993

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 9–13

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 19 januari 2021 kl. 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-18

Paragrafer

§ 9–13

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

2021-02-11

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Diarienummer
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KS 2020/0993

Innehåll
§ 9 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ................................... 4
§ 10 Godkännande av föredragningslistan .................................................................................................... 5
§ 11 Lägesrapport med anledning av coronapandemin ........................................................................... 6
§ 12 Information om inköps- och upphandlingsarbetet ........................................................................... 8
§ 13 Information om hantering och process för ansökningar om externa bidrag ......................... 9

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 9 Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 19 januari 2021
kl. 14.30.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser
Fredrik Ljunghill (M) till justerare och att digital justering äger rum
tisdagen den 19 januari 2021 kl. 13.30.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 10 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet godkänner
föredragningslistan.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan
godkänna förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 11 Lägesrapport med anledning av
coronapandemin
Dnr KS 2020/0305

Sammanfattning
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, ger en lägesrappot med
anledning av coronapandemin och informerar bl a om:


Ansträngt läge för Region Skåne



Statistik i korthet



Personalens sjukfrånvaro



Trafikljus - läget på förvaltningarna

Jytte Lindborg, skoldirektör, informerar om fjärrundervisning för
årskurs 7-9 bl a om:


Bakgrund



Effekter på kort och lång sikt
- upplevelser efter första veckan i Lunds kommuns
grundskolor
- möjliga effekter
- möjliga positiva respektive negativa effekter utifrån de
analyser som är gjorda av andra gällande gymnasiet
- åtgärder i Lunds grundskolor för att minska negativa
effekter



Grund för fortsatta beslut

Mattias Hedenrud, utvecklingschef, informerar därefter om
ventilation i skolor bl a om:

Justerare



Bakgrund



Nuläget



Hantering hos barn- och skolförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, informerar därefter om
skyddsutrustning i skolan bl a om:


Bakgrund



Lunds kommuns förhållningssätt och vad kommunen gör

Mattias Hedenrud, utvecklingschef, informerar slutligen
om förutsättningar för vaccinering bl a om:

Justerare



Region Skånes tidplan för vaccinationer



Förutsättningar för vaccination



Nuläge för vård- och omsorg - fas 1, 2 och 3

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 12 Information om inköps- och
upphandlingsarbetet
Sammanfattning
Jeanette Jacobsson, inköps- och upphandlingschef, och
Frida Mattelin, utvecklingsstrateg, informerar om kommunkontorets
uppdrag att utreda och ta fram förslag på en central inköps-och
upphandlingsorganisation enligt beslut i december 2019, bl a om:

Justerare



Uppdrag och projektmål



Projektmål



Projektorganisation



Nuläge



Utredningens förslag



Målbild framåt



Målbild och strategi



Organisation



Organisatoriskt ramverk



Finansieringsmodell



Kategoristyrning



Taktisk tidplan



Systemlösning



Statistik, rapportering och uppföljning



Utbildning och kompetensförsörjning

Utdragsbestyrkande

Assently: cf6b75e09a728470319fcae0a2cdc1b14aa8ad05bd62d97f4492c52e6b27ead69c3239456f0d495e28f9c4d887f24b1ceba8c6232bf427c9cd44968a2473d30a

8 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 13 Information om hantering och process för
ansökningar om externa bidrag
Sammanfattning
Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, informerar om hantering och
process för ansökningar om externa bidrag bl a om:

Justerare



Ramverk



Syftet med projektfinansiering till utvecklingsprojekt



Exempel på finansiärer



Utvecklingsområden



Olika möjligheter och effekter



Vad det handlar om
- uppdragsorienterad utveckling och innovation (missions)
- förväntande utveckling & innovation (anticipated)
- adaptiv utveckling & innovation
- förbättringsorienterad utveckling & innovation



"Ansökningsprocessen", en teoretisk modell



Utmaningar



Förslag



Det fortsatta arbetet



Status tidigare nämnda/beslutade projekt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2021/0030

KS au/Strategisk samhällsplanering
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-01-18 klockan 15.08–17.06, ajournering klockan 16:23 16:30, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL), Adjungerad BN
Cecilia Barnes (L), Adjungerad TN
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Björn Abelson (S), Adjungerad BN
Klas Svanberg (M), Adjungerad BN

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)
Adam Sandgren, samhällsstrateg
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsekreterare
Britt Steiner, planeringschef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Eva Rydén Dalman, projektledare
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Johanna Davander, kommunikationschef
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Sebastian Petersen, politisk sekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef
Pernilla von Strokirch, projektchef, § 4
Karin Hammarlund, infrastrukturstrateg, § 4
Cecilia Åkesson, IT-strateg

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2021/0030

Övriga

Anne Landin, ordförande Va Syd ägarnämnden, FNL, § 1 - 3
Christer Wallin, vice ordförande Va Syd ägarnämnden, M, § 1 - 3
Lena Fällström, 2:e vice ordförande Va Syd ägarnämnden, S, § 1 3
Christer Wallström, ledamot Va Syd ägarnämnden, L, § 1 - 3
Per Johnsson, ledamot Va Syd ägarnämnden, C, § 1 - 3
Margareta Kristensson, ledamot Va Syd ägarnämnden, S, § 1 - 3
Shahad Lund, ledamot Va Syd ägarnämnden, MP, § 1 - 3
Victoria Tiblom, ledamot Va Syd ägarnämnden, SD, § 1 - 3

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1–4

Tid och plats för justering

Tisdagen den 19 januari 2021 kl. 14:30

Underskrifter
Sekreterare

Andreas Siverståhl Hjelm

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2021/0030

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

KS au/Strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum

2021-01-18

Paragrafer

§ 1–4

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

2021-02-11

Underskrift

Andreas Siverståhl Hjelm

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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Innehåll
§ 1 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för justering ....................................................5
§ 2 Godkännande av föredragningslistan ..........................................................................................................6
§ 3 Lunds framtida avloppsrening ........................................................................................................................7
§ 4 Program Stambanan ............................................................................................................................................8

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-01-18

§ 1 Val av justerare och bestämmande av tid och
plats för justering
Beslut
KS au/Strategisk samhällsplanering beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och
att digital justering äger rum tisdagen den 19 januari 2021 kl. 14.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
KS au/Strategisk samhällsplanering beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 3 Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Sammanfattning
Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på
Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett
utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne.
Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med
Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i
uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och
avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver
stora investeringar i framtiden
Kommunfullmäktige fattade i december 2016 ett beslut om Lunds
framtida avloppsrening: "inriktningen är att Lunds
avloppsvattenrening ska ske vid den lokalisering som finns vid
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö". Alternativet har därefter
utretts vidare tillsammans med alternativet att uppgradera
avloppsreningsverket i Källby.
Utredningsavdelningen vid kommunkontoret har tagit fram en
rapport om Lunds framtida avloppslösning.
Det slutliga beslutet om var Lunds kommun långsiktigt ska behandla
sitt avloppsvatten bör baseras på ett flertal faktorer som områdets
utveckling, de ekonomiska konsekvenserna för Lund av föreslagen
avloppsreningslösning och vilka kommuner som väljer att ansluta
sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-18

§ 4 Program Stambanan
Dnr KS 2019/0646

Sammanfattning
Trafikverket planerar en ny dubbelspårig stambana mellan
Hässleholm och Lund och arbetar med en lokaliseringsutredning.
Pernilla von Strokirch, projektchef, och Karin Hammarlund,
infrastrukturstrateg, informerar om hur arbetet med Stambanan
fortgår.
Tidsplanen för samråd 3 för Stambanan pågår mellan 20 januari
2021 till 30 april, då Lunds kommun har medgetts förlängning. I
samråd 3 presenterar Trafikverket förslag på möjliga korridorer och
bortval av områden och stationslägen. Trafikverket kommer ej att
förorda något korridoralternativ eller något stationsläge i detta
samråd.
Till samråd 4 kommer Trafikverket att ha värderat och rangordnat
olika korridorer och stationslägen. I detta samråd förväntar sig
Trafikverket att kommunen tar ställning och förordar ett alternativ.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: d53de5a33725b69489496b5e92d5a1bfc2c6e9bf7538badc97a3a6d541c28aab6114bf4e44c47132a42604ea18f8226ac6d51bc09364f97d593aa0dd789a39de
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-14

KS 2020/1008

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

2021-01-14 klockan 15.00–15.44, Vintergatan, Bruksgatan 22
Birger Swahn (M), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), vice ordförande, deltar digitalt
Helena Falk (V), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt

Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar digitalt
Magnus Dahlberg, förhandlingschef, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, chef för ledningsstöd, deltar digitalt, § 1-3
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 1–6

Tid och plats för justering

Digital justering måndagen den 18 januari 2021 kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Birger Swahn (M)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-14

KS 2020/1008

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-14

Paragrafer

§ 1–6

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

2021-02-10

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-14

KS 2020/1008

Innehåll
§ 1 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ................................... 4
§ 2 Godkännande av föredragningslistan ....................................................................................................... 5
§ 3 Information om det aktuella läget med coronapandemin ................................................................ 6
§ 4 Förslag på årshjul för KS AGU 2021 (beslut i februari) ..................................................................... 7
§ 5 Avgångsvederlag i överenskommelse om avslut av anställning för medarbetare (vårdoch omsorgsförvaltningen) .................................................................................................................................. 8
§ 6 Övrigt ..................................................................................................................................................................... 9

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 1 Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till justerare och

att

justeringen sker digitalt måndagen den 18 januari 2021 kl.
12.00.

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att arbetsgivarutskottet beslutar
att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till justerare och
att justeringen sker digitalt måndagen den 18 januari 2021 kl. 12.00.

Beslutsgång
Ordförande Birger Swahn (M) frågar om arbetsgivarutskottet kan
bifalla förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 3 Information om det aktuella läget med
coronapandemin
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Chef för ledningsstöd Mattias Hedenrud och HR-direktör Johanna
Holmberg ger en rapport om det aktuella läget med Covid-19.
Följande punkter tas upp:





Justerare

Lägesbild Region Skåne
- Statistik i korthet
- Kommunlistan för vecka 53
Lägesbild Lunds kommun
- Pandemilagen
- Sjukfrånvaro för personal per vecka
- Trafikljus på förvaltningarna (bedömning av hur ansträngt
läget är)
Aktuella arbetsgivarfrågor utifrån pandemin
- Pågående/beslutande ställningstagande
- Vaccination på arbetstid
- Möjligheten att under år 2021 ta ut beviljad semester som
dragits in år 2020
- Skyddsutrustning i Lunds kommun

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 4 Förslag på årshjul för KS AGU 2021 (beslut i
februari)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
HR-direktör Johanna Holmberg presenterar förvaltningens förslag på
årshjul för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott för år 2021.
Årshjulet har följande tre huvudfokus som återkommer under årets
gång:




Personalredovisning
Heltid som norm
Sänka sjukfrånvaron

Beslut om årshjulet tas av arbetsgivarutskottet i februari.

Underlag för beslut


Justerare

Förslag på årshjul för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2021

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 5 Avgångsvederlag i överenskommelse om avslut
av anställning för medarbetare (vård- och
omsorgsförvaltningen)
Dnr KS 2021/0014

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

godkänna Överenskommelse om avslut av anställning enligt
avtal (bilaga 1).

Sammanfattning
Ärendet gäller avgångsvederlag i överenskommelse om avslut av
anställning.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
Bilaga 1 Avtal om avgångsvederlag (vård- och
omsorgsförvaltningen) - signerat 2020-12-30

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunkontoret, löneservice
Kommunkontoret, HR

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-14

§ 6 Övrigt
Inga övriga frågor tas upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 31418c9e63dee5713f7332bc8f032391ec15145d667398806c62cc5544e696b47e3d8620ddf00817f94cf46956c3cc060601f0bccde14e57ce2911f6f7dbd076
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Handlingarna är undertecknade av
2021-01-18 08:35:37 (CET)

Birger Swahn
birger.swahn@lund.se
92.34.222.101
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-15 15:44:02 (CET)

Inga-Kerstin Eriksson
ingakerstin.eriksson@lund.se
213.67.48.214
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-16

KS 2020/0021

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

2020-12-16 klockan 14.00–16.01, Orangeriet, Bruksgatan 22
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt, § 45-46
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Axel Hallberg (MP), deltar digitalt

Annika Pettersson, social direktör, deltar digitalt, § 45-46
Jeanette Jacobsson, inköps- och upphandlingschef, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Övriga

Erik Palmstierna, extern konsult, deltar digitalt, § 43-45

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 43–49

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 13 januari 2020 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

2 (10)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-16

KS 2020/0021

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

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

§ 43–49

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

2020-02-05

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-16

KS 2020/0021

Innehåll
§ 43 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ................................ 4
§ 44 Godkännande av föredragningslistan .................................................................................................... 5
§ 45 Projekt om samordnad inköp och upphandling: lägesrapport och reflektioner ................... 6
§ 46 Kvalitetskontroll vid socialförvaltningen: Kvalitetssäkring med riskbedömning vid
upphandling och leveranser av tjänster ......................................................................................................... 7
§ 47 Nyheter på upphandlingsområdet .......................................................................................................... 8
§ 48 Överprövningar av kommunövergripande upphandlingar ........................................................... 9
§ 49 Övrigt ................................................................................................................................................................ 10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 43 Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att

utse Louise Rehn Winsborg (M) till justerare och

att

justeringen sker digitalt onsdagen den 13 januari 2020 kl.
09.00.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar
att upphandlingsutskottet utser Louise Rehn Winsborg (M) till
justerare och
att justeringen sker digitalt onsdagen den 13 januari 2020 kl. 09.00

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) frågar om upphandlingsutskottet
kan bifalla förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 44 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 45 Projekt om samordnad inköp och upphandling:
lägesrapport och reflektioner
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson och extern konsult
från Valcon Erik Palmstierna informerar om det pågående projektet
om förändring av inköps- och upphandlingsverksamheten. Följande
punkter tas upp:






Bakgrund
- Observationer baserat på tidigare utredningar och analyser
Målbild och framgångsfaktorer för förändringsarbetet
- Målbild efter förändringen
- Helhetssyn med affären i fokus
- Rätt organisation och processer
- Lagligt och effektivt
- Analytiskt och uppföljningsbart
- Framgångsfaktorer under förändringen
Övergripande orientering av framtagen handlingsplan
- Planerade projekt 2021
- Mål på lång och kort sikt
Reflektion

Presentationen följs av frågor och diskussion.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 46 Kvalitetskontroll vid socialförvaltningen:
Kvalitetssäkring med riskbedömning vid upphandling
och leveranser av tjänster
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om upphandling av
vård för socialnämndens uppdrag som uppföljning av dialog i
februari. Följande punkter tas upp:










Sammanfattning från februari 2020
Nytt inom förvaltningen som berör upphandlingsfrågor
Läget gällande Skånes kommuners upphandlingar
Krav och kvalitet
Uppföljning
Problematisering
Exempel på åtgärder internt för att pressa kostnader
Kostnader externt köpt vår
Handlingsplan

Presentationen följs av frågor och diskussion.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 47 Nyheter på upphandlingsområdet
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar om att
Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp
utvecklingen inom e-handeln i Sverige. I uppdraget ingår bland annat
att titta på frågor som rör prisbildning, marknadsmakt i
distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer
och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll
för detta. En bedömning av den internationella utvecklingen inom
området ska göras, i den mån den anses påverka svenska
konkurrensförhållanden. I uppdraget ingår att redovisa eventuella
identifierade behov av förbättringsåtgärder. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 september 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 48 Överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar om en
pågående överprövning av en kommungemensam upphandling.
Deltagande är Lund, Eslöv och Svalövs kommuner samt Lunds
kommuns Fastighets AB och Räddningstjänsten Syd. Lunds kommun
företräder de andra parterna i målet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 49 Övrigt
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar om
följande punkter:





Under föregående sammanträde med upphandlingsutskottet
ställdes frågan om Lunds kommun har några danska
leverantörer. Jeanette Jacobsson har undersökt saken och
meddelar att inga danska leverantörer hittades i
avtalsdatabasen.
E-handeln är MBL-förhandlad att från och med den 1 januari
2021 tillhöra Inköp och upphandling. Detta gäller totalt 3
personer.
Upphandlingsutskottet ska få ta del av en chefsutbildning i
LOU (Lagen om offentlig upphandling) under våren 2021.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) tackar upphandlingsutskottet och
närvarande tjänstepersoner för året som gått och önskar alla en god
jul och ett gott nytt år.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Assently: 7dae1a9b6d6c8fa33ff1434d7dbb864da766a764c318937c17e3f4d9c53baeb6383baef949d59d3e03e09e7bc1c75b62ef46234e04b375831bda290bef94a569

Sida 1 av 1

Följande handlingar har undertecknats den 11 januari 2021
Protokoll KS UU den 16 december 2020.pdf
(745725 byte)
SHA-512: e5945cdfe440c520d641019ac6bf251831fc1
0ebbf2513d9e75dc9fddbe051ce5516832816e22794705
e98ea0c857e54e496a37a5a065599cf425ab7d8955066

Handlingarna är undertecknade av
2021-01-11 23:00:46 (CET)

Jan Olof Edvin Annerstedt
jan.annerstedt@lund.se
92.34.206.219
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-11 10:47:54 (CET)

Louise Rehn Winsborg
louise.rehn-winsborg@lund.se
81.231.84.112
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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