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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-05

KS 2020/0721

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-05 klockan 14.15–16.18, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), § 352 - 354, kl. 14.15 - 16.16
Lina Olsson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
§ 355 - 357
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), § 352 - 357, kl. 14.15 - 16.16

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef, § 352 - 356
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 352 - 355
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 352 - 356
Vesna Casitovski, kanslichef
Åsa Mårtensson, sekreterare, § 352 – 353
Andreas Siveståhl Hjelm, nämndsamordnare
Annette Henriksson, finansekonom, § 355
Maria Engström, näringslivsutvecklare, § 355 - 356
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Övriga

Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), § 352 - 355
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

Paragrafer

§ 352–357

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats för justering
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-05

KS 2020/0721

Sessionssalen, Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund,
tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Paragrafer

§ 352–357

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-28
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-05

KS 2020/0721

Innehåll
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

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

Justerare

att

utse Jan Annerstedt (FNL) till justerare och

att

justeringen äger rum tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 10.30 i
Sessionssalen, Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

§ 353 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

punkt nr 5 Svenskt näringslivs kommunranking 2020 och
punkt nr 6 Övrigt läggs till på föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att som punkt nr 5 Svenskt näringslivs
kommunranking 2020 läggs till på föredragningslistan.
Anders Almgren (S) föreslår att som punkt nr 6 Övrigt läggs till på
föredragningslistan.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

§ 354 Information om projektdirektivet Källby
Britt Steiner, planeringschef, informerar om Lunds framtida
avloppslösning, bl a om:

Justerare



Bakgrund
- VA Syd har tre olika scenarier
- VA Syd önskar avsiktsförklaring från Lunds kommun senast
februari 2021



Tre system/alternativ
- nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar
- utbyggnad genom utökad samverkan mellan
medlemskommunerna
- utbyggnad i utökad regional samverkan med kommuner
som idag inte är medlemmar i VA SYD



Tidplan



Direktiv
- fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk,
utformning, investeringsbehov och driftkostnader
- bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av
Källbyverket – framtida investeringar
- redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk
fram till möjlig avveckling
- redovisning av konsekvenserna av de båda alternativen för
recipienten Höje Å
- redovisning av miljökonsekvenser vid ett avvecklat kontra
bibehållet Källbyverk för dammarna
- redovisa förslag till åtgärder för dammarna
- påverkan på naturreservat, skyddsavstånd mm för båda
alternativen
- redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade
kostnadsberäkningar samt kostnad för Lunds kommun och
dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet
- ekonomiska konsekvenser och kostnadsfördelning – för de
olika alternativen
- driftskonsekvenser för VA SYD (två verk istället för ett +
uppgradering istället för nytt)
- de båda alternativens konsekvenser för den översiktliga
planeringen för området

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

§ 355 Information om låneskuld och
borgensåtaganden
Annette Henriksson, finansekonom, och Henrik Weimarsson,
ekonomidirektör, informerar om Lunds kommuns låneskuld och
borgensåtaganden, bl a om:

Justerare



Koncernens låneskuld och beslutade borgens- och låneramar
för bolagen



Förutsättningar
- Lunds kommun har inte någon renodlad internbank
- enligt Finanspolicyn beslutar kommunfullmäktige om låneoch borgensram, som krävs för lån via kommunen eller mot
kommunal borgen
- LKF och LKP lånar enbart via kommunen eller i eget namn
hos Kommuninvest mot kommunal borgen inom beslutad ram
- VA Syd kan enbart låna via kommunen inom beslutad ram
enligt gällande förbundsordning
- de mindre kommunala bolagen lånar enbart via kommunen
inom beslutad ram
- Sydvatten lånar enbart i eget namn mot kommunal borgen
- Kraftringen gör egen upplåning, ingen upplåning sker med
kommunal borgen och därmed finns inget KF-beslut gällande
ram
- enbart LKF, LKP, Kraftringen (82,4%) och VA Syd
konsolideras och därmed är det enbart deras skuld som
medräknas i redovisningen av koncernens låneskuld



Beslutade ramar för vidareutlåning och borgens-åtagande
samt utnyttjad volym per 2020-08-31



Ram för extern upplåning



Låneskuldens utveckling för koncernen baserat på prognos
kommunen 200831, förslag EVP 2021-2023 och prognos från
bolagen



Extern låneskuld för koncernen 2010-2018 jämförelse med
kommungrupp större stad

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05


Justerare

Kommunens låneskuldsutveckling enligt prognos aug samt
förslag EVP 2021-2023

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

§ 356 Svenskt näringslivs kommunranking 2020
Maria Engström, näringslivsutvecklare, informerar om
Svenskt näringslivs kommunranking 2020, bl a om:

Justerare



Företagsklimat är summan av de attityder, regler,
institutioner och kunskaper som möter företagaren i
vardagen - enligt Svenskt näringslivs definition



Slutresultatet offentliggjordes 2020-09-23



Rankingens delar 2020
- enkätsvar
- statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och
Upplysningscentralen (UC)



Rankingsutveckling för Lunds kommun 2008-2020



Enkätsvar 2002 - 2020 på frågan - Vilket sammanfattande
omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?



Delfaktorer för enkätundersökningen



Enkätsvar på frågan - Vilket eller vilka områden tycker du
kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i
kommunen?



Alla enkätfrågor - Lunds kommun



Alla statistikfaktorer - Lunds kommun



Ranking för större städer och kommuner nära större stad



Ranking alla kommuner i Skåne län



Företagsklimat i fokus 2018-2020
- utveckla e-tjänster för tillstånd och anmälningar
- etablera företagslotsar i medborgarcenter och utveckla
företagslotsagerandet på ett urval förvaltningar
- intern utbildning i frågor om service, bemötande och
näringslivets betydelse för samhällsutvecklingen
- öka dialogen med företagare och den proaktiva
kommunikationen om kommunens företagsklimatarbete

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

§ 357 Övrigt
Information och diskussion om arbetsutskottets sammanträde i
Genarp den 19 oktober 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/0788

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-12 klockan 13.00–14.55, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör , deltar på distans
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 358 - 362
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Sabina Lindell, kvalitetscontroller, § 358 - 361
Jytte Lindborg, skoldirektör, § 358 - 360
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, § 358 - 361
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

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
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 358–363

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats för justering

Protokoll

2 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/0788

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, onsdagen
den 14 oktober 2020 kl. 15.00

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

2020-10-12

Paragrafer

§ 358–363

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/0788

Innehåll
§ 358 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ...............................4
§ 359 Godkännande av föredragningslistan .....................................................................................................5
§ 360 Presentation från barn- och skolförvaltningens direktör ..............................................................6
§ 361 Information om kvalitetsrapporten .........................................................................................................7
§ 362 Aktuell status avseende pågående investeringsprojekt .................................................................9
§ 363 Information om ridhuset ...........................................................................................................................10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 358 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

justeringen äger rum onsdagen den 14 oktober 2020
kl. 15.00 på kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser
Fredrik Ljunghill (M) till justerare och att justeringen äger rum
onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 15.00 på kommunkontoret,
Bruksgatan 22, Lund.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 359 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 360 Presentation från barn- och skolförvaltningens
direktör
Jytte Lindborg, skoldirektör, informerar om sin bakgrund och
barn- och skolförvaltningens arbete, bl a om:

Justerare



Redogör för sin samlade erfarenhet - utbildning och tidigare
tjänstebefattningar



Att bygga en förvaltning
- visioner, mål och strategier
- förändringsarbete
- ordning och reda
- utveckling



Utbildning i världsklass
- en utbildning av hög och jämn kvalitet, som medvetet och
systematiskt säkerställer att varje barns och elevs personliga
och kunskapsmässiga utveckling gynnas, oberoende av
dennes bakgrund



Lyssna - lära - leda
- målbild och plan för det strategiska, pedagogiska
utvecklingsarbetet
- tillit och förtroende
- effektivisera det administrativa arbetet för rektorer och
övriga medarbetare
- likvärdiga förutsättningar för rektorer att bygga upp och
utveckla sin organisation utifrån enhetens behov

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 361 Information om kvalitetsrapporten
Sabina Lindell, kvalitetscontroller, och Mattias Hedenrud,
utvecklingschef, informerar om Lunds kommuns första övergripande
kvalitetsrapport, bl a om:

Justerare



Syfte
- svara på frågan - hur går det för Lund
- kunna förstås av medborgarna, politiker och
verksamheterna
- underlag för strategiprocessen inför EVP
- ska uppdateras årligen



Kvalitet - kontext
- en av tre parametrar (ekonomistyrning, målstyrning,
kvalitetsstyrning)



Kvalitet - innebörden för Lunds kommun
- kvalitet - egenskaper i våra tjänster och produkter som
skapar värde och tillgodoser våra huvudpersoners rättigheter
samt möter deras behov och förväntningar
- öppenhet och tydlighet för att skapa rätt förväntningar med
vad kommunen erbjuder
- vad-kvalitet och hur-kvalitet
- huvudpersoner - de verksamheten är till för och som
kommunen vill skapa värde för (ex kunder, brukare,
patienter, kommuninvånare, elever, barn, företagare,
intressenter)
- värdeskapande
- tjänster och produkter
- kritiska kvalitetsfaktorer



Kvalitet - vad mäter vi?
- input/resurser
- process/produktion
- resultatet för huvudpersonen



Processen för framtagandet av kvalitetsrapporten
- arbetsgrupp bildas i maj 2020
- representanter från förvaltningarna
- arbetsgruppen bestämt struktur och innehåll och gjort
avstämningar med förvaltningarna, utvecklingschef och
kommundirektör

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12
- nulägesbeskrivningen utgångspunkt - mål går från
beskrivning till analys

Justerare



Kvalitetsrapportens innehållsförteckning



Ställningstagande vid framtagandet och rapporten



Resultat av sammanställningen - hur går det för Lunds
kommun
- övergripande
- platsen Lund
- förutsättningar och KKiK (kommunens kvalitet i korthet)
- politisk verksamhet
- delaktighet och service
- vård och stöd
- livslångt lärande
- uppleva och göra
- infrastruktur
- näringsliv och arbetsmarknad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 362 Aktuell status avseende pågående
investeringsprojekt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, informerar om pågående
större investeringsprojekt bl a om:

Justerare



Uppföljning av investeringar - förutsättningar



Investeringar – överblick 2021 - 2025



Investeringsram per nämnd – 2020 - 2025



Investeringsvolym - kommunstyrelsen



Investeringsvolym - kommunstyrelsen inkl. avvikelser
tertial 2



Projektuppföljning – utveckling
- idag - löpande uppföljning och prognos av
investeringsvolym
- tänkbar utveckling (steg 2 ange eventuellt större avvikelser i
levererad kvalité och funktion, steg 3 hur påverkas
fördelningen mellan investering och kostnader, hur påverkas
framtida intäkter och kostnader av förändringar)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 363 Information om ridhuset
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, informerar om ridhuset, bl a
om:

Justerare



2008 - kultur och fritidsförvaltningens uppdrag - ta fram plan
för hästsporten i Lund



Hösten 2016 - förslag till ny ridanläggning - 140,5 miljoner
kronor



Reviderat förslag vintern 2016 - 66,5 miljoner kronor



Beslut i kommunfullmäktige 2018 - 72,3 miljoner kronor



Oktober 2019 - systemhandling för gemensam bild av
omfattning - 115 miljoner kronor



Våren 2020 - alternativ utformning med LCR - 95 miljoner
kronor



Nuläge - målbild - 72,3 miljoner kronor
- vägval presenterades för presidierna i augusti 2020



Ridskolan - rekommendation

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0798

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-19 klockan 13.00–14.33, Medborgarhuset i Genarp
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndssamordnare, § 364 - 365
Magdalena Titze, projektledare, § 364 - 366
Frida Mattelin, utvecklingsstrateg, § 364 - 366
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

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)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)
Andreas Nilsson, IT-konsult

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 364–367

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats för justering

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0798

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 20 oktober
2020 kl. 16.00

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

2020-10-19

Paragrafer

§ 364–367

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

3 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0798

Innehåll
§ 364 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ...............................4
§ 365 Godkännande av föredragningslistan .....................................................................................................5
§ 366 Information om måltidsorganisation och inköp- och upphandlingsverksamhet ................6
§ 367 Utvärdering av EVP-processen ...............................................................................................................10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 364 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

justeringen äger rum tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 16.00 på
kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser
Fredrik Ljunghill (M) till justerare och att justeringen äger rum
tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 16.00 på kommunkontoret,
Bruksgatan 22, Lund.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 365 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 366 Information om måltidsorganisation och inköpoch upphandlingsverksamhet
Frida Mattelin, utvecklingsstrateg, informerar om ny inköps- och
upphandlingsorganisation, bl a om:

Justerare



Bakgrund
- upprepade revisionsrapporter och interna utredningar visar
på stor förbättringspotential
- avvikelser vittnar om bristande kompetens i
verksamheterna och/eller avsaknad av styrning och stöd
- lagstiftning och kommunens policys efterlevs inte
- kommunövergripande samordning av inköp- och
upphandling saknas
- strategiskt inköpsarbete saknas
- förutsättningar för uppföljning och kontroll saknas
- stor potential till sänkta kostnader



Uppdrag och projektmål
- beslut i kommunstyrelsen december 2019
- projektmål -rapport med förslag till ny inköps- och
upphandlingsorganisation, som underlag för beslut i
kommunstyrelsen



Strategiskt inköpsarbete kännetecknas av (inköpsarbete förbereda, upphandla, realisera)
- integrerat i organisationens övergripande strategier och mål
- aktivt samspel med verksamhet, styrning, omvärld och
leverantörsmarknad
- beslut och förankring på ledningsnivå
- helhetssyn och tvärfunktionellt arbete
- specifika strategier för olika kategorier av det som köps in
- långsiktigt och utvecklingsinriktat arbete
- faktabaserad analys
- samspel med leverantörsmarknaden



Exempel på hur man kan spara pengar
- köp utanför upphandlat sortiment
- felaktigt sortiment på avtal
- avropsordning följs inte



Projektorganisation

Utdragsbestyrkande

6 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19


Delmål och leveranser



Medskick från omvärldsspaning



Nedslag i fördjupad nulägesanalys



Gemensam riktning saknas



Koordinerade processer saknas



Systemstöd saknas



Brister i kompetens och kapacitet



Resultat kan inte följas upp



Fortsatt arbete - slutrapport klar före jul

Magdalena Titze, projektledare informerar om utredning av
huvudmannaskap för kommunens måltidsorganisation, bl a om:

Justerare



Bakgrund
- analys 2019 av servicenämnden av kommunens
måltidsorganisation i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar (på uppdrag av kommunstyrelsen)
- slutsats - samordningsvinster, ökad likvärdighet,
kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursnyttjande
skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för
måltider
- kommunkontoret får i uppdrag av kommunstyrelsen
(november 2019) att, i samverkan med berörda förvaltningar,
genomföra en fördjupad utredning och baserat på denna ta
fram ett förslag över hur huvudmannaskapet (för
måltidsorganisationen) bör se ut



Utredningens deltagare, styrgrupp och metod



Tidplan



Omvärldsanalys, rapport från Livsmedelsverket



Politisk styrning - roller och ansvar

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Justerare



Måltidssituationen – olika delar



Nuläget i Lund - delvis samlad måltidsorganisation genomgång av berörda nämnder (utbildningsnämnden, barnoch skolnämnden, servicenämnden, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden)



Inköp av livsmedel 2019



Servicenämnden - måltidsservice



Måltider - kostnad per elev



Organisation - kök och måltider (september 2020)



Antal kök - barn och skolnämnden



Antal anställda i kök (juli 2020)



Sammanfattning av utvecklingsbehov för barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, servicenämnden



Vad vill vi uppnå?
- skapa förutsättningar för att kommunens resurser används
på bästa sätt
- säkerställa att målsättningen för mat och måltider uppfylls
så att kommunen inom sina olika verksamheter kan erbjuda
matgästerna likvärdiga, kvalitativa och kostnadseffektiva
måltider
- tidigare utredning visar att det finns samordningsvinster,
ökad likvärdighet, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt
resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat
huvudmannaskap för måltider
- ansvarsfördelningen/organisationen ska balansera behov av
effektivisering och samordning med fortsatt fokus på
verksamheternas differentierade behov och förutsättningar



Vad krävs?
- samlad (på ett eller flera ställen) hantering av frågor
gällande mat och måltider

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19


Justerare

Hur ska måltidsverksamheten organiseras?
- styrgruppen förordar en samlad kommunövergripande
måltidsorganisation
- alternativ för placering av samlad måltidsorganisation

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 367 Utvärdering av EVP-processen
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, och Frida Mattelin,
utvecklingsstrateg, informerar om utvärderingen av
ledningsprocessen, bl a om:

Justerare



Enkätundersökning



Summering
- polariserade uppfattningar
- valnämnden ska inte glömmas
- politisk delaktighet och förankring i strategiprocessen kan
utveckla
- borttag av EVP skrivelser och EVP dialog uppfattas av en del
ha minskat möjligheter till insyn och information
- möjlighet att uttrycka politiska ambitioner/behov
efterfrågas
- tydligare koppling till beslutade fokusområden och program
- uppfattningarna om remisshanteringen är skiftande
- fråga om budgetbeslut senare på året väcks



Genomgång av enkätens frågor och lämnade kommentarer



EVP 2022-2024 - planering och instruktioner



Strategiprocessen 2020
- analysseminarier
- utkast till kommungemensam A3
- strategidialog med förvaltningsledningar
- förvaltningsspecifika och kommungemensam A3
- strategiskt seminarium



Nämndsordförandens inriktning för 2022-2024 - politisk vilja
och ambitioner utifrån nuläge och behov



Nämndsordförandes önskade åtgärder

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0442

KS au/Strategisk samhällsplanering
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-19 klockan 15.00–17.27, Medborgarhuset, Genarp
Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Börje Hed (FNL), Adjungerad BN
Cecilia Barnes (L), Adjungerad TN
Björn Abelson (S), Adjungerad BN
Klas Svanberg (M), Adjungerad BN

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Adam Sandgren, samhällsstrateg
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsekreterare
Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Johanna Davander, kommunikationschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Vesna Casitovski, kanslichef

Övriga

Per Eneroth, gatuchef, § 43
Paul Myllenberg, VD LKP AB, § 43
Kent Ratkovich, planarkitekt, § 45
Elin Karlsson, arkitekt, § 46
Åsa Nilsson Nyberg, planhandläggare, § 47

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0442

Pernilla von Strokirch, projektchef, § 44
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jonas Borglund, strateg, § 44
Justerare
Paragrafer

§ 43–49

Tid och plats för justering

Bruksgatan 22 den oktober kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Andreas Siverståhl Hjelm

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

KS au/Strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Paragrafer

§ 43–49

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andreas Siverståhl Hjelm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/0442

Innehåll
§ 43 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för justering .................................................4
§ 44 Godkännande av föredragningslistan ........................................................................................................5
§ 45 Park and Ride Brunnshög ...............................................................................................................................6
§ 46 Program Stambanan..........................................................................................................................................7
§ 47 Genarps Centrum ................................................................................................................................................8
§ 48 FÖP Veberöd .........................................................................................................................................................9
§ 49 Galten ....................................................................................................................................................................10

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 43 Val av justerare och bestämmande av tid och
plats för justering
Beslut
KS au/Strategisk samhällsplanering beslutar
att utse Helena Falk (V) till justerare och
att justeringen äger rum tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 16.00 på
Bruksgatan 22, Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 45 Park and Ride Brunnshög
Sammanfattning
Per Eneroth och Paul Myllenberg informerade angående
infartsparkering vid Brunnshög. Bland annat informerades det om
skyltning vid E22, skyltning av gator, anslutningsväg, parkeringsyta
samt vilket betalsystem som ska användas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 46 Program Stambanan
Dnr KS 2019/0646

Sammanfattning
Trafikverket planerar en ny dubbelspårig stambana mellan
Hässleholm och Lund och arbetar med en lokaliseringsutredning.
Jonas Borglund informerade om kommunens kostnader kopplat till
ny järnväg mellan Hässleholm och Lund.
Pernilla von Strokirch informerade om hur arbetet framåt med
program Stambanan fortgår. I Lunds kommuns fortsatta arbete med
lokaliseringsutredningen kommer kunskapsunderlag gällande
stadspassagen genom Lunds Stad och sträckningen norr om Lund
analyserar och fördjupas i enligt med Trafikverkets metoder. Arbetet
med att sammanställa underlag fortgår kring frågan om hur en ny
stambana skulle kunna stärka och utveckla Lund som viktig
järnvägsnod, ett arbete som ska vidgas till att anta ett regionalt och
nationellt perspektiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 47 Genarps Centrum
Sammanfattning
Kent Ratkovich informerar om planprogrammet för Genarps
centrum. Under 2016/2017 drev Lunds kommun
utvecklingsprogrammet Fokus Genarp som syftade till att utveckla
Genarp med målsättningen att orten ska vara en attraktiv boendeort
som kan växa. 2018 beslutade kommunstyrelsen att föreslå
byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för de centrala
delarna av Genarp och att i arbetet använda underlaget från Fokus
Genarp. 2018-09-06 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram
för Genarps centrum.
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för
förtätning och förädling för ett centrum i Genarp med fler bostäder
och verksamheter i en skala passande för orten där bykänslan ska
bevaras. Genom planprogrammet konkretiseras Lunds kommuns
ambitioner med en utveckling av ortens centrum. Planprogrammet
tar upp och vidareutvecklar de tankar som kom fram i arbetet med
Fokus Genarp samt utreder möjligheter för Genarps centrums
fysiska planering och struktur för kommande bebyggelse i de
centrala delarna av Genarp.
Programområdet ligger i anslutning till Bygatan, Slättövägen,
Gödelövsvägen, Heckebergavägen och Fjärilsparken samt skola och
angränsande villafastigheter. Genom programförslaget kommer
Genarps centrum att bli mer komplett som centrumplats och bidra
till fler mötesplatser som bidrar till ett ökat folkliv. En mix mellan
bostäder och en mindre del verksamheter skulle bli en bra bas för ett
centrum i den mindre skalan. Programförslaget innebär ingen stor
förändring av gång- och cykelvägarna inom området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 48 FÖP Veberöd
Sammanfattning
Elin Karlsson informerade om fördjupning av översiktsplanen för
Veberöds tätort. Det levande Veberöd utgår från översiktsplanen.
Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2019 att
Simrishamnsbanan som järnväg skall utgå ur FÖP Veberöd, istället
ska det planeras för ett Superbussalternativ med eldrivna fordon.
Detta gör det möjligt att använda järnvägsreservatet för byggnation
vilket skulle minska behovet av att använda den jordbruksmark som
omger Veberöd för att nå uppsatta mål avseende antalet bostäder.
Det är viktigt att de byggs färdigt där det har börjat byggas. Det
föreslås en utveckling av stationsområdet och vid Svaleboskolan.
Lunds kommun äger större delen av marken som pekas ut. Det finns
en VA-problematik i Veberöd där samtliga ledningsnät är äldre med
små dimensioner. Två stora villaområden saknar dagvattennät.
Utbyggnadstakten är 1200 bostäder fram till 2040,
utbyggnadstakten är 60 bostäder per år. Fler än 20 småhus per år
genererar ett investeringsbehov i skola och förskola innan 2030.
Ingen jordbruksmark kommer tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 49 Galten
Sammanfattning
Åsa Nilsson Nyberg informerade om detaljplan för kvarteret Galten i
Lund. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse med högt
markutnyttjande för handel, service, kultur, skola och boende. Skapa
en ny attraktiv mötesplats på allmän mark samt hållplatser för
regionsbusstrafik samt tillräckliga ytor för Vårfruskolan sam att
skydda den kulturhistoriskt intressanta bebyggelse som avses
bevaras. Planområdets area är ca 19 1000 kvm, byggrätt för
skolbyggnad utökas medan skolgårdens utrymme begränsas något
men kompenseras med yta på tak. Allmän plats på torg uppgår till
3200 kvm samt att antal bil- och cykel platser uppgår till 205-210
fysiska bilplatser i garage att samnyttja med ca 100 allmänna cykel
platser. Frågor som det fokuserades på under dragningen var
parkering, Vårfruskolans skolgård samt höjd på Carlsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-13

KS 2020/0035

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

2020-10-13 klockan 11.30–12.39, Orangeriet, Bruksgatan 22
Birger Swahn (M), ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), vice ordförande, deltar på distans
Helena Falk (V), 2:e vice ordförande
Lina Olsson (S)
Johanna Holmberg, HR-direktör
Kristin Johansson, HR-strateg
Maria Allerstam, HR-strateg, § 49-52
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Justerare

Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 49–55

Tid och plats för justering

Bruksgatan 22, Lund, måndagen den 19 oktober 2020 kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Birger Swahn (M)

Justerare

Helena Falk (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-13

KS 2020/0035

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-13

Paragrafer

§ 49–55

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-13

KS 2020/0035

Innehåll
§ 49 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ..................................4
§ 50 Godkännande av föredragningslistan ........................................................................................................5
§ 51 Information om den pågående lönerörelsen samt övrigt från SKR ..............................................6
§ 52 Information om kommande medarbetarundersökning ....................................................................7
§ 53 Information om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ............................................................................8
§ 54 Tvisteförhandling - Visions Lundavdelning - Begäran om lokaltvisteförhandling för
brott mot kollektivavtal (vård- och omsorgsförvaltningen) .....................................................................9
§ 55 Övrigt.....................................................................................................................................................................10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

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

utse Helena Falk (V) till justerare

att

justeringen äger rum måndagen den 19 oktober 2020 kl. 08.00
på kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.

Yrkanden
Birger Swahn (M) föreslår att arbetsgivarutskottet utser Helena
Falk (V) till justerare och att justeringen äger rum måndagen den 19
oktober 2020 kl. 08.00 på kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

§ 50 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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§ 51 Information om den pågående lönerörelsen
samt övrigt från SKR
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
HR-strateg Kristin Johansson informerar om lönerörelsen för år
2020. Avtalsrörelsen avstannade i våras till följd av Coronapandemin, men har återupptagits efter sommarsemestern. SKR med
flera inväntar "Märket" som sätter takten på löneökningen i
samhället. Detta ska vara klart senast den 31 oktober 2020.
Kommunala arbetsgivare jobbar parallellt med löneöversynen för de
avtalsområden vars huvudöverenskommelser ska slutföras.
HR-strateg Kristin Johansson informerar också om andra nationellt
pågående situationer:






Justerare

En Coronakommission är tillsatt för att titta på de effekter
som Coronapandemin haft inom olika områden, bland annat
äldreomsorgen, och på utmaningar som regioner och
kommuner ställts inför till följd av pandemin
Socialstyrelsen har utarbetat en nationell förstärkningsresurs
för regionerna, som kan vara intressant även för
kommunerna
En uppföljning genomförs av de krislägesavtal som antogs,
och i något enstaka fall aktiverades/avaktiverades, i regioner
och kommuner i samband med Coronapandemin
Företagshälsovården har fått ett uppsving under pandemin
gällande förberedelsen för ökade fall av psykisk ohälsa

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

§ 52 Information om kommande
medarbetarundersökning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
HR-strateg Helena Aghed informerar om en kommande
medarbetarenkät för år 2020. Följande punkter tas upp:





Justerare

Tidslinje för arbetet
- Förberedelser på arbetsplatserna
- Enkäten öppnas
- Enkäten stängs
- Hantering och presentation av resultat
Förutsättningar
- Målgrupp
- Format
Frågeställningar
- Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- Hälsa
- Diskriminering och kränkande särbehandling

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

§ 53 Information om arbetsgivarens
arbetsmiljöansvar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
HR-direktör Johanna Holmberg informerar om arbetsgivarens
systematiska arbetsmiljöansvar och att det finns olika uppfattningar
hos Lunds kommun och vissa fackliga organisationer gällande detta
arbete. Bland annat nämns olika uppfattningar gällande
dokumentation av arbetsmiljön i relation till den pågående
Coronapandemin.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (10)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

§ 54 Tvisteförhandling - Visions Lundavdelning Begäran om lokaltvisteförhandling för brott mot
kollektivavtal (vård- och omsorgsförvaltningen)
Dnr KS 2020/0765

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

godkänna lokal tvisteförhandling enligt protokoll.

Sammanfattning
Vision har påkallat tvisteförhandling gällande avstängning utan lön
av deras medlem TJ. Vision anser att det är ett brott mot
kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser). Vision anser också att
arbetsgivaren brutit mot MBL (Medbestämmandelagen).
Arbetsgivaren bestrider brott mot kollektivavtalet AB (Allmänna
bestämmelser) samt brott mot MBL (Medbestämmandelagen).

Underlag för beslut




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-05
Förhandlingsprotokoll lokal tvisteförhandling: Vision och
Lunds kommun
Förhandlingsframställan 2020-09-11

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-13

§ 55 Övrigt
De närvarande diskuterar att dagordningen för nästa sammanträde
med arbetsgivarutskottet kommer innehålla uppföljningspunkter
kopplade till arbetsgivarutskottets årshjul.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

1 (11)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-23

KS 2020/0014

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

2020-09-23 klockan 14.00–15.56, Vintergatan, Bruksgatan 22
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans,
§ 19-20
Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP)

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Jeanette Jacobsson, inköps- och upphandlingschef
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Övriga

Charles Edquist, seniorprofessor CIRCLE, § 17-19

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 17–24

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, onsdagen den 30
september 2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

2 (11)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-23

KS 2020/0014

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

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§ 17–24

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-24

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

3 (11)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-23

KS 2020/0014

Innehåll
§ 17 Val av justerare samt tid och plats för justering av protokollet .....................................................4
§ 18 Godkännande av föredragningslista ..........................................................................................................5
§ 19 Funktionsupphandling och innovationsupphandling ........................................................................6
§ 20 Introduktion av Lund kommuns nya upphandlingschef ...................................................................7
§ 21 Nyheter på upphandlingsområdet ..............................................................................................................8
§ 22 Uppdaterad upphandlingsplan .....................................................................................................................9
§ 23 Överprövningar av kommunövergripande upphandlingar...........................................................10
§ 24 Övrigt.....................................................................................................................................................................11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 17 Val av justerare samt tid och plats för justering
av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att
att

Justerare

utse Hedvig Åkesson (KD) till justerare
justeringen äger rum på Kommunkontoret, Bruksgatan 22 kl.
11.00 den 30 september 2020.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 18 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 19 Funktionsupphandling och
innovationsupphandling
Charles Edquist, seniorprofessor vid CIRCLE, Lunds universitet,
håller ett föredrag om funktionsupphandling för innovation, välfärd
och miljö. Föredraget tar bland annat upp skillnader mellan
produktupphandling och funktionsupphandling, exempel på
funktionsupphandling och framtidsmöjligheter. Föredraget följs av
frågor och diskussion.
Efter önskemål från upphandlingsutskottet bestäms att
förvaltningen på nästa sammanträde återkommer med mer
information och exempel på hur Lunds kommun arbetar med
funktionsupphandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (11)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 20 Introduktion av Lund kommuns nya
upphandlingschef
Jeanette Jacobsson, Lunds kommuns nya inköpsoch upphandlingschef, introducerar sig själv för
upphandlingsutskottet. Hon berättar om sin professionella bakgrund
och utbildning, sitt fokus i rollen och om upphandlingsprocessen.
Introduktionen följs av frågor från upphandlingsutskottet till den
nya inköps- och upphandlingschefen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (11)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 21 Nyheter på upphandlingsområdet
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar om en
ny lag om upphandlingsstatistik som trädde i kraft den 1 juli 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (11)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 22 Uppdaterad upphandlingsplan
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar att det
inte finns något nytt att rapportera i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 23 Överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar att det
inte finns några pågående överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (11)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 24 Övrigt
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) lyfter frågan om önskemål på
ämnen som kan tas upp på kommande sammanträden med
upphandlingsutskottet. De närvarande diskuterar möjliga punkter
för framtida möten.
Efter önskemål från upphandlingsutskottet bestäms att
förvaltningen ska återkomma till nästa sammanträde med följande:



Justerare

Access till statistik från Upphandlingsmyndigheten och om
det är någon kostnad kopplad till detta
Information om LundaKem och LundaEko

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

1 (12)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-21

KS 2020/0017

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

2020-10-21 klockan 14.00–15.48, Vintergatan, Bruksgatan 22
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP)
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Jeanette Jacobsson, inköps- och upphandlingschef
Jeanna Linton Wahlgren, upphandlare
Jessica Morvai, upphandlare
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 25–33

Tid och plats för justering

Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, måndagen den 26 oktober kl.
12.45

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Anders Almgren (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

2 (12)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-21

KS 2020/0017

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

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Paragrafer

§ 25–33

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-18

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll

3 (12)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-21

KS 2020/0017

Innehåll
§ 25 Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet ..................................4
§ 26 Godkännande av föredragningslistan ........................................................................................................5
§ 27 Genomförd funktionsupphandling i praktiken......................................................................................6
§ 28 Kommande funktionsupphandlingar - Grässkötsel på S:t Hans Backar och Cleancon ........7
§ 29 Information om LundaKem och LundaEko .............................................................................................8
§ 30 Statistik från Upphandlingsmyndigheten - hur tänker de framåt? ...............................................9
§ 31 Nyheter på upphandlingsområdet ...........................................................................................................10
§ 32 Överprövningar av kommunövergripande upphandlingar...........................................................11
§ 33 Övrigt.....................................................................................................................................................................12

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

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

utse Anders Almgren (S) till justerare och

att

justeringen äger rum måndagen den 26 oktober 2020 kl. 12.45
på Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar
att upphandlingsutskottet utser Anders Almgren (S) till justerare och
att justeringen äger rum måndagen den 26 oktober 2020 kl. 12.45 på
Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 26 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

5 (12)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 27 Genomförd funktionsupphandling i praktiken
Upphandlare Jessica Morvai informerar om en genomförd
funktionsupphandling av kommunikationsbyråer och förklarar hur
denna genomfördes i praktiken. Upphandlingen skedde under våren
år 2019. Följande punkter tas upp:





Bakgrund till upphandlingen
Arbetsprov via Case
Exempel på Case
Resultat
- Positiva och negativa aspekter

Presentationen följs av frågor och diskussion.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (12)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 28 Kommande funktionsupphandlingar Grässkötsel på S:t Hans Backar och Cleancon
Upphandlare Jeanna Linton Wahlgren informerar om en kommande
funktionsupphandling gällande hållbar grässkötsel på S:t Hans
backar. Utmaningar och krav för upphandlingen tas upp.
Upphandlare Jeanna Linton Wahlgren informerar också att
funktionsupphandlingen gällande hållbar grässkötsel på S:t Hans
backar relaterar till projektet Cleancon (Clean Construction
Machinery). Från och med i höst och tre år framåt kommer
serviceförvaltningen och kommunkontorets upphandlingsenhet att
medverka i projektet. Under ledning av forskningsinstitutet RISE och
tillsammans med flera aktörer ska Lund arbeta för att främja
användningen av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. Projektets
huvudsakliga mål tas upp.
Presentationen följs av frågor och diskussion.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 29 Information om LundaKem och LundaEko
Upphandlare Jeanna Linton Wahlgren informerar om LundaEko,
LundaKem och om hållbar upphandling. Följande punkter tas upp:





Justerare

Hur upphandlingsenheten arbetar med frågan
Viktiga styrdokument
Arbetet med leverantörer
Arbetet inåt organisationen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 30 Statistik från Upphandlingsmyndigheten - hur
tänker de framåt?
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar att
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att samla ihop
upphandlingsstatistik. Det informeras också om hur
Upphandlingsmyndigheten tänker framåt gällande arbetet med
insamlande av statistik. Följande punkter tas upp:




Justerare

Format och hur ofta statistik kommer erbjudas är inte
fastställt
Upphandlingsmyndigheten fokuserar på att utforma själva
insamlingen av data från annonsdatabaser
Upphandlingsmyndigheten kommer inrätta en publik
statistikdatabas som ska lanseras i början av år 2022
- Planen är att den publika statistikdatabasen ska vara gratis

Utdragsbestyrkande

9 (12)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 31 Nyheter på upphandlingsområdet
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar om ett
nytt regelverk för annonsering av offentliga upphandlingar som
träder i kraft den 1 januari år 2021. Regelverket innebär bland annat
att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än
idag. Syftet med regelverket är att skapa förutsättningar för mer
digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik av hög kvalitet.
Informationen som ges kopplas till den föregående punkten på
dagordningen om statistik från Upphandlingsmyndigheten.
Presentationen följs av frågor och diskussion.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 32 Överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar
Inköps- och upphandlingschef Jeanette Jacobsson informerar att det
inte finns några pågående överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar. Däremot informeras om ett pågående tvistemål.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-21

§ 33 Övrigt
Följande punkter diskuteras:
Tider för upphandlingsutskottets sammanträden under år 2021
diskuteras. Sekreteraren får i uppdrag att ta fram förslag på tider
inför nästkommande sammanträde med upphandlingsutskottet.
Upphandlingsutskottet diskuterar potentiella punkter och ämnen för
framtida sammanträden.
Upphandlingsutskottets roll diskuteras. Ledamöterna lyfter
önskemål om mer framtida diskussion om utskottets funktion,
arbetssätt, målsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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