Kommunkontoret
HR-avdelningen

2020-09-04

Lily Ilirjana Metaj
046 – 359 53 60
Ilirjana.metaj2@lund.se

Centrala samverkansgruppen 2020-08-28
Tid: 2020-08-28 kl. 13-15
Plats: Bruksgatan 22, Orangeriet (våning 5)
För arbetsgivaren:

Christoffer Nilsson; Kommundirektör,
Johanna Holmberg; HR-direktör

Sekreterare:

Lily Ilirjana Metaj

DIK
Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbud
Sveriges Skolledarförbund
Vision
Sveriges Ingenjörer

Viktor Forss
Inger Andreasson, Laila Palén
Charlotte Malmgren, Rickard Severin
Agneta Lindfors, Robert Jivegård
Ingalill Fritzon
Anna Nilsson, Cecilia Åkesson
Jesper Kjällquist (deltog digitalt/Skype)

Justering

Justeras via mail senast 5 arbetsdagar efter.
Signeras vid nästkommande möte.

§ 1 Protokoll från föregående möte
Arbetsgivaren hälsar fackliga parter välkomna till centrala samverkansgruppen. Se
en liten justering av dagordningen (Bilaga 1 Cesam 2020-08-28, bild nr 2)
Föregående protokoll undertecknas.
Informationen lades till handlingarna.

§ 2 Nulägesrapport Covid-19
Säkerhetschefen informerar nuläget med anledning av Covid-19. I Skåne och Lund
har vi generellt varit befriade från några utmärkande utbrott. Dock har en
medarbetare på Järnåkraskolan smittats av Covid-19 men arbetsgivaren har
situationen under kontroll.
Lärarförbundet påpekar vikten med regelbundna skyddskommittémöten och
uttrycker sig nöjd över vårens veckoinformationsmöte med anledning av Covid-19.
Lärarnas Riksförbund och Vision instämmer med Lärarförbundet.

Arbetsgivaren svarar att fackliga får fortsättningsvis via mail en nulägesinformation, en gång per vecka. Utifrån önskemål undersöker arbetsgivaren
möjligheten att även bjuda in Central Skyddskommitté till nulägesinformationsmöte med regelbundenhet. Kommunal föreslår vart 14:de dag då
respektive även har lokal skyddskommitté. Vision är tveksam till Kommunals
förslag, Lärarförbundet instämmer med Vision.
Arbetsgivaren återkommer med mötesförslag och formerna för detta under vecka
36.
Informationen lades till handlingarna.

§ 3 Verksamhet
§ 3.1. Ärenden till kommunstyrelsen 2020-09-02
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens-sammantrade-2020-0902.

Arbetsgivaren bedömer att inga ärenden är föremål för arbetsgivarpolitiken
(Bilaga 1 Cesam 2020-08-28, § 3.1, bild nr 6 – 8).
KS punkt 10: Lärarförbundet uttrycker önskemål om att få var med i
investeringsförfarandetsprocess från start. Arbetsgivaren svarar att ett
utredningsarbete har startat hösten 2019 i syfte att förbättra
uppföljningsprocesser i förebyggande syfte avseende att fastighetsförvaltning.
Arbetsgivaren har identifierat att lokalfrågor behöver styras på annat sätt och en
utmaning i sig. Generellt sätt kräver frågor inom skolverksamheten komplexa
lösningar då det inte är självklart för vilka nämnder som ansvarar för vilka skolor.
Informationen lades till handlingarna.
§ 3.2 Intern kontroll 2021
Kvalitetscontroller informerar om intern kontroll 2021. Se information i bilaga 1,
Cesam 2020-08-28, § 3.2 (bild nr 9-21).
Fackliga partar frågar vilka olika funktioner ingår i internkontrollen? Samt Vad
granskas? Kvalitetskontroller svarar att respektive förvaltning har egna
ledningsstödsfunktioner som ansvarar att besvara aktuella frågeställningar i
utredningen. Exempel på ledningsfunktioner är ekonom, HR, jurister
förvaltningschefer. Processer och aktiviteter granskas. Frågor och metoder bygger
på en enhetlig grund som i sin tur anpassas efter respektive verksamhet. Det finns
olika beslutsgrupper i processen exempel på beslutsgrupp är KLG
(kommunledningsgruppen).
Informationen lades till handlingarna.
§ 3.3 Avrapportering från partsammansatta arbetsgrupper
Arbetsgivaren informerar fackliga parter avseende två pågående utredningar §
3.3.1 samt § 3.3.2.
Informationen lades till handlingarna.

§ 3.3.1 Måltidsorganisation
Projektledaren Magdalena Titze bjuder in fackliga parter till dialog när underlaget
till förarbetet är klart (Bilaga 1, Cesam 2020-08-28, § 3.3.1, bild nr 23 – 36).
Sveriges skolledare uttrycker vikten av att förtydliga att den som betalar för
skolmaten ska kunna påverka ambitionsnivå och pris.
Informationen lades till handlingarna.
§ 3.3.2 Inköp- och upphandlingsorganisation
Utredningen påvisar att det ohållbart med nuvarande inköp- och
upphandlingsprocess då det främst bidrar till parallella avtal då nämndernas
beslut bidrar till hög risk för att kollidera med den nu befintliga inköp- och
upphandlingsprocessen. Utredningen har identifierat behovet av att centralisera
inköp- och upphandlingsprocessen (Bilaga 1, Cesam 2020-08-28, § 3.3.2, bild nr 37
– 44).
Sveriges Ingenjörer frågar: om varje nämnd är en egen upphandlande myndighet?
Eller om ramavtal som träffats av en enskild nämnd också kunde nyttjas av andra?
En annan fråga om det blir fler kommunala bolag, ska man i första hand köpa
tjänster av de kommunala bolagen eller ska bolagen konkurrera på marknadens
villkor? Arbetsgivaren tar med sig frågorna till inköp- och upphandlingsprocessen.
Lärarnas Riksförbund belyser vikten av att tjänstemän tar ett eget ansvar i
samband med inköp och meddelar beställaren brister. Exempelvis om man
upptäcker att pennorna är mer värdelösa än hållbara då ska man meddela den som
köper in pennor så att man kan få kvalitet mer för pengarna.
Projektledaren Frida Mattelin informerar att ambitionen är att en slutrapport
presenteras under december 2020. Frida välkomnar fackliga till enskilda
dialogmöten avseende projektet.
Sveriges Ingenjörer frågar om köptrohet inom koncernen Visit Lund AB.
Arbetsgivaren svarar att det ligger utanför projektet och mer ett ställningstagande.
Informationen lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
Ekonom svarar på Lärarförbundets yrkande avseende förtydligande av KS punkt
10 2020-08-12) ”Lärarlyftsmedel till International School of Lund Katedralskolan
och Lunds internationella skola år 2020”. Sammanfattningsvis har politiken fattat
beslut om vilka skolor som omfattas och därav indirekt svar på vilka som inte
omfattas av beslutet. Se bilaga 1 Cesam (2020-08-28)

§ 5 Personal
Ett nytt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR (till grund för avtalet
ligger överenskommelse om omställningsavtal KOM-KL 2016-12-07 och
principöverenskommelser i lokala omställningsmedel, TLO-KL) har tecknats
centralt med giltighet från 2020-05-01 (mer
information:https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/overensk
ommelseomkompetensochomstallningsavtalkomkrmm.33054.html). Det centrala
KOM-KR avtalet gäller som lokalt kollektivavtal vilket SKR rekommenderar att

anta som ett lokalt avtal i kommuner (Bilaga 2, Cesam 2020-08-28 LOK KOM-KR).
Det formella beslutet fattas av KSAGU (Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott).
Arbetsgivaren noterar nedan anteckning till protokollet:
KOM-KR syftar till att främja karriärväxling och kompetensutveckling i
välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser som gynnar både
individen, arbetsgivaren och samhället i helhet. Fokus i avtalets målsättning har
flyttats från att enbart trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet (KOMKL) till att även omfatta verksamhetens behov av kompetensförsörjning (KOMKR). Tidigare TLO-KL (bilaga 7 till KOM-KL), nu förebyggande insatser, har
permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet och omfattar nu också
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Jacob Fridholm
planerar träffa fackliga parter till dialogmöte torsdagen den 3:e september. Detta
innan ärendet ”Beslut om att teckna kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR
som lokalt kollektivavtal behandlas vidare på KSAGU. Fackliga parter har inget att
erinra.
Informationen lades till handlingarna.

§ 6 Arbetsmiljö
Inget att tillföra protokollet

§ 7 Utbildning och utveckling
Inget att tillföra protokollet

§ 8 Jämställdhet och mångfald
Inget att tillföra protokollet

§ 9 Miljö
Inget att tillföra protokollet

§ 10 Övriga frågor
§ 10.1 Medarbetarenkät
Arbetsgivaren informerar nuläget inför arbetet med framtagning av gemensam
medarbetarenkät (Bilaga 1 Cesam 2020-08-28 § 10.1, bild nr 57 – 59).
§ 10.2 ”Slopa allmänna visstidsanställningar, Dnr KS 2019/0584”
Se bilaga 1 Cesam 2020-08-28 § 10.2, bil nr 60. Arbetsgivaren konstaterar att
anställningsformen enligt Lagen om anställningsskydd behöver kvarstå i Lunds
Kommun. Arbetsgivaren uppmanar fackliga organisationer att inför nästa Cesam
(2 oktober 2020) inkomma skriftligen med synpunkter som vidare kommer att
biläggas till remissvaret.
Informationen lades till handlingarna.

§ 10.3 e-tjänst - Registrering av facklig tid
I e-tjänsten "Facklig utbildning, förmånsbeslut" ansöker du som facklig
företrädare om att få en facklig utbildning bedömd för förmånsbeslut. Mer
information hittar du via inloggad, ”Anställning och arbetsmiljö”
https://inloggad.lund.se/fackligutbildning (Bilaga 1 Cesam 2020-08-28 § 10.3, bild nr
61, 62).
§ 10.4 Kom ihåg
Kom ihåg att utbildningarna i kompetensbaserad rekrytering startar igång igen nu
under hösten (7 tillfällen, första tillfället är redan nu 1 september). Elin Dahllöf
HR-Strateg hälsar er välkomna med er anmälan via:
https://lund.luvit.se/LuvitPortal/activitycentre/activitycentre.aspx

Vision påpekar antalet få-anmälda till utbildningen i ”Löneavtal, Lönesättning och
Lönesamtal”. Lärarförbundet uppmärksammar att utbildningen är att anse som
viktig då vi partsgemensamt identifierat behovet av denna utbildning. LR
instämmer med Lärarförbundet. Sveriges skolledare påpekar att chefer fattar
självständiga beslut i vad som bedöms av värde att lägga sin tid på, det är inte alla
chefer som upplever behovet av att utbilda sig inom detta område. Vision,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förespråkar att utbildningen i
”löneavtal, lönesättning och lönesamtal” bör vara obligatoriskt. Arbetsgivaren
undersöker orsakerna till att få anmält sig till utbildningen och återkopplar inför
nästa Cesam 2 oktober 2020.
Vision uppmärksammar att inför varje Cesam under punkten ”övrigt” ta upp
frågor som inkommer från fackliga och sammanställs i gemensamt Excel-blad i
mappen Cesam (309218).
Informationen lades till handlingarna.
Nästa Cesam 2020-10-02
Protokollet justerades för hand på Cesam 2020-10-02.
Vid protokollet
Lily Ilirjana Metaj

Justeras den:
Johanna Holmberg
Robert Jivegård
Lärarnas Riksförbund

Laila Palén
För Kommunal

Anna Andersson
Vision

Ingalill Fritzon
Sveriges Skolledare

Charlotte Malmgren
Lärarförbundet

Viktor Forss
DIK

Jesper Kjällquist
Sveriges Ingenjörer

Välkomna till Cesam
2020-08-28

§ 1 Protokoll

Protokoll och närvarolista cirkulerar runt bordet för påskrift
2020-08-28

§ 2 Nuläget Covid-19
Information – Skype (Hanna eller Kristina)
2020-08-28

§ 3 Verksamhet

§ 3.1 Ärenden till KS 2020-09-02 (Totalt 27 punkter)
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens-sammantrade-2020-09-02
2020-08-28

§ 3.2 Intern kontroll
2021
Information
CESAM 2020-08-28

Intern kontroll
RISKER
Målstyrning

Intern kontroll
Kommunens verksamheter

Intern kontroll – varför och hur?
Varför då?
Kontrollen ska i rimlig grad säkerställa att:
• Kommunens tillgångar tryggas samt att förluster förhindras
• Lagar, reglementen och styrdokument följs
• Resurser används i enlighet med fattade beslut
• Redovisningen är rättvisande
• Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar
Hur då?
Den interna kontrollen:
• Utgörs av flera byggstenar
• Skapas genom regelbundna riskanalyser, kontrollaktiviteter,
uppföljningar och utvärderingar

Intern kontroll
Inträffade händelser

Riskanalyser

Identifierar
kontrollområden

Åtgärder och
kontroller

Handlingsplan
intern kontroll

Granskningsrapport
intern kontroll

Begreppet intern kontroll avser den egna interna kontrollen till skillnad från extern
kontroll via myndigheter och revisioner. Kommunallagen fastställer att kommunen
genom intern kontroll ska ha koll på sina verksamheter.

Riskmatris intern kontroll

Intern kontroll – utvärdering av årets arbete
Nämndernas utvärdering av det sammanvägda interna
kontrollarbetet
Utgår från vedertagna COSO-modellens fem komponenter
•

Kontrollmiljö

•

Riskbedömning

•

Kontrollaktiviteter

•

Information & kommunikation

•

Uppföljning & utvärdering

Lunds kommungemensamma
kontrollaktiviteter 2021

Intern kontroll
i Lunds kommun

1. Framtagande av styrdokument samt efterlevnad av
beslutade styrdokument
2. Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för
chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Efterlevnad beslut

Lunds kommungemensamma
kontrollaktiviteter 2021

Intern kontroll
i Lunds kommun

Efterlevnad beslut

Processen med att ta fram
kommungemensamma kontrollaktiviteter
•

Framtagna under workshop med arbetsgruppen för intern kontroll, som
har representation från KK (utveckling/ekonomi/HR), BSF, VoO, KoF, UF
och MF

•

Genomgång och jämförelse med beslutade kommungemensamma
kontrollaktiviteter 2010-2019

•

Sju kontrollaktiviteter som bedömts ha hög/hög medel risk (riskvärde 812)

•

Fyra av kontrollaktiviteterna beslutades av KKLG för vidareskick till KLG

Forts. processen kontrollaktiviteter
• Förankring och synpunkter gällande dessa fyra kontrollaktiviteter
från förvaltningarnas representanter i nätverk för intern kontroll
• Beslut och prioritering i KLG maj 2020 – fastställde tre av de
föreslagna kontrollaktiviteterna
• Beslut av KSau och slutligen KS i juni – har ibland lagt till ytterligare
kontrollaktiviteter
• Processen tidigarelagd i år, efter önskemål från nämnderna att få
mer tid att komplettera med sina nämndspecifika kontrollaktiviteter
under hösten

Arbetet framåt med kontrollaktiviteterna
• Nämnderna beslutar senast januari 2021 om egna handlingsplaner för
intern kontroll (där de kommungemensamma aktiviteterna ingår)
• Rapportmall + anvisningar till de kommungemensamma
kontrollaktiviteterna tas fram av KK och arbetsgrupp för intern kontroll
• Tydliga frågor och metoder till varje kommungemensam kontrollaktivitet
så att alla i mest möjliga mån granskar på samma sätt
• Alla nämnder granskar under hösten 2021 sina egna samt de
kommungemensamma interna kontrollaktiviteterna utifrån
handlingsplan intern kontroll

Forts. arbetet med kontrollaktiviteterna
•

Granskningsrapporten innehåller även redogörelse för förbättringsåtgärder
nämnderna ska ha genomfört utifrån avvikelser i tidigare granskningar intern
kontroll, samt sammanvägd utvärdering av interna kontrollarbetet

•

Granskningen sammanställs i granskningsrapport för intern kontroll
• 1 rapport per nämnd
• 1 övergripande rapport för Lunds kommun –utvärdering intern kontroll

•

Beslut av respektive nämnd senast januari 2022

•

Kommungemensamma granskningen beslutas av KSau och slutligen KS
februari/mars 2022

Tack för att jag fick
komma hit idag!
sabina.lindell@lund.se
046-359 55 07

§ 3.3 Avrapportering från
partsammansatta arbetsgrupper
§ 3.3.1 Måltidsorganisation
§ 3.3.2 Inköps- och upphandlingsorganisation
Information
Cesam 2020-08-28

§ 3.3.1 Måltidsorganisation

2020-08-28

Uppdrag
utredning
måltidsorganisation
Uppdrag
utredning
måltidsorganisation
• Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 att:
– ge kommunkontoret i uppdrag 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

Syftet med måltidsorganisation
•

Syftet med organiseringen av måltidsverksamheten är att skapa tydliga
roller, ansvar och befogenheter. Organisationen ska säkerställa att
målsättningen för mat och måltider uppfylls så att kommunen inom sina
olika verksamheter kan erbjuda matgästerna likvärdiga, kvalitativa och
kostnadseffektiva måltider.

Mål – utredningen ska föreslå hur huvudmannaskapet för
målidsorganisationen bör se ut
•

Förslagets utformning ska ta avstamp i den målbild som har definierats
för kommunens utveckling under de kommande åren vilket innebär att:
– Helheten är överordnad delarna
– Tydlighet råder genom bl a tydliga roller, ansvar och uppdrag
– Resultat åstadkoms

•

Förslaget ska balansera behov av effektivisering och samordning med
fortsatt fokus på verksamheternas differentierade behov och
förutsättningar.

Ksau

(Projektägare)

KLG

Projektorganisation
utredningen

Cesam

Facklig
referens

Styrgrupp

Projektledare

Arbetsgrupp

Organisation måltid, styrgrupp
•

Henrik Weimarsson, kommunkontoret - ordförande

•

Pål Svensson, serviceförvaltningen

•

Stefan Norrestam, utbildningsförvaltningen

•

Jytte Lindborg, barn- och skolförvaltningen

•

Anna Borgius, vård- och omsorgsförvaltningen

•

Mikael Fritzon, tekniska förvaltningen

•

Projektledare Magdalena Titze

Facklig referensgrupp
•

Kommunal, Vision och Sveriges skolledare har anmält intresse av att vara
med i den fackliga referensgruppen

•

Projektledaren informerar om utredningen på Cesam 28 augusti

•

Projektledaren träffar respektive förbund separat för att få deras input

Tidplan – framskjuten tre månader
Datum
11 mars
21 juni

Beslutspunkt/Milstolpe
Dialog om projektdirektiv i styrgrupp
Uppdatering projektdirektiv
Beslut om godkännande av Delrapport
Omvärldsanalys

Ansvar
Projektledare
Projektledare

september

Beslut om godkännande av Delrapport Nuläge

Styrgrupp

september
oktober

Information om utredningen
Beslut om godkännande av Slutrapport

KSau
Styrgrupp

november februari

Remissperiod

KSau
Berörda nämnder

mars 2021
april

Information om utredningen
Beslut i KS

KSau
KS

augusti

Styrgrupp

Delrapport - Omvärldsanalys
–
–
–
–
–
–
–

Rapport från Livsmedelsverket
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Uppsala
Växjö

Omvärldsanalys - Livsmedelsverkets rapport
•

Nationell enkätundersökning 2018 med syfte att skapa en övergripande bild
av den offentligt finansierade måltidsverksamheten, 91 % svarsfrekvens
– 73 % har en samlad måltidsorganisation för förskola, grundskola och
äldreomsorg
– 20 % har delad måltidsorganisation
– 7 % har annan lösning
– nio av tio kommuner har minst en, ibland flera, måltidschefer eller
motsvarande funktioner

Livsmedelsverkets rapport, forts
•

Det finns fördelar med att måltidsverksamheten i kommunen leds och
styrs från en förvaltning exempelvis bättre översikt, samlad budget samt
samlad ledning och styrning av verksamheterna.

•

Det kan dock även medföra risker och utmaningar, framförallt gällande
samarbetet mellan måltidsverksamhet och kärnverksamhet. Samverkan
är då en grundsten för att måltiderna ska bli så bra som möjligt.
Gemensamma målformuleringar underlättar samarbete och ökar
måltidskvalitet.

Delrapport Nuläge - pågående arbete
•

Intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten

•

Per förvaltning beskriva:
– Befintlig organisering, roller och ansvar, uppdrag och styrande dokument
(även produktionsomfattning, ekonomi, personal)
– Definition av kvalitet och hur den mäts
– Styrkor och svagheter i nuvarande organisering?
– Upplevd problembild och dess orsaker?
– Hur säkerställa att måltider kan levereras i händelse av kris?

Slutrapport
•

Beskrivning av tre organisationsförslag :
– oförändrad måltidsorganisation
– samlad måltidsorganisation
– delad måltidsorganisation

•

Förslagen ska konsekvensbeskrivas utifrån syftet med måltidsorganisationen
d v s hur de säkerställer likvärdiga, kvalitativa och kostnadseffektiva måltider i
kommunens olika verksamheter. Förväntade ekonomiska konsekvenser,
fördelar/nackdelar och risker ska beskrivas.

Slutrapport forts…
• Ett förslag på hur huvudmannaskapet bör se ut som inkluderar
följande:
– Mål, uppdrag och styrande principer för organisationen
– Förslag till organisering, ansvarsfördelning och roller
– Konsekvensbeskrivning

§ 3.3.2 Ny inköps- och
upphandlingsorganisation
2020-08-28

Uppdrag och syfte
Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att:
-

Uppdra åt kommunkontoret att utreda och ta fram förslag på en central inköps- och upphandlingsorganisation

Utredningens syfte och prioriterade effektmål:
Utredningen syftar till att möjliggöra hantering av de brister som konstaterats i tidigare granskningar och projekt. Utredningen ska vidare
skapa förutsättningar för en mer strategiskt inköps- och upphandlingsverksamhet i kommunen.
Prioriterade effektmål är:
•

Ökad efterlevnad av LOU, kommunens policys och riktlinjer. En organisering som minimerar risker för oegentligheter

•

Ökad effektivitet och resursanvändning i samband med inköp och upphandling

•

Ökat strategiskt fokus i inköps- och upphandlingsverksamheten

•

Förstärkt fokus på ekologisk och social hållbarhet

•

Stärka organisationens förmåga att uppträda som en samlad affärspartner i relation till marknadens aktörer

•

Tydliggjorda roller och ansvarsfördelning. En organisering som möjliggör upprätthållande av god kompetens i olika
roller/funktioner

•

Ökade möjligheter till kommunövergripande uppföljning och kontroll

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

Totalt
Lunds kommun
2633 MSEK

Spendanalys år 2018
Entreprenad
1117
Byggentreprenad 904
Maskiner 59
Park & Mark 50
Väg 42
VVS 37
El 12
Paviljong 7
Måleri 6
Riv 1

Vård
488
Vårdplatser och öppenvård 385
Personligt stöd 63
Hjälpmedel 27
Förbrukningsartiklar 10
Ospecificerat 2

Fastighet
217
Underhåll och material 50
Avfall 48
Möbler/Inredning 41
Energi/värme 33
Säkerhet 30
Lokalvård 9
HBV 4
Ospecificerat 1

Konsulter
169
Teknisk 94
Vård 24
Verksamhet 22
Ospecificerat 16
IT 13

IT
165
Hårdvara 95
Tjänst/System 62
Kommunikation 7
Ospecificerat 1

Transporter

Personal

Fordon

Skola

Marknad

104

77

69

37

36

Persontransport 75
Frakt 29

Exkluderat ej adresserbar spend

Kontors- och förbrukningsmaterial 18
Konferens 17
Utbildning 10
Resor 9
Representation 6
Kläder 6
Tidningar och tidsskrifter 3
Hotell 2
Friskvård 2
Ospecificerat 2
Gåvor 2

Nyköp/Sevice 44
Hyra/leasing 14
Drivmedel 11

Undervisningsmateriel 37

Event 19

PR 7
Print 6
Byrå 3
Ospecificerat 2

Livsmedel
126
Grossist 94
Frukt & grönt 20
Mejeri 9
Kaffe/Vatten 2
Bageri 1
Ospecificerat 1

Ekonomi & Finans
29

Försäkringar 17

Finansiella tjänster 11
Ospecificerat 1

Det finns pengar att spara…
Exempel 1; köp utanför upphandlat sortiment

Exempel 2; felaktigt sortiment på avtal

Exempel 3; avropsordning följs ej

Avtalsleverantör: Lekolar AB (Möbler)

Avtalsleverantör: Kontorsfunktion AB (Möbler)

Tre leverantörer på avtal (AV-utrustning)

Totalt inköp per år: 7 900 000 SEK

Varukorg: Ca 20 produkter totalt

Köp från varukorg: 1 600 000 SEK (20%)

Köp från varukorg (2år): 1 produkt

Inköp via rangordning eller förnyad
konkurrensutsättning
Inköp under 6 månader:

Köp utanför varukorg är ca 30 % dyrare

Köp utanför varukorg är ca 30 % dyrare

Resultat: 1 900 000 SEK i fördyrade inköp per år.

Saknas det en fungerande referensgrupp är
sannolikheten stor att det blir fel…

Från AV-Syd (Rangordnad 1): 3 200 000 SEK
Felaktiga inköp: 2 500 000 SEK
Resultat: 510 000 SEK (20% dyrare) +
skadeståndsprocess

Projektmål och leveranser
Leveranser

Projektmål
Genomföra en utredning och ta fram skriftlig rapport i vilken
förslag till ny inköps- och upphandlingsorganisation beskrivs.
Styrgruppen levererar utredningen till kommundirektören,
utredningen ska sedan utgöra beslutsunderlag till
kommunstyrelsen.

Helheten är överordnad

–

Tydlighet råder genom bl.a. tydliga roller, ansvar och
uppdrag

–

Resultat åstadkoms

Det är av stor vikt att utredningens förslag balanserar behov av
effektivisering och centralisering med fortsatt fokus på
verksamheternas differentierade behov och förutsättningar.

Godkännande i
styrgrupp

Delrapport
Omvärld

Omvärldsspaning av hur några jämförbara kommuner har
organiserat sin inköps- och upphandlingsverksamhet
Exempelvis: Helsingborg, Göteborg, Malmö och Uppsala

7 april
6 maj

Delrapport
Nuläge

En beskrivning av hur inköps- och
upphandlingsverksamheten i Lunds kommun är
organiserad och styrs i nuläget.

6 maj
Höst 2020

Förslagets utformning ska ta avstamp i den målbild som definierats
för kommunens utveckling under de kommande åren vilket
innebär:
–

Beskrivning

Exempel på centrala frågeställningar:
• Befintlig organisering, roller och ansvar, uppdrag och
styrande dokument
• Styrkor och svagheter i nuvarande organisering?
• Upplevd problembild och dess orsaker?
Slutrapport

Beskrivning av organisationsförslag (ett eller flera) som
inkluderar följande:
• Mål, uppdrag och styrande principer för ny inköps- och
upphandlingsorganisation
• Förslag till organisering, dimensionering,
ansvarsfördelning och roller i ny organisation
• Nyttokalkyl, förväntade ekonomiska konsekvenser,
fördelar/ nackdelar och risker
Slutrapporten omfattar även de två tidigare
delrapporterna.

25 juni
Höst 2020

Projektorganisation
Projektägare
Ksau

Styrgrupp
KLG

Facklig
referensgrupp

Christian Olsson, SF
Marina Johansson, TF
Filippa Melbourne, SOC
Jonas Lööf, KK
Michael Holmqvist, KoF
BSF?

Carin Hillåker (ordf), Pål Svensson, Mikael
Fritzon, Annika Pettersson, Therese
Fällman

Projektledare
Frida Mattelin

Arbetsgrupp

Ansvar: Ger uppdraget och beslutar om
utredningens inriktning

Ansvar: Styrgruppen ansvarar för projektet, fattar beslut som är av
större omfattning under arbetets gång så att arbetet drivs framåt samt
godkänner projektets leveranser. Styrgruppen ansvarar för förankring i
respektive nämnd och verksamhet och för att det avsätts tid för
deltagarna i arbetsgruppen att delta i arbetet. Styrgruppen ansvarar för
förankring i Kommunens ledningsgrupp (KLG).
Ansvar: Projektledaren ansvarar för att leda och driva arbetet i projektet
så att projektmål nås och leveranser genomförs. Projektledaren ansvarar
för att rapportera och informera styrgruppen om projektets
framskridande och eventuella avvikelser.
Ansvar: Deltagarna i arbetsgruppen ansvarar för sakkunskap inom
respektive verksamhetsområde och säkerställer att efterfrågade
underlag levereras. Deltagarna har förvaltningsdirektörens mandat att
representera sin förvaltnings perspektiv och förankrar projektet med
förvaltningsledningen på hemmaplan.

Medskick från omvärldsspaning…
•

Kan komma en lång väg genom kommunövergripande avtal. Måste vara smart och bygga dem i nära
samarbete med verksamheterna

•

Viktigt att bestämma om respektive förvaltning är upphandlande myndighet eller ej

•

Viktigt att bygga goda relationer med förvaltningarna. Krävs mycket prat för att tydliggöra
ansvarsfördelning. Behöver vara duktiga på att stötta och hjälpa - lyssna, lyssna, lyssna!

•

Viktigt att tydliggöra centrala inköp/upphandlingsenhetens uppdrag. Är det hela inköpsprocessen
inklusive behovsanalys, kravställning, uppföljning eller endast upphandlingsdelarna

•

Viktigt att titta på hela inköpsorganisationen. Hjälper inte att upphandlare sitter och gör bra avtal
om de inte följs/ används

•

Viktigt att bestämma hur direktupphandlingar ska hanteras

•

Viktigt vägval gäller finansieringsmodell

§ 4 Ekonomi
Information
Cesam 2020-08-28

§ 4.1 Lärarförbundet yrkade på Cesam 2020-08-07
förtydligande avseende:
KS punkt 10 (2020-08-12)
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens-sammantrade-2020-08-12

Hantering av lärarlönelyftsmedel i Lunds kommun

Inför CESAM 2020-08-28
Skolform

Statligt riktade statsbidrag 2016 utifrån
kriterier avseende nedan grupper

Lärarlönelyftsmedel
Satsning i EVP 2019 "rättvisa löner, ta bort
gapet efter lärarlönelyftet"

Lärarlönelyftsmedel till internationella
skolor 2020 (KS 2020-08-12)

Förskola

förskollärare

Ingår i skolpengen fr 2019

-

Förskoleklass

förskollärare

Ingår i skolpengen fr 2019

-

Grundskola

lärare

Ingår i skolpengen fr 2019

-

Fritidshem

fritidspedagoger

Ingår i skolpengen fr 2019

Internationell skola (ISLK)

-

Ingår i skolpengen fr 2019

Höjd konceptspecifik ersättning till både
ISLK och LIS (likabehandling) tfa utebliven
statlig satsning

Gymnasium

lärare

Ingår i elevpengen fr 2019. 74 % av anslaget -

Komvux

-

26 % av anslaget

-

Kulturskola

-

-

-

Kommunal hantering

Rekvireras årligen av BSF och UF. 2019 = 31,5 Halvårseffekt 2019 med helårseffekt från
mnkr av tot 3 mrd kr
2020. BSN 14 mnkr resp UN 10 mnkr.

Kommunala enheter

Fristående enheter
Fsk, Grundsk, Fritidshem

Internationell skola (LIS)
Gymnasier

samma statliga krav, där enheterna söker
medel separat

samma statliga krav, där enheterna söker
medel separat

Ingår i skolpengen fr 2019

Ingår i skolpengen fr 2019

Ökat anslag till UN som betalar ut högre
konceptspecifik ersättning

Höjd konceptspecifik ersättning till både
ISLK och LIS (likabehandling) tfa utebliven
statlig satsning

Ingår i elevpengen fr 2019. 74 % av anslaget -

§ 4.2 Intern kontoll
2021
Flyttades till ovan § 3 Verksamhet

§ 5 Personal
Information

§ 5.1 Antagande av KOM-KR
Information

”Slopa allmänna visstidsanställningar, Dnr KS
2019/0584”
Återremitterat ärende från KF – Inför vidare
beredning av ärendet i dialog med fackliga parter
Information under nedan § 10 Övrigt

§ 6 Arbetsmiljö
Inget att tillföra

§ 7 Utbildning och
utveckling
Information
Kom ihåg! Utbildningarna i kompetensbaserad rekrytering startar igång igen nu under
hösten (7 tillfällen, första tillfället är redan nu 1 september).
Varsågod och anmäl er om ni inte redan har gjort det! / Elin Dahllöf; HR-strateg KK

§ 8 Jämställdhet och
mångfald
Inget att tillföra

§ 9 Miljö
Inget att tillföra

§ 10 Övrigt

§ 10.1 Medarbetarenkät – information
§ 10.2 ”Slopa allmänna visstidsanställningar, Dnr KS 2019/0584” – information
§ 10.3 E-tjänst registrering av facklig tid – information

§ 10.1 Medarbetarenkät 2020
Nuläget

Information
2020-08-28

Utgångspunkter
•

Kommungemensam – samma frågor för alla

•

Begränsat antal frågor – primärt Hållbart MedarbetarEngagemang (HME)
vilket möjliggör jämförelse med andra kommuner i Sverige

•

Genomförande under höst 2020

•

Webbaserad

•

Minimerad handpåläggning i utskick och resultatrapportering

Nuläge (samtliga punkter förslag)
•

Preliminärt genomförande i mitten på november (enkättid två veckor).

•

HME-frågor grund för enkäten, därutöver förslagsvis 2-4 frågor med fokus hälsa och
kränkande särbehandling/diskriminering, primärt utifrån föregående enkät för
jämförelse.

•

Alternativ för systemstöd utreds, samtliga webbaserade

•

Kommunikationsmaterial förbereds – innan, under och efter enkät

•

Parallellt utredning av gemensamt systemstöd för mer frekventa arbetsmiljöenkäter
per förvaltning/verksamhet som komplement till medarbetarenkäten

•

Representanter från CeSam önskas till liten arbetsgrupp – dialog i sept/okt – maila
Helena Aghed snarast.

§ 10.2 ”Slopa allmänna
visstidsanställningar, Dnr KS
2019/0584”
Återremitterat ärende från KF – Inför vidare
beredning av ärendet i dialog med fackliga parter
Information

Arbetsgivaren informerar att motionen ”Slopa allmänna visstidsanställningar, Dnr KS
2019/0584” inkom 2019-08-13 (Bilaga 3.3 Cesam 2020-08-28 Motion från (V) 2019-08-13)
ärendet har besvarat motionen (KS 2019/0584) till AGU 2019-11-28 (Bilaga 3.2 Cesam
2020-08-28 KS 2019-11-28 Trygga anställningar) som Kommunfullmäktige (KF) beslutar
”att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda ärendet i dialog med de
fackliga organisationerna” (Bilaga 3.1 Cesam 2020-08-28 Protokollsutdrag KF 2020-05-28
§ 190, sidan 26/55).

§ 10.3 E-tjänst
Information
registrering av facklig tid
2020-08-28

Facklig utbildning, förmånsbeslut
•

I e-tjänsten "Facklig utbildning, förmånsbeslut" ansöker du som facklig
företrädare (ordförande eller motsvarande) om att få en facklig utbildning
bedömd för förmånsbeslut.

•

Kursbeskrivning och program ska alltid laddas upp som bifogad fil.

•

E-postadress: fackligaledigheter@lund.se

•

https://inloggad.lund.se/fackligutbildning

•

https://serviceintern.lund.se/ikk_32

Nästa möte 2020-10-02
Central Skyddskommitté
Cesam
Tack för idag!
Ta hand om varandra!

kl. 10.15 - 12.00
kl. 13.15 – 16.00

Bilaga 5
till KOM-KR

Lokalt kollektivavtal
§ 1 Innehåll
Till Lokalt kollektivavtal KOM-KR, nedan kallat avtalet, hör
1. de bestämmelser som de centrala parterna genom förhandlingsprotokoll
den 2020-05-01 har träffat överenskommelse om för Kompetens- och
omställningsavtal KOM-KR enligt § 2 vad avser bilagorna 1, 2 samt § 3
och 4 i förhandlingsprotokollet, samt
2. de bestämmelser i övrigt som de lokala parterna träffar överenskommelse
om ska ingå i avtalet.
§ 2 Giltighet och uppsägning
Mom. 1 Avtalet gäller tills vidare från och med den 1 maj 2020.
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KL) i lydelse
den 7 december 2016 upphör då att gälla.
Anmärkning
För en arbetsgivare som blir medlem i en arbetsgivarorganisation som är central part i
KOM-KR efter den 1 maj 2020 gäller avtalet med beaktande av 26 § MBL från den
tidpunkt som arbetsgivaren blir medlem.

Mom. 2 Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen
säger upp avtalet minst tre kalendermånader före årsskiftet. Med uppsägningen
ska följa ett förslag till nytt kollektivavtal.
Säger en central part upp KOM-KR upphör avtalet att gälla vid samma tidpunkt,
om inte de centrala parter som uppsägningen gäller för kommer överens om
annat.
Anmärkning
Detta förutsätter att berörd central part är arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation för
den arbetsgivar- respektive arbetstagarpart som är bunden av avtalet.

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-28

§ 190
Motion från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår kommunfullmäktige
att besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2020, § 169
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2020, § 129
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 92
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 52
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
407
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2019
Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion Trygga anställningar
– slopa allmän visstid, inkommen den 14 augusti 2019

Anföranden
Jesper Sahlén (V), Fredrik Ljunghill (M), Maja Grubelic (FI), Camilla
Neptune (L), Pär-Ola Nilsson (S), Axel Hallberg (MP) och Philip
Sandberg (L) yttrar sig.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Fredrik Ljunghill (M) och Camilla Neptune (L) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Pär-Ola Nilsson (S) yrkar i första hand att kommunfullmäktige
ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda
ärendet i dialog med de fackliga organisationerna och i andra hand
att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Axel Hallberg (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i Pär-Ola
Nilssons (S) yrkande om återremiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (55)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-28

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på återremissyrkandet
Nej för bifall till återremissyrkandet
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (55)

Kommunfullmäktige

25 (55)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-28
Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa
allmän visstid
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Alexander Lewerentz
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Rasmus Törnblom
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Johan Nilsson
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Magnus Liljeroth
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Ewa Björnberg
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Ann Tångmark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Lina Olsson

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X

Avst

Frånv

Kvitt

X
Pär-Ola Nilsson
Christoffer Stenström
Daniel Nilsson
Petra Douhane

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Lindholm

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

19

8

0

23

0

Kommunfullmäktige

26 (55)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-28

Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Sebastian Jaktling
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

19

8

0

23

0

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X
X
X
X
Pontus Kjellström

X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

19

14

Omröstningen utfaller med 19 ja-röster mot 14 nej-röster, 32 är
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om
minoritetsåterremiss, att bifalla återremissyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda
ärendet i dialog med de fackliga organisationerna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, HR-avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

0

32

0

Kommunfullmäktige

1 (55)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-28

KS 2020/0009

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2020-05-28 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), ordförande
Fredrik Ljunghill (M)
Klas Svanberg (M)
Johan Nilsson (C)
Mattias Horrdin (C)
Philip Sandberg (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Hedvig Åkesson (KD)
Anders Almgren (S)
Lina Olsson (S)
Stig Svensson (S), §§ 191-207, kl. 19.30-22.25
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Angelica Svensson (V)
Jesper Sahlén (V)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Maja Grubelic (FI)
Börje Hed (FNL)
Ann Tångmark (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Daniel Nilsson (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Petra Douhane (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Lennart Prytz (S) §§ 182-190,
kl.17.00-19.30
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Saima Jönsson Fahoum (V)
Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Kerstin Frygner (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2 (55)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-28

KS 2020/0009

Justerare

Johan Nilsson (C)
Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 182–207
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Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V)
Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) förslår kommunfullmäktige att
besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28
Vänsterpartiets motion Trygga anställningar – slopa allmän visstid
2019-08-13

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Lunds kommun inte ska
använda allmän visstid som anställningsform.
Som skäl för förslaget anges att allmän visstid är en otrygg
anställningsform där arbetsgivaren utan saklig grund kan låta bli att
erbjuda fast anställning.

Kommunkontorets beredning
I Lunds kommun är tillsvidareanställning huvudregel.
Tidsbegränsade anställningar används vid vikariat, dvs när en
vikarie ersätter en annan frånvarande person och vid allmän
visstidsanställning. Allmän visstidsanställning används dels vid
tillfälliga arbetstoppar, dels när en person med tillsvidareanställning
är ledig från denna för att arbeta på, en annan, tidsbegränsad
anställning. Det senare gäller exempelvis vid tidsbegränsade
förordnanden som samordnare inom Vård och
Omsorgsförvaltningen.
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Allmän visstid övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter
viss intjänad anställningstid hos arbetsgivaren.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att förbjuda användningen av allmän
visstidsanställning kan få följande konsekvenser:
1. Ökad användning av beordrad övertid eller beordrad mertid.
Det kan medföra ökade kostnader och kan medföra ökad risk
för ohälsa.
2. Utökad bemanning som inte ryms inom budget då
anställningen inte på samma sätt kan anpassas till behov.

Förvaltningarnas synpunkter
Vård och Omsorgsförvaltningen uppger att anställningsformen
endast används vid tillfälliga arbetstoppar och vid tidsbegränsade
samordnaruppdrag för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Förvaltningen anger att anställningsform fortsatt behövs.

Kommunens arbete med heltid som norm
Som ett led i att erbjuda attraktiva anställningar arbetar Lunds
kommun med uppdraget att införa heltid som norm. Projekt riktar
sig i första hand till tillsvidareanställda. Den personalplanering som
görs för att skapa heltidserbjudanden bör resultera i att anställning
med allmän visstid kommer att minska.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Helena Falk (V)
Jesper Sahlén (V)
kommunkontoret

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

