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Anna Månsson

anna.mansson2@lund.se

Anmälningar till servicenämndens sammanträde 15
maj 2019
Dnr SN 2019/0002

1. Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019.

2. Samverkansprotokoll serviceförvaltningen 2019-04-17.

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 84 Servicenämndens
äskande om utökning av ram, dnr SN 2018/0450.
4. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 79 Beställning av
ombyggnad kök/matsal, Katedralskolan, dnr SN 2016/0065.

5. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 81 Årlig uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun
2018 samt handlingsplan för 2019, dnr SN 2018/0452.

6. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 85 Förhyrning av
bostäder för sociala ändamål i Brunnshög, dnr SN 2019/0033.
7. Meddelande (2019-04-25) om laga kraft gällande
detaljplanen för Ardennern 9 i Veberöd, Lunds kommun, dnr
SN 2018/0358.

8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23 § 129
Beställning förskola Råbylund, dnr SN 2019/0123.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019
Inv typ 1000
Projektnummer Objekt
Hproj 6610
Fortsättning 2018
661297
1160

2019
661310
661311
661312
661313

Uppdaterat:
2019-04-30 // MA

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

1009
1012
1512
1069

Utbetalt
2019

Benämning

PL

Anslag
17 000 000

Kristallen Ombyggnas foajé

EH

1 100 000

Fågelskolan Trapphiss till matsalens scen
Genarpkök Kapacitetsökning
Träffpunkt Klostergården Renovering lokal (virvelvinden/solstrålen fsk)
Stäket Ventilation

AC
SB
OF
OF

300 000
600 000
800 000
65 000

284 791
24 038
4 650
70 008

2 865 000
14 135 000

403 972

Äskat
Rest
Utbetalt
Slutredovisat

Upplagt

20 485 2019-03-11

403 972
70 008

2018-12-03
2019-01-08
2019-02-15
2019-03-11

Prel klart

Bygg SR

2019-05-01

A

2019-02-10
2019-02-23
2019-04-15
2019-02-20

Stämt av med PL

Datum sr

Anmärkning

utbet 2018 50tkr

SR

2019-04-30

SLUTREDOVISAD
KLAR ATT SR
FLYTTAD/ÄNDRAD

Serviceförvaltningen

Protokoll
2019-04-17
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Samverkansmöte serviceförvaltningen och
stabsfunktioner
Plats och tid:

Sandstenen, Kristallen plan 7, 2019-04-17
klockan 10.00-10.48

Arbetsgivaren:

Pål Svensson (Ordförande)
Kristina Grankvist-Nordén (HR)
Anna Månsson (Sekreterare)

Kommunal:

§ 1 Val av sekreterare

Anette Gustavsson
Jenny Norrström

Anna Månsson utses till sekreterare.

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses för Kommunal Anette Gustavsson och Jenny
Norrström.

§ 3 Samverkan för Serviceförvaltningens stab och
ekonomistab

Information från ekonomistaben:
• En av stabens controllers kommer att få ett utökat ansvar för
delar av ekostaben.
• Ekonomihandläggare som varit extraresurs vid
ekonomistaben kommer fortsätta att vara det ytterligare ett
år.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 2019-03-08
Ingen kommentar.

§ 5 Ärenden till servicenämnden

Ordföranden går igenom ärenden till servicenämnden sammanträde
den 23 april. De fackliga representanterna får ta del av listan över
delegationsbeslut för anmälan (endast offentliga delar).

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor

Vägen framåt – Hållbart ledarskap i Serviceförvaltningen

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Förvaltningen har tittat på organisationen i samband med förändringar
i högre chefsled. Även de fackliga representanterna har varit delaktiga i
arbetet. Resultatet redogörs nu för gruppen genom presentationen:
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Protokoll
2019-04-17

Vägen framåt – Hållbart ledarskap i Serviceförvaltningen som bifogats
med kallelsen inför dagens samverkansmöte. Resultatet har fallit väl ut
vid återkoppling ute i organisationen och kommer att arbetas med
utifrån olika handlingsplaner samt att tas upp på förvaltningens nästa
Ledarforum den 15 maj. Vägen framåt utgör ett förbättringsarbete där
förvaltningen kommer att arbeta med ledarskapet i fokus och är ett sätt
jobba smartare och tydligare.

§ 7 Arbetsmiljö

Ny placering av arbetsplatser Kristallen plan 4
I samband med att delar av socialförvaltningen flyttar till nya lokaler
frigörs arbetsplatser i Kristallen. Fördelningen av de tomställda
arbetsplatserna har gjorts av Kristallens ledningsgrupp.
Serviceförvaltningen kommer till viss del att flytta sina arbetsplatser
på plan 4 i Kristallen och har även gjort nya grupperingar. Det blir
vissa justeringar utifrån befintliga placeringar och förslaget till nya
placeringar har skickats ut tillsammans med kallelsen inför dagens
samverkansmöte.

Kommunal påminner om att det är viktigt att tänka på att skrivbord
inte placeras för långt ut mot fönstren då lokalvården måste kunna ta
sig fram för att putsa fönstren.

§ 8 Jämställdhet, mångfald
Ingen kommentar.

§ 9 Miljöfrågor

Ingen kommentar.

§ Övrigt

Information från HR:
• Sjukfrånvaron har minskat lite i förhållande till samma period
under föregående år. Av de som är sjukskrivna är 53%
långtidssjukskrivna och HR vill gärna prata vidare med de
fackliga representanterna gällande möjliga vägar framåt i
frågan.
• LISA-anmälningar: har varit flest anmälningar från
Markentreprenad och Måltidsservice men detta kommer att
tas upp på samverkansmöten för respektive affärsområde.
• Löneöversynen: en preliminär tidplan är framtagen och det
har varit uppstartsmöte med Kommunal samt uppstart är
påbörjad med Vision. Cheferna kommer att sätta de nya
lönerna i maj och de ska vara förhandlade innan den 13
augusti.
• Pulsen: har gjorts för hela förvaltningen samtidigt under mars
månad och det var positiva svar överlag. Pulsen är en
snabbenkät var syfte är att få en lägesbild gällande
arbetsmiljön. Det var hög svarsfrekvens och resultatet
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Protokoll
2019-04-17

•

kommer att presenteras i ett av förvaltningens nyhetsbrev
samt att tas upp på arbetsplatsträffar.
Pågående HR-projekt: projektet Heltid för alla pågår inom
förvaltningen.

Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Pål Svensson
Servicedirektör

För Kommunal:

För Kommunal:

Anette Gustavsson

Jenny Norrström
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

§ 84

Servicenämndens äskande om utökning av
ram

Dnr KS 2018/1049

Sammanfattning
Servicenämnden har inkommit med begäran om dels utökad
investeringsram till följd av ett ökat underhållsbehov 2019 om 15
mnkr. Därutöver önskas förstärkt driftbudget i form av lägre
resultatkrav då nämnden ser ett stort behov att ta in extra resurser
för inventering av fastighetsbeståndets skick samt uppdatering av
uppgifter i fastighetssystemet enligt revisionsrapport per augusti
2018. Begäran motsvaras av 4 mnkr som föreslås finansieras av
kommunstyrelsens reserverade medel 2019.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi med ett budgeterat
0-resultat för året samt vetskap om en sämre skatteprognos föreslås
ingen förstärkning ske av servicenämndens drift- och
investeringsbudget för 2019, utan låta nämnden prioritera inom sina
befintliga resurser utifrån bäst effekt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-25 § 90.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2019 dnr KS
2018/1049.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2018 dnr
SN 2018/0450.
Servicenämndens beslut den 12 december 2018, § 99 dnr SN
2018/0450.
Revisionsrapport (EY) ”Granskning av fastighetsregister och
underhållsplanering per augusti 2018.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
förslag att kommunstyrelsen beslutar
att
15 mnkr,

avslå begäran om utökad investeringsram för 2019 om

att

avslå begäran om utökad driftsram för 2019 om 4 mnkr.

Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja begäran om utökad investeringsram för 2019 om 10 mnkr,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03
att bevilja begäran om utökad driftsram för 2019 om 2 mnkr ur
kommunstyrelsens reserverade medel.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Fanny Johanssons (S) m.fl
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Inga-Kerstin Erikssons (C)
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

avslå begäran om utökad investeringsram för 2019 om 15

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

att

mnkr,
avslå begäran om utökad driftsram för 2019 om 4 mnkr.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-25

§ 90

Servicenämndens äskande om utökning av
ram

Dnr KS 2018/1049

Sammanfattning
Servicenämnden har inkommit med begäran om dels utökad
investeringsram till följd av ett ökat underhållsbehov 2019 om 15
mnkr. Därutöver önskas förstärkt driftbudget i form av lägre
resultatkrav då nämnden ser ett stort behov att ta in extra resurser
för inventering av fastighetsbeståndets skick samt uppdatering av
uppgifter i fastighetssystemet enligt revisionsrapport per augusti
2018. Begäran motsvaras av 4 mnkr som föreslås finansieras av
kommunstyrelsens reserverade medel 2019.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi med ett budgeterat
0-resultat för året samt vetskap om en sämre skatteprognos föreslås
ingen förstärkning ske av servicenämndens drift- och
investeringsbudget för 2019, utan låta nämnden prioritera inom sina
befintliga resurser utifrån bäst effekt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2019 dnr KS
2018/1049.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2018 dnr
SN 2018/0450.
Servicenämndens beslut den 12 december 2018, § 99 dnr SN
2018/0450.
Revisionsrapport (EY) ”Granskning av fastighetsregister och
underhållsplanering per augusti 2018.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att

avslå begäran om utökad investeringsram för 2019 om 15
mnkr,
avslå begäran om utökad driftsram för 2019 om 4 mnkr.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-25

KS 2019/0069

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-03-25 klockan 14.00–15.30

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

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

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare, kl 14:00-14:40
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare, kl 14:00-14:40
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Mattias Nilsen, Samhällsstrateg, kommunkontoret, kl 14:0014:40
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Pernilla von Strohkirch, projektchef, tekniska förvaltningen, kl
14:00-14:40
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen,
kl 14:00-14:40

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 83-112

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, tisdagen den 26 mars 2019, kl 09:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-25

KS 2019/0069

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Paragrafer

§ 83-112

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-18

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2019-02-21
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Diarienummer

KS 2018/1049

Patrik Persson

Kommunstyrelsen

0729-878194
patrik.persson2@lund.se

Servicenämndens äskande om utökning av ram
Sammanfattning
Servicenämnden har inkommit med begäran om dels utökad
investeringsram till följd av ett ökat underhållsbehov 2019 om 15
mnkr. Därutöver önskas förstärkt driftbudget i form av lägre
resultatkrav då nämnden ser ett stort behov att ta in extra resurser
för inventering av fastighetsbeståndets skick samt uppdatering av
uppgifter i fastighetssystemet enligt revisionsrapport per augusti
2018. Begäran motsvaras av 4 mnkr som föreslås finansieras av
kommunstyrelsens reserverade medel 2019.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi med ett budgeterat
0-resultat för året samt vetskap om en sämre skatteprognos föreslås
ingen förstärkning ske av servicenämndens drift- och
investeringsbudget för 2019, utan låta nämnden prioritera inom sina
befintliga resurser utifrån bäst effekt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2019 dnr KS
2018/1049.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2018 dnr
SN 2018/0450.
Servicenämndens beslut den 12 december 2018, § 99 dnr SN
2018/0450.
Revisionsrapport (EY) ”Granskning av fastighetsregister och
underhållsplanering per augusti 2018.

Barnets bästa
Om investeringsmedel saknas eller behöver prioriteras ner för
nödvändigt planerat underhåll som främst avser skola och förskola
kan det medföra risk att barns behov enligt lag inte blir
tillgodosedda.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Kyrkog 11

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-02-21
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Diarienummer

KS 2018/1049

Ärendet
Utökning av investeringsram
Servicenämnden har enligt beslutad EVP 2019-2021 en årlig
investeringsram för planerat underhåll om 80 mnkr, vilket
motsvarar 119 kr per kvadratmeter. I samband med framtagande av
servicenämndens verksamhetsplan med internbudget 2019 bedöms
de tilldelade medel inte motsvara det uppskattade
underhållsbehovet. Framför allt är det två objekt som inte ryms inom
budgetramen:



Tunaskolans idrottshall: Cirka 8 mnkr där installationer från
1960/70-talet är slut och behöver bytas ut.
Ljusårets fasad: Cirka 7 mnkr där fuktproblematik i fasaden
har uppstått varför den behöver bytas ut.

Servicenämnden begär således en ökning av investeringsramen för
2019 om 15 mnkr för att åtgärda ovan angivna objekt.

Utökning av driftsram
Revisionsrapport per augusti 2018, genomförd av EY på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna, gällande granskning av
servicenämndens fastighetsregister och underhållsplanering visar
att det finns förbättringsområden inom framför allt gällande
uppdatering av fastighetssystemet. Detta för att uppnå en styrande
funktion för planering och uppföljning av fastighetsunderhållet. För
att möta revisionsgranskningen ser servicenämnden ett stort behov
att ta in extra resurser under en begränsad tid för inventering av
fastighetsbeståndets skick samt uppdateringar av uppgifter i
fastighetssystemet. Uppskattningsvis handlar det om fyra
konsulttjänster under tio månader.
Servicenämnden begär således en utökning av driftsramen i form av
ett sänkt resultatkrav för 2019 om 4 mnkr där finansiering föreslås
ske från kommunstyrelsens reserverade medel.

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommuns ekonomi för 2019 är ansträngd. Till följd av ett
budgeterat 0-resultat samt vetskap om en sämre skatteprognos
jämfört med budget finns det mycket små möjligheter att dela ut mer
medel än vad som finns i nämndernas ramar enligt beslutad EVP
2019-2021.
Servicenämndens investeringsram för planerat underhåll, det vill
säga komponentutbyten inklusive särskilda medel för
inomhusmiljöprojektet uppgår i 2019-års beslutade investeringsplan
till 133 mnkr (gråmarkerat nedan).

Tjänsteskrivelse
2019-02-21
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Diarienummer

KS 2018/1049
Investeringar servicenämnden
Bostadsrättslägenheter, förvärv
Miljö- och energiinvesteringar
Komponentutbyten
Komponent inomhusmiljöprojektet
Kök- kyla och reservkraft
Tillgänglighetsanpassningar
Individuella funktionshinder/ anpassningar
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran
Utemiljö, komponentutbyte
Satsning på träd
Inventarier kök
Fordon
Anpassning av skollokaler för övernattning

Summa servicenämnden
varav komponentutbyte

2019
7 000
35 000
80 000
45 000
5 000
1 000
3 000
17 000
3 000
8 000
1 000
1 000
13 000
2 000

221 000
133 000

Enligt uppgift från serviceförvaltningen uppgår eget ägda fastigheter
till cirka 550 000 kvadratmeter. Detta motsvarar planerat underhåll
om 242 kr per kvadratmeter, vilket kan jämföras med Repabs uppgift
om genomsnittligt underhåll per kvadratmeter 2017 om 93 kr per
kvadratmeter för skollokaler. Cirka 70 % av kommunens lokaler är
skol- och förskolelokaler. Lunds kommun har därmed högre planerat
underhåll jämfört med genomsnittet i Sverige. Lunds kommun har
även valt att riva och ersätta ett antal byggnader i stället för att
underhålla dessa, till exempel Delfinskolan, Idalaskolan, Munspelet.
Detta är en medveten satsning på fastighetsunderhåll, där det så
kallade inomhusmiljöprojektet ingår.
Servicenämnden har i sin tjänsteskrivelse endast utgått från planerat
underhåll i form av komponentutbyten exklusive
inomhusmiljöprojektet dividerat med 670 000 kvadratmeter, vilket
inkluderar externt förhyrda objekt. Kommunen ansvarar oftast inte
för underhåll i externa lokaler som således inte bör räknas in för att
kunna jämföra med till exempel Repabs nyckeltal.
Kommunkontoret föreslår att ingen utökning görs av
servicenämndens investeringsram för 2019 utan anser att en
omprioritering inom beslutad investeringsram om totalt 221 mnkr
kan göras under 2019.
Vad gäller begäran om utökad driftsram anser kommunkontoret att
servicenämnden får prioritera inom sina befintliga resurser utifrån
bäst effekt för verksamheten som helhet. Inom befintlig hyresintäkt
ingår redan ansvar för att administrera underhållet av kommunens
byggnader. Pågående översyn av kommunens internhyresmodell kan
också påverka resurserna inom servicenämnden. Det vore därmed
önskvärt att först och främst färdigställa förändrad

Tjänsteskrivelse
2019-02-21
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internhyresmodell innan ytterligare driftsmedel tillförs
servicenämnden.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

avslå begäran om utökad investeringsram för 2019 om 15
mnkr,
avslå begäran om utökad driftsram för 2019 om 4 mnkr.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

§ 79

Beställning av ombyggnad
kök/matsal,Katedralskolan.

Dnr KS 2016/0187

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beställde 2016-04-06 en ombyggnad av
Katedralskolans kök/matsal samt en tillbyggnad med ett nytt
våningsplan, med en bedömd investeringskostnad på 45 mnkr.
Sedan beställningen gjordes har förutsättningarna ändrats och den
bedömda investeringsutgiften är nu 60 mnkr. Det finns flera olika
anledningar till fördyringen, men den viktigaste är att
skyddsrummet måste behållas och förstärkas.
När projektet beställdes var en förutsättning att verksamheten skulle
evakueras till Parkskolan. Detta har reviderats eftersom Parkskolan
ska byggas om för att rymma grundskola.
Planeringen är att tillfälligt hyra lokaler i det tidigare Åhlenshuset för
matsal och uppehållsutrymmen för eleverna. Serviceförvaltningen
önskarfinansiering för dessa lokaler. Evakueringskostnaden är
bedömd till 3,5 mnkr för ett år med hyra och ombyggnad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 mars 2019, § 90
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2019
Servicenämndens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019, §1
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, §132

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ersätta utbildningsnämnden med faktisk evakueringshyra för
matsal och kök under projekttiden.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

§ 81

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun
2018 samt handlingsplan för 2019

Dnr KS 2018/0759

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) samt Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som besvaras på arbetsplatsnivå. Enkäten
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och en till två
medarbetare.
Utifrån det kommungemensamma resultatet föreslår
kommunkontoret följande handlingsplan för 2019-års
arbetsmiljöarbete:
- Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)- Fortsatt
arbete med implementering av den kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn.
- Fortsatt arbete med implementering av de kommunövergripande
arbetsmiljömålen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2019-02-20 § 13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2018 års resultat
Sammanställning av förvaltningarnas resultat

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga handlingarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
2018 till handlingarna samt
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i
handlingsplanen för 2019-års arbetsmiljöarbete.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/HR-avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-20

§ 13

SAM-uppföljning

Dnr KS 2018/0759

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) samt Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som besvaras på arbetsplatsnivå. Enkäten
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och en till två
medarbetare.
Utifrån det kommungemensamma resultatet föreslår
kommunkontoret följande handlingsplan för 2019-års
arbetsmiljöarbete:
- Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)- Fortsatt
arbete med implementering av den kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn.
- Fortsatt arbete med implementering av de kommunövergripande
arbetsmiljömålen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2019-02-13
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2018 års resultat
Sammanställning av förvaltningarnas resultat

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att lägga handlingarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
2018 till handlingarna samt
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i
handlingsplanen för 2019-års arbetsmiljöarbete.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-20

KS 2019/0146

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Bruksgatan 22, våning 6, Vintergatan, 2019-02-20 klockan
08.30–11.00

Ledamöter

Birger Swahn (M), Ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), Vice ordförande
Helena Falk (V), 2:e vice ordförande
Fanny Johansson (S)

Övriga

Johanna Holmberg, HR-direktör
Ann-Sophie Nykrans Svedhem, Förhandlingschef
Jeanette Andersson, Utbildningssamordnare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 7-15

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, våning 6, 2019-02-25, kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Andersson

Ordförande

Birger Swahn (M)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-20

KS 2019/0146

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-20

Paragrafer

§ 7-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jeanette Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-20

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

HR-avdelningen

2019-02-13

1 (5)
Diarienummer

KS 2018/0759

Nina Månsson

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

046-3595360
nina.mansson@lund.se

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 2018 samt
handlingsplan för 2019
Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) samt Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som besvaras på arbetsplatsnivå. Enkäten
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och
en till två medarbetare.
Utifrån det kommungemensamma resultatet föreslår
kommunkontoret följande handlingsplan för 2019-års
arbetsmiljöarbete:


Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)



Fortsatt arbete med implementering av den
kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn.



Fortsatt arbete med implementering av de
kommunövergripande arbetsmiljömålen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2019-02-13
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2018 års resultat
Sammanställning av förvaltningarnas resultat

Barnets bästa
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att alla ska må bra,
trivas, utvecklas och utföra ett gott arbete. Beslutet om åtgärder för
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lunds kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-02-13

2 (5)
Diarienummer

KS 2018/0759
kan således indirekt påverka barn inom framförallt förskola och
skola.

Ärendet
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet en gång per år. Uppföljningen som är en intern
kontroll ska dokumenteras skriftligt.
Syftet med SAM-uppföljningen är att göra en översyn av
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att Lunds kommun lever upp
till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att
arbetsmiljöarbetet har fungerat bra. Om det inte fungerat bra ska det
förbättras.
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Utifrån beslutad och
samverkad rutin besvarades uppföljningen 2018 i ITledningssystemet Stratsys av ansvarig chef, skyddsombud samt en
till två medarbetare på samtliga arbetsplatser i kommunen.
Enkäten innehåller 29 frågor (32 frågor för skolförvaltningarna) med
direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbetet och 2015:4 Organisatorisk och
social arbetsmiljö.
Förvaltningarna har sammanställt de egna arbetsplatsernas
enkätsvar och arbetat fram ettåriga handlingsplaner i syfte att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanerna
har behandlats i respektive förvaltnings samverkansgrupp och
nämnd. Utifrån det kommungemensamma resultatet på
webbenkäten har en kommungemensam handlingsplan tagits fram
för 2019.

Genomförda kommungemensamma åtgärder efter 2017 års
uppföljning
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds
kommun för 2017 resulterade i följande kommungemensamma
åtgärder.

Tjänsteskrivelse
2019-02-13
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1. Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)

Utöver arbetet med att uppdatera kommunens rutin för kränkande
särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen samt framtagande
av metodstöd, påbörjades arbetet med att ta fram en Lundaanpassad
checklista för OSA-skyddsrond.

2. Fortsatt arbete med den kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn och kommunövergripande arbetsmiljömål.
Kommunens partsammansatta arbetsmiljögrupp arbetade fram
förslag till kommunövergripande arbetsmiljöpolicy och
kommunövergripande arbetsmiljömål som beslutades i
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i maj 2018.

3. Fortsatt översyn av rutin för kränkande särbehandling och
trakasserier med anledning av föreskriften Organisatorisk och
social arbetsmiljö (2015:4)
Kommunens partsammansatta arbetsmiljögrupp uppdaterade under
våren 2018 kommunens rutin för kränkande särbehandling och
trakasserier på arbetsplatsen samt tog fram metodstöd för att arbeta
förebyggande när det gäller kränkande särbehandling och
trakasserier.
Resultatet av uppföljning 2018
Totalt 471 svar har inkommit för SAM-uppföljningen 2018.
Resultatet går inte att jämföra med föregående års uppföljning med
anledning av att årets uppföljning har besvarats på arbetsplatsnivå
och inte som 2017 av samverkansgrupperna och/eller på
arbetsplatsträffar. Dessutom har frågeställningarna förändrats med
anledning av inspektioner från Arbetsmiljöverket under 2018.
Tekniska förvaltningen valde att besvara enkäten på avdelningsnivå
och är därför inte med i sammanställningen.
Uppföljningen visar att mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Arbetet är en naturlig del i den dagliga
verksamheten, dokumenterade och fungerande rutiner finns liksom
skriftliga uppgiftsfördelningar. Medarbetare och skyddsombud har
möjlighet att vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Majoriteten av medarbetarna har god kännedom kring risker i
arbetet, orsakerna till arbetsskador och tillbud utreds samt
företagshälsovården används av majoriteten i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.
Förbättringsområden i det systematiska arbetsmiljöarbetet är

Tjänsteskrivelse
2019-02-13
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liksom tidigare år att det finns brister hos medarbetarna om hur
tillbud och arbetsskador rapporteras i arbetsskade- och
tillbudssystemet LISA.
Uppföljningen visar också att det på många arbetsplatser saknas
tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet samt att
implementeringen av kommunens arbetsmiljöpolicy behöver
fortsätta. På cirka en fjärdedel av kommunens arbetsplatser saknas
det enligt uppföljningen skyddsombud.

Handlingsplan för 2019-års arbetsmiljöarbete
Åtgärd

Ansvarig

Klart när

Uppföljning/
kontroll

Fortsatt översyn av
rutiner och metodstöd
med anledning av
föreskriften
Organisatorisk och
social arbetsmiljö
(2015:4)

Kommunkontoret

December
2019

SAM-enkät 2019

Fortsatt arbete med
implementering av de
kommunövergripande
arbetsmiljömålen

Kommunkontoret

December
2019

SAM-enkät 2019

Fortsatt arbete med
implementering av den
kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn

Kommunkontoret

December
2019

SAM-enkät 2019

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

lägga handlingarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
2018 till handlingarna samt
uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i
handlingsplanen för 2019-års arbetsmiljöarbete.

Kommunkontoret
Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Tjänsteskrivelse
2019-02-13
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Diarienummer

KS 2018/0759

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten

Översiktligt resultat (Kommunfullmäktige)
Fråga
1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig
del i den dagliga verksamheten.

2. Medarbetare och skyddsombud har möjlighet att
delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Svar, Antal

Fråga
5a. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att säkerställa samverkan.

5b. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

5c. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att säkerställa att chefer och medarbetare har
tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens.

5d. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att undersöka arbetsmiljön.

Svar, Antal

Fråga
5e. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att göra riskbedömningar.

5f. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att ta fram handlingsplaner och genomföra
åtgärder.

5g. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att rapportera och utreda tillbud och arbetsskador.

5h. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för kränkande särbehandling och trakasserier.

Svar, Antal

Fråga
5i. Det finns dokumenterade och fungerande rutiner
för att göra årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

6. Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för dem som
tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

7. Det finns tillräcklig kompetens för att genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

8. Det finns tillräckliga resurser för att genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

Svar, Antal

Fråga
9. Det finns tillräckliga befogenheter* för att
genomföra arbetsmiljöuppgifterna.

10. Chefen har deltagit i arbetsmiljöutbildning under
de senaste fem åren.

11. Det finns skyddsombud på arbetsplatsen.

12. Skyddsombud har deltagit i arbetsmiljöutbildning
under de senaste fem åren.

Svar, Antal

Fråga
13. Alla medarbetare har kännedom kring risker i
arbetet.

14. Riskbedömningar genomförs regelbundet och vid
behov.

15. Riskbedömningar genomförs vid förändringar i
verksamheten.

16. Riskbedömningarna dokumenteras.

Svar, Antal

Fråga
17. Aktuell handlingsplan för åtgärder finns och
åtgärder följs upp.

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

19. Alla medarbetare har kännedom om hur tillbud
rapporteras i LISA.

20. Orsakerna till arbetsskador och tillbud utreds.

Svar, Antal

Fråga
21. Företagshälsovården eller motsvarande
sakkunnig används när hjälp behövs i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

22. OBS! Gäller endast skolår 7 och uppåt Det finns
elevskyddsombud på arbetsplatsen.

23. OBS! Gäller endast skolår 7och uppåt
Elevskyddsombud har möjlighet att medverka i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

24. OBS! Gäller endast skolår 7 och uppåt
Elevskyddsombud har tillräcklig kompetens för att
genomföra arbetsmiljöuppgifterna.

Svar, Antal

2018

HANDLINGSPLAN
SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE
Kommunfullmäktige

Sammanställning av samtliga förvaltningars handlingsplaner
Kommunkontoret
Fråga

Åtgärd

Slutdatum

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål är kända på
arbetsplatserna inom Kommunkontoret. En
informationsinsats på Ledarforum samt ute på
arbetsplatserna ska genomföras.

2019-09-27

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Förvaltningen har brutit ner de kommunövergripande
arbetsmiljömålen till mätbara mål för den egna
förvaltningen. Målarbetet tas upp i förvaltningens
skyddskommitté.

2019-09-27

6. Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för
dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

En tydlig uppgiftsfördelning ska finnas för alla som får
ansvar för arbetsmiljöuppgifter och
uppdragets/uppgifternas innebörd ska förtydligas. En
översyn av uppgiftsfördelningen ska genomföras och
kompletteras med förtydliganden kring uppdraget.

2019-09-27

11. Det finns lokalt skyddsombud på
arbetsplatsen.

Skyddsombud ska finnas på varje arbetsplats där så
krävs och dessa ska göras kända bland medarbetarna.
En genomgång av skyddsombudsförteckning behöver
göras för att säkerställa detta.

2019-06-28

12. Skyddsombud har deltagit i
arbetsmiljöutbildning under de senaste fem
åren.

Alla utsedda skyddsombud anmäls till och genomgår
kommunens arbetsmiljöutbildning.

2019-06-28

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Alla medarbetare och chefer känner till och vet hur
arbetsskade- och tillbudsrapporteringssystemet LISA
ska användas. En informationsinsats på
arbetsplatserna genomförs för att öka kunskap och
förståelse.

2019-06-28

19. Alla medarbetare har kännedom om hur
tillbud rapporteras i LISA.

Alla medarbetare och chefer känner till och vet hur
arbetsskade- och tillbudsrapporteringssystemet LISA
ska användas. En informationsinsats på
arbetsplatserna genomförs för att öka kunskap och
förståelse.

2019-06-28

Åtgärd

Slutdatum

Dialog kring arbetsmiljöhandbok för
Serviceförvaltningen eller kommunen.

2019-12-31

Arbeta med resultatet av SAM-uppföljningen (per
Affärsområde).

2019-12-31

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Informera om den nya arbetsmiljöpolicyn och
arbetsmiljömålen.

2019-06-30

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Ta fram tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå utifrån de
kommunövergripande arbetsmiljömålen(endast ett av
de fyra centrala målen är aktuellt för
serviceförvaltningen).

2019-12-31

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Informera nyanställda medarbetare om SAM och
tillbud/arbetsskaderapportering i LISA

2019-03-31

Serviceförvaltningen
Fråga

Övergripande åtgärder
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Stadsbyggnadskontoret
Fråga

Åtgärd

Slutdatum

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Informera om kommunens arbetsmiljöpolicy

2019-06-30

5 c. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att säkerställa att chefer och
medarbetare har tillräckliga kunskaper och
tillräcklig kompetens.

Komplettera introduktionen för nyanställda med
rutinen att genom utbildning se till att medarbetare
har tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljöarbetet

2019-12-31

5 e. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att göra riskbedömningar.

Informera om rutinen för att göra riskbedömningar

2019-06-30

5 f. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att ta fram handlingsplaner och
genomföra åtgärder.

Informera om rutinen för handlingsplaner med
åtgärder vid riskbedömning

2019-06-30

11. Det finns lokalt skyddsombud på
arbetsplatsen.

Respondenterna har svarat att det finns
huvudskyddsombud och arbete med att hitta lokal
skyddsombud pågår.

2019-06-30

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Komplettera introduktionen för nyanställda med
rutinen för att rapportera arbetsskador i LISA

2019-12-31

19. Alla medarbetare har kännedom om hur
tillbud rapporteras i LISA.

Komplettera introduktionen för nyanställda med
rutinen för att rapportera tillbud i LISA

2019-12-31

Åtgärd

Slutdatum

Kommunicera arbetsmiljöpolicyn och
arbetsmiljömålen

2019-05-31

Kommunicera nämndens/ förvaltningens indikatorer
och aktiviteter inom arbetsmiljöområdet

2019-05-31

Översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter

2019-11-30

Genomföra riskbedömningar vid förändringar i
verksamheten samt följa upp dem

2019-11-30

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

Övergripande åtgärder

Fokus på att bibehålla och förstärka det väl fungerande
systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsätta betona
vikten av en god psykosocial arbetsmiljö.

2019-12-31

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Varje samverkansgrupp ska känna till den nya
arbetsmiljöpolicyn och aktivt arbeta med att se på
vilket sätt de kan bidra utifrån verksamhetens villkor.
Information och kommunikation från
förvaltningsledningen efter genomgång med HRkonsult.

2019-10-31

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Varje samverkansgrupp ska känna till de nya
arbetsmiljömålen och aktivt arbeta med att se på
vilket sätt de kan bidra utifrån verksamhetens villkor.
Information och kommunikation från
förvaltningsledningen efter genomgång från HR-

2019-10-31

Tekniska förvaltningen
Fråga

Övergripande åtgärder

Miljöförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

3

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

konsult.
De nya kommungemensamma arbetsmiljömålen bryts
ner på varje samverkansgrupp.

2019-10-31

5 b. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet.

Rutinerna ska vara dokumenterade, fungerande och
kända vad gäller att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet. Översyn och uppdatering av
rutinen såväl som uppgiftsfördelningen (blankett och
information om vad som förväntas).

2019-06-30

5 c. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att säkerställa att chefer och
medarbetare har tillräckliga kunskaper och
tillräcklig kompetens.

Rutinerna ska vara dokumenterade, fungerande och
kända vad gäller att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet. Översyn och uppdatering av
rutinen såväl som uppgiftsfördelningen (blankett och
information om vad som förväntas).

2019-06-30

6. Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för
dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

Rutinerna ska vara dokumenterade, fungerande och
kända vad gäller att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet. Översyn och uppdatering av
rutinen såväl som uppgiftsfördelningen (blankett och
information om vad som förväntas).

2019-06-30

10. Chefen har deltagit i arbetsmiljöutbildning
under de senaste fem åren.

Alla arbetsmiljöansvariga chefer och utsedda
arbetsmiljöombud ska ha god kännedom om
processerna inom arbetsmiljöområdet. Dessa personer
ska anmälas till ny arbetsmiljöutbildning år 2019. En
förfrågan om en förvaltningsspecifik
arbetsmiljöutbildning kommer att ställas till FHV.

2019-06-30

12. Skyddsombud har deltagit i
arbetsmiljöutbildning under de senaste fem
åren.

Alla arbetsmiljöansvariga chefer och utsedda
arbetsmiljöombud ska ha god kännedom om
processerna inom arbetsmiljöområdet. Dessa personer
ska anmälas till ny arbetsmiljöutbildning år 2019. En
förfrågan om en förvaltningsspecifik
arbetsmiljöutbildning kommer att ställas till FHV.

2019-06-30

13. Alla medarbetare har kännedom kring
risker i arbetet.

Alla medarbetare ska känna till innebörden av OSA
(AFS 2015:4). HR-funktion informerar löpande,
administrativ chef och verksamhetschefer ansvariga
för att frågan lyfts vid varje APT.

2019-10-31

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

Övergripande åtgärder

Informera om kommunens arbetsmiljöpolicy och
rutiner kring arbetsmiljöarbetet

2019-10-31

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Tydliggöra de uppföljningsbara målen för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

2019-10-31

5 c. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att säkerställa att chefer och
medarbetare har tillräckliga kunskaper och
tillräcklig kompetens.

Fortsätta att arbeta med att chefer och medarbetare
har tillräckliga kunskaper och kompetens inom
arbetsmiljöområdet

2019-10-31

5 e. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att göra riskbedömningar.

Kommunicera framtagna rutiner för riskbedömningar
från genomförande till handlingsplan och uppföljning
till medarbetarna

2019-10-31

5 g. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att rapportera och utreda tillbud
och arbetsskador.

Kommunicera rutiner för rapportering i LISA vad gäller
arbetsskador och tillbud till medarbetarna

2019-10-31

5 h. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för kränkande särbehandling och
trakasserier.

Arbeta med rutiner för kränkande särbehandling och
trakasserier i arbetsgrupperna

2019-10-31

Socialförvaltningen

4

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

8. Det finns tillräckliga resurser för att
genomföra arbetsmiljöuppgifterna.

Fortsätta arbetet för att det finns tillräcklig kompetens
och tillräckliga resurser för att utföra
arbetsuppgifterna

2019-10-31

12. Skyddsombud har deltagit i
arbetsmiljöutbildning under de senaste fem
åren.

Bidra till att berörda skyddsombud har
arbetsmiljökompetens

2019-10-31

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

Övergripande åtgärder

Utvärdera förvaltningens OSA-skyddsrond avseende
metod och formulär

2019-05-31

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

De kommunövergripande arbetsmiljömålen kommer
att brytas ner på förvaltningsnivå inför 2019

2019-01-31

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Drop-in för chefer och skyddsombud för information
om verktyget LISA

2019-05-31

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Implementera den nya kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn

2019-03-31

4. Det finns tydliga uppföljningsbara mål för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Arbeta fram uppföljningsbara mål på enheterna

2019-06-20

6. Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för
dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

Se över samtligas chefers skriftliga uppgiftsfördelning

2019-06-20

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Informera medarbetare om rapportering i LISA

2019-03-31

Åtgärd

Slutdatum

Förbättra tillgängligheten av arbetsmiljödokument

2019-11-30

Implementera kommungemensam
arbetsmiljöpolicy/mål för arbetsmiljöarbetet

2019-11-30

5 c. Det finns dokumenterade och fungerande
rutiner för att säkerställa att chefer och
medarbetare har tillräckliga kunskaper och
tillräcklig kompetens.

Tillgodose utbildningsbehov bland chefer och
skyddsombud

2019-11-30

24. OBS! Gäller endast skolår 7 och uppåt
Elevskyddsombud har tillräcklig kompetens för
att genomföra arbetsmiljöuppgifterna.

Samordna och genomföra utbildning för
elevskyddsombud

2019-11-30

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Information på APT

2019-06-30

18. Alla medarbetare har kännedom om hur
arbetsskador rapporteras i LISA.

Information via APT och inloggad

2019-06-30

19. Alla medarbetare har kännedom om hur

Information via APT och inloggad

2019-06-30

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen
Fråga
3. Kommunens arbetsmiljöpolicy är känd på
arbetsplatsen.

Renhållningsverket

5

Fråga

Åtgärd

Slutdatum

tillbud rapporteras i LISA.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

§ 85

Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i
Brunnshög

Dnr KS 2019/0092

Sammanfattning
Servicenämnden begär kommunstyrelsens godkännande för att
teckna hyresavtal med Svenska Studenthus i Lund AB.
Studenthus bygger studentbostäder i södra Brunnshög och har
erbjudit kommunen att hyra 24 hyresrätter. Hyresrätterna ska sedan
hyras i andra hand av nyanlända som tas emot i kommunen efter
anvisning.
Socialförvaltningens bedömning är att hyreskostnaden är på en
sådan nivå att den nyanlände bör kunna vara självförsörjande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-25 § 91.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2019
Servicenämndens beslut den 23 januari 2019, § 4 dnr SN 2019/0033
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 11 januari 2019 dnr SN
2019/0033

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna och uppdra åt servicenämnden att ingå avtal med
Svenska Studenthus i Lund AB avseende 24 hyresrätter.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar i första hand att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att inhämta
garantier om att tecknandet av det aktuella avtalet resulterar i
nettotillväxt av studentbostäder i Lunds kommun, i andra hand
avslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ljunghills (M)
återremissyrkande mot Börje Heds (FNL) avslagsyrkande och finner
att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL) m.fl
yrkande i sak mot Fredrik Ljunghills (M) m.fl avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny
Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Helena Falk (V) röstar Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

godkänna och uppdra åt servicenämnden att ingå avtal med
Svenska Studenthus i Lund AB avseende 24 hyresrätter.

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 85/01.

Protokollsanteckningar
L, C, FNL, KD, S, MP, V, FI: Vi konstaterar att överenskommelsen på
kort sikt resulterar i nära 100 ytterligare studentbostäder och på lite
längre sikt ännu fler.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Socialnämnden
Svenska Studenthus AB
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2019-04-03, ärende 12.
Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Brunnshög.
Dnr KS 2019/0092
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande.
Dessa 24 studentrum ska alltså upplåtas till personer om fått uppehållstillstånd av
asylskäl. Det har påståtts, bland annat på kommunstyrelsens möte, att detta
upplåtande inte konkurrerar med tillgången till bostäder för andra personer.
Resonemanget håller inte, kapaciteten i byggsektorn är inte hur stor som helst.
Bristen på studentbostäder är stor, och detta beslut kan innebära att studenter
trängs ut av konkurrensen från kommunen i jakten på bostäder.

För Sverigedemokraterna 2019-04-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-25

§ 91

Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i
Brunnshög

Dnr KS 2019/0092

Sammanfattning
Servicenämnden begär kommunstyrelsens godkännande för att
teckna hyresavtal med Svenska Studenthus i Lund AB.
Studenthus bygger studentbostäder i södra Brunnshög och har
erbjudit kommunen att hyra 24 hyresrätter. Hyresrätterna ska sedan
hyras i andra hand av nyanlända som tas emot i kommunen efter
anvisning.
Socialförvaltningens bedömning är att hyreskostnaden är på en
sådan nivå att den nyanlände bör kunna vara självförsörjande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2019
Servicenämndens beslut den 23 januari 2019, § 4 dnr SN 2019/0033
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 11 januari 2019 dnr SN
2019/0033

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna och uppdra åt servicenämnden att ingå avtal med
Svenska Studenthus i Lund AB avseende 24 hyresrätter.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-25

KS 2019/0069

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-03-25 klockan 14.00–15.30

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

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

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare, kl 14:00-14:40
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare, kl 14:00-14:40
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Mattias Nilsen, Samhällsstrateg, kommunkontoret, kl 14:0014:40
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Pernilla von Strohkirch, projektchef, tekniska förvaltningen, kl
14:00-14:40
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen,
kl 14:00-14:40

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 83-112

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, tisdagen den 26 mars 2019, kl 09:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-25

KS 2019/0069

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Paragrafer

§ 83-112

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-18

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2019-03-08

1 (2)
Diarienummer

KS 2019/0092

Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i
Brunnshög
Sammanfattning
Servicenämnden begär kommunstyrelsens godkännande för att
teckna hyresavtal med Svenska Studenthus i Lund AB.
Studenthus bygger studentbostäder i södra Brunnshög och har
erbjudit kommunen att hyra 24 hyresrätter. Hyresrätterna ska sedan
hyras i andra hand av nyanlända som tas emot i kommunen efter
anvisning.
Socialförvaltningens bedömning är att hyreskostnaden är på en
sådan nivå att den nyanlände bör kunna vara självförsörjande.
Kommunstyrelsens föreslås besluta att ingå avtal med Svenska
Studenthus i Lund..

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2019, denna
skrivelse
Servicenämndens beslut den 23 januari 2019, § 4 dnr SN 2019/0033
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 11 januari 2019 dnr SN
2019/0033

Barnets bästa
Bostäderna som Lunds kommun avser att hyra är enkelrum i så
kallade studentkorridorer och är inte avsedda för barn.
Serviceförvaltningen har därför inte funnit anledning att göra någon
barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Bosättningslagen innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla
bostäder för nyanlända som tas emot i kommunen efter anvisning.
Svenska Studenthus i Lund AB bygger studentbostäder i södra
Brunnshög och har erbjudit kommunen att hyra delar av fastigheten.
Servicenämnden föreslår att kommunen genom blockhyresavtal
förhyr 24 rum fördelade på fem studentkorridorer.

Postadress

Besöksadress

Klicka här för att ange text.

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-03-08

2 (2)
Diarienummer

KS 2019/0092
Serviceförvaltningen hyr sedan ut lägenheterna i andra hand till
personer som har rätt att erhålla bostad enligt bosättningslagen.
Hyrestiden startar preliminärt den 1 april 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala årshyran för samtliga rum uppgår till cirka 1,2 mnkr.
Serviceförvaltningens hyresavtal med Studenthus löper på två år
vilket ger en total hyreskostnad för perioden på cirka 2,4 mnkr.
Den hyra som andrahandshyresgästerna betalar
serviceförvaltningen motsvarar serviceförvaltningens hyreskostnad
gentemot Studenthus.
Socialförvaltningens bedömning är att hyreskostnaden är på en
sådan nivå att den nyanlände bör kunna vara självförsörjande.

Kommunkontorets kommentar
Ett kommungemensamt arbete pågår för att på olika sätt lösa
behovet av bostäder för nyanlända som tas emot i kommunen efter
anvisning. Kommunkontoret föreslår därför att kommunstyrelsen
uppdrar åt servicenämnden att ingå avtal för 24 hyresrätter i södra
Brunnshög.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

godkänna och uppdra åt servicenämnden att ingå avtal med
Svenska Studenthus i Lund AB avseende 24 hyresrätter.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Akten

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-23

§ 129

Beställning förskola Råbylund.

Dnr KS 2017/0354

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beställde 2017-05-23 en förskola med sex
avdelningar på Södra Råbylund, Guldåkerns förskola till en beräknad
kostnad om 40 mnkr. Serviceförvaltningen konstaterar nu att den
beslutade investeringsutgiften behöver ökas till 50,5 mnkr.
Huvudorsaken till att investeringsutgiften för förskolan har blivit
högre är att det har tagit tid från beställning till upphandling och att
den rådande konjunkturen har inneburit stigande priser.
Kostnadsberäkningen som gjordes 2017 var också översiktligt
beräknad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2019
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019 dnr SN
2019/0123.
Servicenämndens beslut den 1 april 2019, § 1, dnr SN 2019/0123.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, § 213, dnr KS
2017/0354.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna avvikelsen och ge förskolan på Södra Råbylund en ny
investeringsram om 50,5 mnkr.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-23

KS 2019/0312

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-23 klockan 09.00–11.05

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL), §§ 127-151, §§ 153-156, närvarar inte § 152
pga jäv
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 152

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Jesper Jakobsson, administrativ chef , kommunkontoret, kl
10:15-11:05
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Annika Pettersson, socialdirektör, socialförvaltningen, kl 09:0009.45
Filippa Mellbourn, ekonomichef, socialförvaltningen, kl 09:0009.45
Fillip Olsson, praktikant
Patrik Persson, controller, kommunkontoret
Göran Wallén (M), ordförande, socialnämnden, kl 09:00-09:45
Henrik Nygren, lokalstrateg, kommunkontoret, kl 09:35-10:00
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 127-156

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-23

KS 2019/0312

Rådhuset, onsdagen den 24 april 2019, kl 09:30

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Paragrafer

§ 127-156

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

