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4. RH skrivelse 2016-02-08 ökad
medborgarservice för Lundabor i Lunds yttre
tätorter till Renhållningsstyrelsen
Dnr RH 2016/0092

Sammanfattning
Utredning med kostnadsberäknade beslutsunderlag ska tas fram till
renhållningsstyrelsen under hösten 2016.

Beslutsunderlag
RH tjänsteskrivelse 2016-08-10 Ökad medborgarservice för Lundabor i
Lunds yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen RH 2016/0092
RH PM 2016-08-09 Utredning ÅVC Lunds yttre tätorter RH 2016/0092
RH skrivelse ÅVC-enkät 2010 RH 2016/0092
RH skrivelse KD C M L 2016-02-08 ökad medborgarservice för
lundabor i Lunds yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

ge renhållningsverket i uppdrag att under hösten 2016 göra en
utredning med kostnadsberäkningar om hur medborgarna kan få en
ännu bättre service att öka återvinning/återbruk och därmed
ytterligare minska avfallet.
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5. Renhållningsverkets beslut fattade på
delegation 2016
Dnr RH 2016/0058

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän i enlighet med ”Renhållningsstyrelsens Delegationsordning
för Renhållningsverket 2016”. Dessa beslut ska redovisas till
renhållningsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
renhållningsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får renhållningsstyrelsen återta lämnad delegation eller
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2016-08-02 dnr RH 2016/0058.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse RH 2015/0724

Förvaltningens förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2016-05-12 – 2016-08-02 enligt fastställd
delegationsordning

Delegat 10 (ordförande)
5. Kurser och konferenser
Erik Rånlund, konferens Habo gård
Erik Rånlund, AFS utbildning
Jörgen Jörgensen, cirkulär ekonomi, Hållbar utveckling Skåne
Rune Granqvist, avfall Sveriges årsmöte
Lars Dahlquist, avfall Sveriges årsmöte
Delegat 12 (2:e vice ordförande)
Emma Nilsson, Avfall Sveriges årsmöte
Delegat 20 (förvaltningschef)
Tillsvidareanställningar
1 Nytecknat tillsvidare anställningskontrakt
10 Visstids anställningskontrakt
19. Tecknade avtal
0 Nytecknade gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 0 kronor
1 Uppsagda gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 944 kronor
5. Kurser och konferenser
Lena Wallin, Cirkulär ekonomi, hållbar utveckling skåne
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Anna Wilhelmsson Göthe, Samsa studieresa, Ticket Biz
Anna Wilhelmsson Göthe, Avfall Sveriges årsmöte
Anna Wilhelmsson Göthe, konferens Tapir utveckling
Anna Wilhelmsson Göthe, Bam-utbildning
Agneta Ingemarsson, AFS utbildning
Arbetsmiljöutbildning, för chefer och fackliga förtroendevalda, Resak
Hjärtstartare, för personalen
Delegat 40 (avdelningschef-driftavdelningen)
5. Kurser och konferenser
Peter Månsson, Håkan Karlsson avfall Sveriges årsmöte
Simon Fröjd, peronligt ledarskap, Hoveman ledarutveckling
Andres Clauser, Bam-utbildning
Marina Juhasz, Data utbildning
Peter Månsson, Niklas Linnarsson, Thomas Svensson, Simon Fröjd,
Mikael Roos, Jerry Gustafsson, Jesper Granlund, konferens Tapir
utveckling
Niklas Linnarsson, Mikael Roos, Peter Månsson, Jesper Granlund, Jerry
Gustafsson, Simon Fröjd, Alexander Brobeck, Rickard Flensburg, Mats
Sjöström, Per Persson, Håkan Karlsson, Joel Strandqvist, Thomas
Svensson, Kim Hansen, Bam-Utbildning
Delegat 50 (ekonomichef)
5. Kurser och konferenser
Anne-Maj Hansson, juridik, kompetens institutet
Delegat 51 (biträdande transportledare)
18. Förändrat sophämtningsintervall
16 bifallna dispenser om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
0 bifallen dispens om gemensam sopbehållare
1 bifallen dispens om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall

Beslut expedieras till:
akten
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6. Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2016
Dnr RH 2016/0059

Sammanfattning
Sammanställning av ärenden som redovisas för Renhållningsstyrelsen
2016-08-16

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar i
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 enligt
nedan:

RH 2016/0273
Framtagande av ny informationsredovisning för Lunds kommun
RH 2016/0274
Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun 2016-2017
RH 2016/0289
KS beslut 2016-04-06 utvärdering av nämndernas interna
kontrollarbete
RH 2016/0292
Sysav protokoll 2016-04-22 från årsstämma Sysav 22 april 2016
RH 2016/0301
Anvisningar för delårsrapporten per 31/8 2016
RH 2016/0316
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott KSMhu §26
Miljöledning ny kravlista
RH 2016/0318
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2016-05-17
RH 2016/0336
Avfall Sveriges protokoll 2016-05-31 årsmötesförhandlingar
RH 2016/0344
Sysavs behandlingsavgifter för hushåll 2017
RH 2016/0352
Expediering av beslut ändring av ordning för ersättarnas inkallande
för miljöpartiet
RH 2016/0360
Expediering av beslut Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2017-2019 med budget för 2017
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RH 2016/0361
Remiss i ärende ”Uppdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25
§176 om att ta fram en handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper
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7. Information om renhållningsstyrelsens
studieresa

Tjänsteskrivelse
Renhållningsverket

1 (2)
Diarienummer

2016-08-10

RH 2016/0092

Renhållningsstyrelsen

Anna Wilhelmsson Göthe
046 - 35 53 96
Anna.wilhelmsson.gothe@lund.se

Ökad medborgarservice för Lundabor i Lunds
yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen
Sammanfattning
Utredning med kostnadsberäknade beslutsunderlag ska tas fram till
renhållningsstyrelsen under hösten 2016.

Beslutsunderlag
RH tjänsteskrivelse 2016-08-10 Ökad medborgarservice för Lundabor i
Lunds yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen RH 2016/0092
RH PM 2016-08-09 Utredning ÅVC Lunds yttre tätorter RH 2016/0092
RH skrivelse ÅVC-enkät 2010 RH 2016/0092
RH skrivelse KD C M L 2016-02-08 ökad medborgarservice för
lundabor i Lunds yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Utredningen ska säkerställa att resurser används på
ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ärendet
Ett PM med fakta inför bedömning om ev. utökad service för ökad
återvinning/återbruk finns framtaget. Detta ska kompletteras med
ytterligare kostnadsberäkningar och beslutsunderlag. Utredningen ska
göras under hösten 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att ge renhållningsverket i uppdrag att under hösten 2016 göra en
utredning med kostnadsberäkningar om hur medborgarna kan få en ännu
bättre service att öka återvinning/återbruk och därmed ytterligare minska
avfallet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Traktorvägen 16

046-35 50 00

046 - 35 59 39

renhallningsverket@lund.se

www.lund.se
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Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

RH 2016/0092

Anna Wilhelmsson Göthe
Driftschef

P.M. ÅVC:er i Lunds yttre tätorter.
Sammanfattning.
Möjligheten att enkelt lämna avfall till en återvinningscentral (ÅVC) är goda för boende i
Lunds kommun. Lunds Stad har två anläggningar öppna sju dagar i veckan och Veberöds
ÅVC och Genarps ÅVC har öppet vid två tillfällen per vecka. Det är fullt möjligt att förse fler
tätorter i Lund med ÅVC:er. 90 % av dagens besökare bor i villa och transporterna sker med
bil av i huvudsak trädgårdsavfall, brännbart avfall och schaktmassor. Avfallsminimering kan
ske om möjligheterna till återbruk utvecklas på ÅVC. Ggenom ökat samarbete med
organisationer som sysslar med återbruk kan större effekter nås..
Bakgrund.
Idag finns fyra återvinningscentraler (ÅVC) i Lunds kommun. Två i SYSAV:s regi och två
som drivs av Lunds renhållningsverk. SYSAV:s anläggningar finns i Lund stad på
verksamhetsområdena Gastelyckan och Gunnesbo. I tätorterna Veberöd och Genarp finns
ÅVC:er med begränsade öppettider.
Utredningen behandlar möjligheten till ytterligare service för boende i Lunds yttre tätorter.
Möjligheten till besök utan bil och återbruk i samverkan med andra organisationer skall
beaktas.
Vad är en ÅVC?
En ÅVC är en anläggning där olika typer av grovsopor kan lämnas för återvinning eller
återbruk. Det kan vara möbler, trädgårdsavfall, metallskrot eller elavfall. Grovsopor är avfall
som inte lämpar sig att lämna i soprum eller återvinningsstationer Förpackningar och ”farligt
avfall” går oftast att lämna på ÅVC. Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, färgrester
eller batterier. Målgruppen, vad gäller besökare, är privatpersoner.
Flera återvinningscentraler har numera även öppna möjligheter för återbruk. Det innebär att
avfallslämnaren lämnar ifrån sig användbara produkter med medgivande om fortsatt
nyttjande.
Transportavstånd.
Idag sker de flesta transporter till ÅVC med bil och med bil och släp. Ökat besökstryck har
gjort att nya centraler byggts med större utrymme för biltrafik. De flesta av Lunds invånare
har mindre än 10 km till en ÅVC. Boende i tätorterna Torna Hällestad och Revinge har 15
respektive 13 km. Förändringar i hushållens tillgång till bil kan påverka efterfrågan av ÅVC i
anslutning till bostadsområden. Lunds Renhållningsverk erbjuder även hämtning av
grovsopor vid bostaden. Se tabell ”Avstånd till ÅVC”.
Återbruk.
Återbruk har införts på flera ÅVC:er i SYSAV regionen. På den nyligen byggda ÅVC:n i
Malmö hamn finns en byggnad vid infarten där flera organisationer deltar med insamling för
återbruk. På andra anläggningar finns insamlingscontainrar.
Gastelyckans ÅVC har insamling av byggmaterial, möbler och textilier. På centralerna i
Veberöd och Genarp finns insamling av textilier, skor mm i samarbete med Human Bridge.
Öppettider.
SYSAV:s anläggningar är öppna sju dagar i veckan. Genarp och Veberöd har öppet vid två
tillfällen i veckan. En vardagskväll och lördag.

Organisation.
SYSAV driver idag 15 ÅVC fördelat till de 14 delägarkommunerna. I Lund finns två av
dessa. Lunds kommun har ytterligare två mindre ÅVC i egen regi. Samarbete med ideella
återbruksorganisationer sker genom att utrymme för insamling erbjuds inne på ÅVC:s
område. Avtal tecknas med respektive organisation som har ansvar för renhållning och
transporter av material från insamlingen.
Besökare.
SYSAV gör regelbundet enkäter vid centralerna. Besökarna domineras av boende i villa och
radhus. Mindre än 10 % av besökarna på Gastelyckan och Gunnesbo bodde i flerbostadshus
vid senaste enkätundersökningen. Se bilaga ”ÅVC-enkät 2010”.(I en senare gjord enkät
svarade 5 % av besökarna till Staffanstorps ÅVC att de bodde i Lunds kommun.)
Vad gäller Lunds egna ÅVC gjorde Renhållningsverket en trafikmätning 2004. Veberöd hade
mellan 220 och 350 besökande fordon per dag och Genarp hade mellan 30 och 70 fordon per
dag.
Kostnader.
Kostnaderna för Gastelyckans och Gunnesbos ÅVC är uppskattningsvis ca 18 MKR/år.
Lunds kommun debiteras för behandlingsavgifter av inkommit material med ca 6 MKR.
Övriga kostnader är markarrende och SYSAV:s kostnader för personal, transporter och drift
av anläggningen. Det är för närvarande inte möjligt att följa upp den exakta kostnaden för
varje enskild central eller kommun.
Kostnaderna för Genarp och Veberöd var 2015 ca 2,1 MKR varav behandlingsavgifterna
utgör ca 300 TKR. Avskrivningskostnader (260 TKR) finns i huvudsak för anläggningen i
Genarp som flyttades till en ny placering 2013.
Befolkning
Se tabell ”Folkmängd”.
Alternativ för utökad service i Lunds Yttre (Östra) tätorter.
Verksamhet
Med hänsyn till Renhållningsordningens mål (KF:s beslut 2016-06-15 § 140) skall fokus
riktas mot avfallsminimering. Framtida ÅVC bör då utformas så att möjligheten till återbruk
lyfts fram och underlättas.
Erfarenheterna från ÅVC i Veberöd och Genarp är att schaktmassor och trädgårdsavfall är
mest omfattande avfallet följt av trä. Det innebär att biltransporter till ÅVC måste möjliggöras
även i framtida anläggningar och speciellt i kommunens ytterområden som domineras av
villabebyggelse.
Alternativ med obemannade ÅVC har prövats men erfarenheterna är mindre goda. Ett annat
alternativ är att ha tillfälliga insamlingar av visst material, t.ex. trädgårdsavfall. Insamling kan
ske genom att man på förannonserade dagar kör runt med insamlingsfordon i bostadsområden.
Containrar kan även tillfälligt placeras ut på lämplig plats då behoven är som störst. Det är
vanligt att samfälligheter beställer containrar för insamling av trädgårdsavfall vår och höst.
Lokalisering
Dalby och Södra Sandby är befolkningsmässigt de två största tätorterna utanför Lunds stad.
En placering av en ÅVC mellan dessa orter hade varit optimalt ur tillgänglighetssynpunkt
men natur- och friluftslivsområden (Skrylle) gör en sådan placering olämplig. Med hänsyn till
trafikalstring och andra störningar bör lokalisering ske till ett planlagt verksamhetsområden i

Dalby och/eller Södra Sandby. Väljs bara en av tätorterna får det mindre nytta för boende i
den andra tätorten. Resvägen blir bara marginellt kortare än dagens. En högre servicegrad
uppnås om båda tätorterna förses med ÅVC.
Kostnader
Kostnaden för nyetablering av en ÅVC, likt den i Veberöd, är ca 5,5 MKR. Val av öppettider
har stor påverkan på driftkostnaderna. En anläggning ”modell” Veberöd får en driftkostnad på
ca 2,2 MKR inkl. avskrivningar. Ökade öppettider påverkar såväl personal som
transportkostnader. En gissning är att kostnaden ökar med ca 250 TKR per dag med ökat
öppethållande. Med nya anläggningar i kommunens ytterområden kommer troligen en del
avfall omfördelas till dessa från Gastelyckans och Staffanstorps ÅVC:er.
Organisationsmodeller
Det samarbete som sker idag med andra organisationer är insamling av möbler, kläder mm för
återbruk. Insamlingsorganisationerna är som regel ideella organisationer som använder
intäkter från försäljning till bistånd. Utrymme upplåts inom ÅVC och hämtning av insamlat
material bekostas av samarbetspartnern. På Malmö hamns ÅVC har även
biståndsorganisationer personal på plats i mottagningslokalen.
Det är en förhoppning att ett mera utvecklat samarbete kan ske med andra organisationer för
att öka andelen återbruk av det avfall som lämnas på ÅVC. Projektet ”Fixa Till” är en start på
detta där möjligheter att reparera och förädla återbruksmaterial prövas. Ett utvecklat
samarbete i Lunds kommun kan inbegripa alla ”second hand” butiker, reparationsverkstäder,
loppisar, insamlingsplatser mm. Inom ramen för ”Fixa Till” kan Lunds kommun verka för att
öka återbruk och minska avfallsmängderna. Inledningsvis kan Lunds Renhållningsverk
kartlägga alla intressenter som har verksamheter som arbetar med återbruk.

Lunds kommun tätorter
Tätortsnamn
1. Dalby
2. Genarp
3. Idala
4. Lund
5. Revingeby
6. Stångby
7. Södra Sandby
8. Torna Hällestad
9. Veberöd
ÅVC Lunds kn
ÅVC Staffanstorp

Folkmängd 2014:
1. Dalby
2. Genarp
3. Idala
4. Lund
5. Revingeby
6. Stångby
7. Södra Sandby
8. Torna Hällestad
9. Veberöd
Utanför tätort

5 929
2 866
719
86 752
532
1 855
6 252
580
4 056
6 427

Avstånd i km till ÅVC
Dalby-Gastelyckans ÅVC
Genarp-Genarps ÅVC
Idala-Veberöds ÅVC
Revingeby-Veberöds ÅVC
Stångby-Gunnesbo ÅVC
Södra Sandby-Gastelyckans ÅVC
Torna Hällestad-Gastelyckans ÅVC
Veberöd-Veberöds ÅVC

13
1
3
13
7
10
15
1

Genarp-Staffanstorps ÅVC
Dalby-Staffanstorps ÅVC

18
9

Avfallsslag med behandlingsavgifter* per ÅVC, ton
*/ Övrigt avfall som samlas in på ÅVC går till återbruk eller försäljning
Material

Gastelyckan

Gunnesbo

Veberöd

Genarp

Komposterbart material

2 753

1 638

269

70

Brännbart avfall

2 755

1 285

34

23

Grovavfall

288

175

66

46

Inert avfall

3 179

1 781

185

77

Gips
Summa

248

172

-

-

9 353

5 051

554

216

 Vad tycker de om öppettiderna?

 Vad tycker de om servicen?

 Vem besöker Sysavs ÅVC?

ÅVC Simrishamn våren 2010

( företags-ÅVC undantaget)

3 000 intervjuer med besökare på Sysavs samtliga återvinningscentraler.

ÅVC-enkät 2010

1.
2.
3.
4.

5. Sammanfattning

4.1 Köns - och åldersfördelning bland de tillfrågade
4.2 Vilket transportmedel har använts till ÅVC:n?
4.3 Boendeform bland de tillfrågade
4.4 Vems avfall lämnar besökaren?
4.5 Körsträcka, enkel väg
4.6 Hur många gånger i år har du lämnat avfall på en återvinningscentral?
4.7 Antalet besök i år för olika åldersgrupper
4.8 Är personalen servicemedveten?
4.9 Besöksanledning
4.10 Prefererad besöksdag- och tid
4.10.1 Sammanställning prefererad besöks-dag och tid
4.10.2 Kommentarer till prefererad besöksdag- och tid
4.11 Prefererad dag för åldersgrupper
4.12 Prefererad besökstid för åldersgrupper
4.13 Vad är viktigt gällande öppettiderna?
4.14 Prefererade öppettider för olika åldersgrupper

Inledning
Bakgrund
Utförande
Enkätsvaren redovisas

Innehållsförteckning

Enkät 2010 följer samma utförandemetod som vid tidigare enkäter, dvs. ca 200 intervjuer per ÅVC. 70 + 70 intervjuer fördelat på 2 vardagar
och ungefär 60st på en lördag eller söndag.
Intervjuerna har utförts av personal från Academic Work, fyra intervjuare och en statistiker .

3. Utförande.
Enkätformuläret har utarbetats i en arbetsgrupp med medlemmar från Sysav.
Projektledare har varit Bo Johansson från Sysavs ÅVC-avdelning.

Nu under våren/ sommaren 2010 har en fjärde enkät genomförts som innefattades 15 av Sysavs 16 ÅVC .
Den 16:e återvinningscentralen är belägen inne på Spillepengs avfallsanläggning och servar småföretag och verksamheter.

2. Bakgrund.
Första enkäten utfördes 1999/2000 och därefter genomfördes enkäter 2002, 2005 och 2008.

1. Inledning.
Enkäter med frågor om tillgänglighet, service och öppettider är ett användbart instrument för att mäta vad kunderna tycker om Sysavs
återvinningscentraler (ÅVC). Ur enkätsvaren kan Sysavs ägarkommuner och avdelningen för Återvinningscentralerna hämta information som
kan vara till hjälp för att utveckla service och avfallshantering.

Enkät riktad till besökare på Sysavs återvinningscentraler.

Inget svar

upp till 24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

över 75

Blått = män

Rött = kvinnor

Diagram 1. Diagrammet visar köns - och åldersfördelningen bland de tillfrågade. Röd stapel representerar kvinnor, blå stapel representerar
män.
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4.1 Köns- och åldersfördelning bland de tillfrågade.

4 Enkätsvaren redovisas.

Diagrammet visar att mer än hälften av enkätdeltagarna anlände till återvinningscentralen med en personbil och släpvagn. Siffrorna har ändrats
sedan enkäten år 2008, då endast personbil var det vanligaste transportmedlet till återvinningscentralen, och personbil med släp var näst
vanligast. Resultatet visar ett relativt homogent resultat för samtliga återvinningscentraler

Diagram 2. Diagrammet visar vilket transportmedel till återvinningscentralen som var vanligast bland de tillfrågade.

Personbil med släp 51,8%

personbil 42,4%

lätt lastbil 5,8%

4.2 Vilket transportmedel har använts till ÅVC:n?

Sammanlagt var 30 % av de tillfrågade kvinnor, och 70 % var män. Jämfört med 2008 års enkät, har antalet kvinnor ökat med 5 %. Andelen
kvinnor i åldersgruppen 25-34 samt 55-64 har ökat något sedan enkäten 2008.
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Diagram 3. Diagrammet visar de olika boendeformerna bland enkätdeltagarna.

Villa

4.3 Boendeform bland de tillfrågade.
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Lilla Hammar

Gastelyckan
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Annat 0,7%

Småföretag 1,4%

Någon annans 4,3%

Eget + Någon annans 5,8%

Eget 87,8 %

Majoriteten av enkätdeltagarna lämnade sitt eget avfall vid det aktuella besöket. Ingen relevant skillnad har uppmätts mellan de olika
återvinningscentralerna. Resultatet var liknande i enkäterna från både 2005 och 2008.

Diagram 4. Diagrammet visar vems avfall besökaren lämnar på återvinningscentralen..

4.4 Vems avfall lämnar besökaren?

Den vanligaste boendeformen för enkätdeltagarna är villa. För Måsalycke, Sjöbo, Bunkeflo och Sjölunda var det dock inte ovanligt med Annat
och/eller Flerfamiljshus. Resultatet är i det närmaste oförändrat sedan enkäten 2008.
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Diagram 5. Diagrammet visar körsträckan enkel väg enkätdeltagarna färdats till återvinningscentralen.
Ur diagrammet kan utläsas att av enkätdeltagarna på Måsalycke ÅVC hade många angett att de körde mer än 10 km enkel väg till
återvinningscentralen.
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4.5 Körsträcka, enkel väg.
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Resultatet är liknande det som uppmättes vid enkätundersökningen 2008. Andelen enkätdeltagare som angav ”3-5” har dock ökat med cirka 10
%. De enkätdeltagare från Simrishamn som lämnade avfall 1-2 gånger per år har minskat med 10 % sedan enkäten 2008.

Diagram 6. Diagrammet visar antalet besök enkätdeltagarna gjort detta år (2010).
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4.6 Hur många gånger i år har du lämnat avfall på en återvinningscentral?

Upp till 24

25-34

35-44

45-54
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Över 75
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Diagrammet visar att 1-2 besök är vanligast bland ”Upp till 24” och ”25-34”. Svarsalternativet ”Fler” är kopplat till stigande ålder.

Diagram 7. Diagrammet visar enkätdeltagarnas besök för olika åldersgrupper.
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4.7 Antalet besök i år för olika åldersgrupper

Vet ej 2%

Nej 3%

Ja 95%

Diagrammet visar att majoriteten av enkätdeltagare upplever personalen som servicemedveten. Ett liknande resultat uppmättes vid enkäten 2008.

Diagram 8. Diagrammet redogör för om enkätdeltagarna anser att personalen på återvinningscentralerna är servicemedveten.

4.8 Är personalen servicemedveten?
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Svarsalternativen: ”Klar med garagetömning/trädgårdsarbete/renovering och måste bli av med avfallet nu”. ”Ledig enligt arbetsschema”. ”Ingen
anledning”. ”På väg till/från affär/stormarknad”. ”På väg till/från arbetet”. ”Lite folk vid den här tiden”. ”Annat alternativ”.

Diagram 9. Diagrammet visar enkätdeltagarnas anledning till besöket på återvinningscentralen.
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4.9 Besöksanledning

Genom diagrammet kan utläsas att lördagar (34%), söndagar (22%) och måndagar (21%) är de dagar enkätdeltagarna föredrar att besöka
återvinningscentralen på. Även vid enkäten 2008 visade sig lördagar, söndagar och måndagar vara de dagar som besökarna föredrar.

Diagram 10. Diagrammet visar vilken/vilka dagar enkätdeltagare föredrar att besöka återvinningscentralen på.
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4.10 Prefererad besöksdag- och tid.
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Diagram 14.
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Diagram 12.

Diagram 11.
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Diagram 15.
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Diagram 17.

Diagram 16.
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4.10.1 Sammanställning av prefererade öppettider
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Under söndagen vill fler komma mellan klockan 14-16 jämfört med lördagen, och färre vill komma mellan klockan 8-10.

Under lördagen vill majoriteten av dem som valde lördagen som prefererad dag, komma under tidsspannet 8-16. Endast 10 % ville komma
mellan klockan 16 och 22.

Som ovan nämnt föredrar de flesta besökarna att komma under lördag, söndag och måndag.

4.10.2 Kommentarer om Prefererad besöksdag- och tid.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Ingen åsikt

över 75

65-74

55-64

45-54

35-44

25-34

Upp till 24

Inget svar

Ur diagrammet kan utläsas att besökare i åldersgruppen 65-74 gärna besöker återvinningscentralen på måndagar. Besökare i åldersspannet 25- 64
kommer gärna till återvinningscentralen under helgen.

Diagram 18. Diagrammet visar vilken dag olika åldersgrupper föredrar att besöka en återvinningscentral på.
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4.11 Prefererad besöksdag för åldersgrupper
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Diagrammet skall jämföras med diagram 11 för en korrekt bild av sammanhanget.
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Senare 29%

Tidigare 12%

Samma 56%

Diagram 19. Diagrammet visar vilka tider olika åldersgrupper föredrar att besöka återvinningscentralen under.
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4.12 Prefererad besökstid för åldersgrupper

Diagrammet visar att mer än hälften av enkätdeltagarna anser att det är vikigt att återvinningscentralen har öppet under samma tider alla vardagar
resp. helger. Att återvinningscentralen skall ha ”senare” öppethållande tycker 29 % är viktigast, följt av ”tidigare”, som 12 % ansågs vara
viktigast.

Diagram 20. Diagrammet visar vad enkätdeltagarna anser är viktigt gällande öppettiderna på återvinningscentralerna.
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4.13 Vad är viktigt gällande öppettiderna?
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Ingen åsikt

Diagrammet visar att besökare tycker att det är viktigt med homogena öppettider. De yngre besökarna tycker att det är viktigt med senare
öppettider, medan fler äldre besökare tycker det är viktigare med samma öppettider. Tidigare öppettider är viktigare för enkätdeltagare över 75
och upp till 24 år, än övriga deltagare.

Diagram 22. Diagrammet visar vilka åldersgrupper som föredrar vissa öppettider.
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4.14 Prefererade öppettider för olika åldersgrupper



















Majoriteten av enkätdeltagare var män, och åldersgruppen 55-64 var den vanligast förekommande, med knapp marginal.
Transportmedlet som enkätdeltagarna använde var i huvudsak bli med släp följt av endast bil.
Den vanligaste boendeformen var villa.
Majoriteten av enkätdeltagarna lämnade sitt eget avfall.
Körsträckan enkel väg varierar, men enkätdeltagare på Måsalycke har oftare än andra angett att de färdas mer än 10 km enkel väg till
återvinningscentralen.
Andelen enkätdeltagare som angett att de besöker återvinningscentralen 3-5 gånger per år har ökat med cirka 10 % jämfört med enkäten
år 2008. Resultatet tyder också på att personer som endast besöker återvinningscentralen 1-2 gånger per år är klart underrepresenterade.
Antalet besök per år är kopplat till stigande ålder.
En klar majoritet av enkätdeltagarna anser att personalen är servicemedveten.
Den vanligaste anledningen till besök på återvinningscentralen var ”Klar med garagetömning/trädgårdsarbete/renovering och måste bli
av med avfallet nu”.
De dagar enkätdeltagarna föredrar att besöka återvinningscentralen på är lördagar, söndagar och måndagar.
På lördagar vill enkätdeltagarna främst komma mellan 8-10, 10-12 och 18-20. På söndagar vill de komma mellan 10-12, 12-14 och 14-16.
De enkätdeltagare som vill besöka återvinningscentralen under helgen hör främst till åldersspannet 35-64. Under måndagen är det främst
personer mellan 65-74 som vill komma.
Drygt hälften av enkätdeltagarna tycker det är viktigast att öppettiderna är samma under vardagen respektive helgen, följt av senare
öppettider. 10 % av enkätdeltagarna tyckte att det var viktigast att återvinningscentralerna öppnar tidigare.
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1.

Inledning

1.1.

Varför en kompetensförsörjningsstrategi?

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Lunds kommun nu och
framöver. Det finns färre personer att tillgå på arbetsmarknaden än det
faktiska arbetskraftsbehovet inom vissa yrken. Behoven av kompetens i
verksamheten förändras samtidigt som konkurrensen om den bästa
arbetskraften ökar.

1.2.

Övergripande strategi med tillhörande
handlingsplaner

Kompetensförsörjningsstrategin gäller för hela arbetsgivaren Lunds
kommun. Strategin innehåller ledord i kompetensförsörjningsarbetet och
kompletteras med en tvåårig handlingsplan, även denna på
kommunövergripande nivå. Handlingsplanen utgår från den definition av
strategiskt kompetensförsörjningsarbete som visas nedan i avsnitt 1.3
med utgångspunkt i områdena Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla
och Avsluta.

1.3.

Beslutsbakgrund och utgångspunkter

Kommunfullmäktige fastslog i juni 2015 att långsiktig
kompetensförsörjning är ett strategiskt fokusområde för Lunds kommun.
Lunds kommun ska genom att arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning upplevas som en attraktiv arbetsgivare som
tillvaratar befintlig kompetens, utvecklar och identifierar behov av nya
kompetenser och arbetsmetoder.1
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige följande för 2016 och
framåt:
”Att upprätthålla en god och långsiktig kompetensförsörjning är en
utmaning och kräver ett sammanhållande och
kommunövergripande arbetssätt för att kunna kraftsamla kring
olika insatser och visa upp kommunen som en attraktiv
arbetsgivare. Arbetet med långsiktig kompetensförsörjning kommer
därför att bedrivas som ett kommunövergripande projekt där
medverkan sker från hela organisationen. Projektet kommer på
samma sätt som övriga utvecklingsmål under respektive
fokusområde att följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.”2
Kommunstyrelsen lämnade som uppdrag i kommunkontorets
verksamhetsplan 2015 att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi med
tillhörande handlingsplan.

1

Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 (beslut i kommunfullmäktige 2015-0610—11 § 121)
2
Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 2016-2018 (beslut i kommunfullmäktige
2015-11-26 § 250, KS 2015/1045)
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1.4.

Definitioner

1.4.1. Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning definieras som en kontinuerlig, systematisk
process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå
verksamhetens mål på kort och lång sikt.

1.4.2. Strategiskt kompetensförsörjningsarbete
I strategiskt kompetensförsörjningsarbete ingår att arbeta systematiskt
och målmedvetet med sådana processer och aktiviteter som syftar till att
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare.

1.5.

Framtagande

Kompetensförsörjningsstrategin för Lunds kommun har tagits fram av
kommunkontoret under ledning av en styrgrupp bestående av
representanter för kommunens ledningsgrupp. I projektet har en
partssammansatt projektdeltagargrupp med representanter för olika
verksamheter bidragit med dialog och input. Kontinuerlig förankring har
skett i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott samt andra relevanta
grupperingar.
Kompetensförsörjningsstrategin grundas på främst tre beståndsdelar:
analys av den svenska standarden SS 624070 för kompetensförsörjning,
analys av in- och omvärldsstatistik samt workshops kring nuvarande och
framtida verksamhets- och kompetensbehov för Lunds kommun. Även
tidigare arbete för att främja kompetensförsörjningen i Lunds kommun
har beaktats. Det samlade underlaget har filtrerats, bearbetats och
sammanställts till föreliggande dokument.

1.5.1. Svensk standard för kompetensförsörjning (SS
624070)
SIS svenska standard om ledningssystem för kompetensförsörjning är
framtagen för organisationer som önskar införa och utveckla ett
systematiskt ledningssystem för kompetensförsörjning och
konkurrenskraft. I kompetensförsörjningsstrategin föreslås inte att
standarden används fullt ut. Däremot har standarden använts som mall
för en systematik för dialog kring kompetensförsörjning på olika
verksamhetsnivåer (se avsnitt 2 Metod för systematiskt arbete för
kompetensförsörjning).

1.5.2. In- och omvärldsstatistik
In- och omvärldsstatistik har hämtats från ett antal källor för att ge en
bakgrund inför och prognos till kompetensförsörjningsarbetet. Det kan
konstateras att det sker snabba förändringar i omvärlden vilka starkt
påverkar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Statistik blir
således snabbt inaktuell varför den har använts som översiktlig bakgrund
i det här dokumentet. Bland de statistikkällor som mest frekvent har
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använts finns material från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt
Arbetsförmedlingen.

1.5.3. Workshoppar med olika intressenter
I projektet har hittills ingått ett antal workshoppar med olika intressenter,
Bland de intressenter som har deltagit kan nämnas kommunens
ledningsgrupp, centrala samverkansgruppen, verksamma inom skol- och
förskolområdet, unga i Lund, innovationsintressenter genom Future by
Lund och kommunens HR-funktion.
I workshopparna har deltagarna reflekterat över frågeställningar som
berör nuläget för Lunds kommun vad gäller kompetensförsörjning och
hur detta kan komma att förändras framöver. Dialog har förts kring
Lunds kommuns uppdrag år 2025 och vilka kompetenser som då behövs.
Ur workshopparna har ett stort material framkommit vilket används i dels
föreliggande strategi, dels tillhörande handlingsplan.

1.5.4. Tidigare arbete för att främja kompetensförsörjningen i
Lunds kommun
Lunds kommun som attraktiv arbetsgivare har varit i fokus de senaste
åren genom bland annat de personalstrategiska handlingsplanerna.
Åtgärder har skett på både kommungemensam och förvaltningsnivå.
Nedan är exempel på några åtgärder vars resultat har lyfts in i
kompetensförsörjningsstrategin för Lunds kommun.











2.

Chefs- och ledarutveckling i Lund
Utveckling av arbetsgivarkonceptet ”Vi gör skillnad”
Arbetsgrupp för att identifiera, utveckla och kommunicera karriäroch utvecklingsmöjligheter i Lunds kommun
Arbetsgrupp för att kvalitetssäkra rekrytering i Lunds kommun
Fokusgrupper för medarbetare och potentiella medarbetare kring att
arbeta i Lunds kommun
Gemensam arbetsgrupp för att möta rekryteringsutmaningen inom
barn- och skolförvaltningarna samt utbildningsförvaltningen
Arbetsgrupp för attraktiv arbetsgivare inom vård- och
omsorgsförvaltningen
Utbildning för potentiella ledare inom Lunds kommun
Stafettkonto på Instagram (@lundskommun) för medarbetare
Arbetsgrupp kring chefers förutsättningar

Nuläge

Nedan ges en kort sammanställning av nuläget för
kompetensförsörjningen för Lunds kommun vad gäller bristyrken och
förändringar i demografi och omvärld. För mer detaljerad information
hänvisas till personalredovisning och årsanalys för Lunds kommun,
Omvärldsanalys för Lunds kommun och externa statistikkällor såsom
SKL:s material.
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2.1.

Kort om utmaningar i omvärlden och strategier för
att möta dem

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer regelbundet
prognoser för arbetskraftsutbud och rekryteringsbehov. SKL pekar på att
mer än en miljon människor arbetar inom välfärdsområdet i Sverige idag.
Ungefär en tredjedel av dessa medarbetare kommer att uppnå
pensionsålder under den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar både
andelen äldre och unga i Sveriges befolkning vilket leder till ett ökat
behov av skola, vård och omsorg. SKL anger att om det inte görs
förändringar i arbetssätt, organisation och bemanning kommer det att
behövas mer än en halv miljon nya medarbetare inom välfärden fram till
2023.
För att möta upp rekryteringsbehovet har SKL tagit fram nio strategier:

Använd kompetens rätt

Bredda rekryteringen

Låt fler jobba mer

Förläng arbetslivet

Visa på karriärmöjligheter

Skapa engagemang

Utnyttja tekniken

Marknadsför jobben

Underlätta lönekarriär
SKL:s strategier har beaktats i arbetet med Lunds kommuns
kompetensförsörjningsstrategi. Som exempel menar SKL att om fler
anställda går upp i arbetstid och fler jobbar längre skulle
rekryteringsbehovet i välfärden kunna minska med över 20 procent.

2.2.

Bristyrken inom Lunds kommun

Nämnderna anger årligen de yrkesgrupper som där det anses råda brist på
medarbetare på kort och längre sikt. I nuläget anses de största
rekryteringsutmaningar finnas inom följande områden:




Förskola, skola och gymnasieskola (särskilt chefer, förskollärare,
fritidspedagoger och vissa lärargrupper)
Vård och social omsorg (särskilt chefer, undersköterskor,
sjuksköterskor, handledare och socialsekreterare)
Tekniska yrken (särskilt ingenjörer, erfarna projektledare, erfarna
miljöinspektörer och byggnadsinspektörer)

Som synes överensstämmer de stora bristyrkesgrupper inom skola, vård
och social omsorg som Lunds kommuns verksamheter anger med de
bristyrken som SKL anger. De tekniska yrkesgrupper som nämns ovan
har färre medarbetare men är svårrekryterade.
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2.3.

Åldersfördelning och personalomsättning inom
Lunds kommun

Lunds kommun har en personalomsättning på 9,7 procent (2015). För
chefer är personalomsättningen 8 procent. En beräkning utifrån 2015 års
personalomsättning inklusive pensionsavgångar visar att inom fem år
behöver drygt hälften (53 procent) av medarbetarna ersättas. Beräkningen
grundas på att kommunens verksamhet har samma omfattning som idag.
Även Lunds kommuns beräknade personalomsättning inklusive
pensionsavgångar överensstämmer med SKL:s prognoser.

3.

Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds
kommun

3.1.

Förutsättning för att nå verksamhetens mål

Lunds kommun behöver ha en kompetensförsörjning i balans på kort och
lång sikt för att klara utmaningarna och uppfylla verksamhetens mål. För
att uppnå detta ska Lunds kommun upplevas som en attraktiv
arbetsgivare som tillvaratar befintlig kompetens, utvecklar och
identifierar behov av nya kompetenser och arbetsmetoder.

3.2.

Ledord

Utifrån bland annat workshoppar, andra dialoger och materialstudier har
ledord utkristalliserats. Ledorden ska känneteckna Lunds kommuns
arbete med kompetensförsörjning framöver. Ledorden ska därmed vara
genomgående i de aktiviteter som anges i de årliga handlingsplanerna.

Tillsammans

Kreativitet

Stolthet

3.2.1. Tillsammans
Utmaningarna som Lunds kommun står inför är inte unika för oss.
Sveriges kommuner skriker efter i princip samma kompetens. För att vi
ska klara vår kompetensförsörjning på kort och lång sikt måste vi göra
saker tillsammans och samverka i högre grad, både internt och externt.
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Lunds kommun är en del av ett sammanhang, både organisatoriskt och
geografiskt. Runt oss finns många intressenter och parter som påverkar
oss på olika sätt. Som exempel kan nämnas Sveriges kommuner och
landsting, MalmöLundregionen, Lunds universitet och näringslivet i
Lund. Ett ökat samarbete med dessa och andra parter leder oss framåt i
en gemensam riktning med starkare påverkansmöjligheter.
Vi behöver bli bättre på att arbeta över förvaltnings- och
verksamhetsgränserna. För att uppnå verksamhetens mål måste vi både
samarbeta och tänka oss som en arbetsgivare. En väl fungerande
samverkan med fackliga organisationer för att utveckla och hitta
lösningar är en förutsättning.
Att arbeta tillsammans innebär också att i högre grad anta ett
inkluderande förhållningssätt till de resurser som finns i samhället, till
exempel individer som står utanför ordinarie arbetsmarknad.

3.2.2. Kreativitet
För att klara utmaningarna som kommer behöver vi inom Lunds kommun
vara kreativa och tänka nytt kring de resurser och kompetenser vi har.
Det kreativa, innovativa perspektivet måste finnas i all
verksamhetsutveckling och dialog med brukare/medborgare och andra
intressenter. Vilka pratar vi med? Vilka lyssnar vi på? Kreativitet handlar
också om att vi behöver vara modiga och våga testa de idéer som
framkommer.
Genom ett innovativt och kreativt perspektiv skapar vi en känsla av
öppenhet, både inom kommunens organisation och utanför. Vi kan hitta
nya vägar att bedriva vår verksamhet som öppnar upp organisationen för
nya ögon och intressenter. Detta medför ett behov av flexibilitet kring
individer och deras förutsättningar.

3.2.3. Stolthet
I Lunds kommun är vi drygt 9000 kompetenta och engagerande
medarbetare som alla arbetar i samma riktning för att uppnå samma mål.
Detta är en enorm kraft som vi behöver ta tillvara på och ytterligare
förstärka. Vi behöver lyfta fram det meningsfulla i våra uppdrag och den
skillnad vi gör för medborgarna/brukarna var vi än befinner oss i
organisationen. Att känna stolthet över varandra och våra uppdrag
innebär också att lita på varandra och våga lyfta fram varandra i olika
sammanhang. En stolt medarbetare som känner sig trygg med
förutsättningarna vad gäller till exempel arbetsmiljö och uppdrag kan
vara bästa tänkbara ambassadör för Lunds kommun.
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3.3.

Metod för systematiskt arbete med
kompetensförsörjning

Swedish Standards Institute (SIS) har tagit fram en svensk standard om
ledningssystem för kompetensförsörjning.3 Ett systematiskt arbete med
kompetensförsörjning som en del av ledningssystemet enligt ovan
synliggör gapet mellan befintlig och behövd kompetens utifrån
verksamhetens förutsättningar. Denna systematiska genomgång bidrar till
större möjligheter för Lunds kommun och dess verksamheter att klara de
utmaningar som finns och kommer.
I standarden ges följande schematiska bild av systematiskt
kompetensförsörjningsarbete:

I bilden ovan ingår delmoment Kompetensförsörjningsprocessen, vilket
delas upp enligt följande:

Kompetensanalys: Regelbundet kartlägga kort- och långsiktiga
kompetensbehov för organisationen, kartlägga tillgänglig kompetens,
identifiera kompetensgap (skillnaden mellan organisationens behov och
det som kartläggningen visar)
Kompetensplanering: Formulera lång- och kortsiktiga kompetensmål
för verksamheten, upprätthålla och underhålla planer för organisationens
kompetensförsörjning och individuella utvecklingsplaner för
medarbetare.
3

Kompetensförsörjning – från strategi till resultat, Swedish Standards Institute (SIS),
2011
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Genomförande: Säkerställa att de planerade
kompetensförsörjningsaktiviteterna genomförs, dokumentera.
Utvärdering: Utvärdera kompetensförsörjningsprocessen, dra lärdom av
det arbete som skett och göra de förbättringar som behövs.

4.

Årliga handlingsplaner

Kompetensförsörjningsstrategin kompletteras med tvååriga
handlingsplaner som uppdateras årligen genom beslut i
kommunstyrelsen. Handlingsplanerna innehåller ett fåtal
kommungemensamma åtgärder inom områdena Attrahera, Rekrytera,
Utveckla, Behålla och Avsluta.

5.

Uppföljning

Kompetensförsörjningsstrategin och handlingsplanen följs upp i samband
med den personalstrategiska årsanalysen för respektive år.
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 maj 2016,
ärende 18, ”Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med
handlingsplan 2016-2017”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt eget återremissyrkande:
att strategin med tillhörande handlingsplan återremitteras till
kommunkontorets HR-avdelning med uppdraget att dessa ska omarbetas så
att de blir mer konkreta till innehållet, och tydligare förklarar hur målen
ska nås.
För Sverigedemokraterna 2016-05-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 172

Kompetensförsörjningsstrategi för
Lunds kommun med handlingsplan
2016 - 2017

Dnr KS 2016/0417

Sammanfattning
Kommunkontoret fick genom kommunkontorets verksamhetsplan för år
2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med tillhörande
handlingsplan.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den
15 april 2016 då arbetsgivarutskottet beslutade att ställa sig bakom
kommunkontorets förslag till kompetensförsörjningsstrategi och
handlingsplan och översända ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänstskrivelse den 21 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 15 april 2016, § 29.
Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun, daterad den 8 april
2016.
Handlingsplan för 2016-2017, daterad den 8 april 2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Yanira Difonis (MP),
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Torsten Czernyson (KD) och
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Kompetensförsörjningsstrategin för Lunds kommun, samt
att godkänna Handlingsplan för 2016-2017.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att strategin med tillhörande handlingsplan återremitteras till
kommunkontorets HR-avdelning med uppdraget att dessa ska omarbetas
så att de blir mer konkreta till innehållet, och tydligare förklarar hur
målen ska nås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Elins Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna Kompetensförsörjningsstrategin för Lunds kommun,
samt
godkänna Handlingsplan för 2016-2017.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 172/01.

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP):
Åtgärderna i strategin är bra, men de räcker inte. Rejäla förbättringar av
arbetsmiljön, och för flera personalgrupper även högre löner, krävs för att
kommunen ska bli mer attraktiv som arbetsgivare.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret - HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01

Kommunkontoret
HR-avdelningen

2016-04-08
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Helena Aghed
046-35 53 08
helena.aghed@lund.se

Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds
kommun: Handlingsplan för år 2016-2017
Sammanfattning
Till kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun kopplas
handlingsplaner som är tvååriga med årlig uppdatering.
Handlingsplanen för 2016-2017 innehåller uppdragsområden och
aktiviteter utifrån Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta.
Så kommer handlingsplanerna att vara upplagda kommande år. En
särskild åtgärd som endast gäller 2016 är att utveckla och implementera
ett ledningssystem för kompetensförsörjning.

Handlingsplan för 2016-2017
Bilden visar de åtgärder som ingår i handlingsplanen för 2016-2017.
Åtgärderna förklaras nedan.

1. Utveckla och implementera systematik för
kompetensförsörjning i ledningssystemet
Att införliva kompetensförsörjning i ledningssystemet för Lunds
kommun innebär att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete på
kort och lång sikt. Befintligt IT-baserat verktyg används till att skapa ett
systemstöd för verksamhetsnära dialog kring kompetensanalys,
kompetensgap, kompetensplanering, aktiviteter och uppföljning.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se

Handlingsplan 2016-2017
2016-04-08

Bilden ovan är hämtad ur svensk standard SS 624070 och visar
schematiskt hur det systematiska arbetet i ledningssystemet bidrar till
kommunens kompetensförsörjning. Delmoment
Kompetensförsörjningsprocessen innehåller följande steg:

Stegen innebär att verksamheterna genom kontinuerlig analys av
befintlig och behövd kompetens skapar bättre förutsättningar för
planering och genomförande av nödvändiga åtgärder och därmed klara
sitt kompetensbehov.

Ansvar
Kommunkontoret ansvarar för att införa systematik för
kompetensförsörjning i IT-ledningsstöd. I detta ingår att ta fram
stödmaterial riktat till verksamheterna såsom frågeformulär och mallar
samt teknisk implementering.

Måldatum
Systematiken för kompetensförsörjning ska vara färdig för test i ITledningsstöd till delårsrapporten i september 2016 samt vara i fullt bruk
till årsanalysen för 2016.

2. Rekryteringsprofilering

(Attrahera)

Åtgärden Rekryteringsprofilering innebär att fokusera på det externa
arbetsgivarvarumärket och hur Lunds kommun profilerar sig i
rekryteringssammanhang till olika målgrupper. I detta ingår bland annat
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Handlingsplan 2016-2017
2016-04-08
kommunens profil på egna webbsidor, sociala medier, student- och
arbetsmarknadsmässor och platsannonser. Åtgärden har stark koppling
till den nya kommunikationsplattformen som är under framtagande och
en ny grafisk profil.
Som särskild delåtgärd föreslås att genomföra ett pilotprojekt där en
enskild målgrupp fokuseras på och särskild profilering görs. Denna
målgrupp bör vara en av de största bristyrkesgrupperna. Den profilering
som tas fram kan sedan användas som modell för övriga yrkes/målgrupper.

Ansvar
Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder i pilotprojekt

Måldatum
Pilotprojekt ska vara genomfört senast 2016-12-31 förutsatt att
erforderliga medel avsätts.

3. Ökad samverkan kring utbildningsplatser och
studentattraktivitet
(Attrahera)
Åtgärden innebär att skapa förutsättningar för ökad samverkan inom
utbildnings- och studentområdet. I detta ingår att genomföra redan
budgeterade aktiviteter såsom studentmedarbetare och lärlingsanställningar. I åtgärden ingår också att utveckla studentsamverkan
genom exempelvis en samlad ingång för praktik-, examens- och
uppsatsarbeten på lund.se. Dessutom ingår att öka externa samarbeten
och möjliga gemensamma projekt i till exempel MalmöLundregionen
och andra befintliga kanaler.
Åtgärden har stark koppling till föregående punkt (Extern
rekryteringsprofilering) då studenter är en viktig målgrupp för
kommunen.

Ansvar
Kommunkontoret ansvarar för att sätta ramar för studentsamverkan
utifrån tidigare beslut i kommunstyrelsen. Samtliga nämnder ansvarar för
att se över hur studentsamverkan kan öka samt använda befintliga
kanaler för att öka attraktiviteten och hitta nya samarbetsformer.

4. Inkluderande åtgärder

(Attrahera, Rekrytera)

Åtgärden innebär att förstärka Lunds kommun som en inkluderande
arbetsgivare med tillgänglighet för alla. I detta ingår riktade insatser till
bland annat nyanlända, individer med psykiska funktionsnedsättningar
samt andra pågående och planerade aktiviteter.
Åtgärden är relaterad till beslut i kommunstyrelsen hösten 2015 om
anställning av individer med psykiska funktionsnedsättningar samt andra
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pågående aktiviteter, bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen
och andra organisationer i Skåne.
Åtgärden innebär bland annat fortsatt dialog kring projekt med Lunds
fontänhus, FinSam med flera organisationer kring individer med psykiska
funktionsnedsättningar. Åtgärden innebär också utökat samarbete med
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket med flera organisationer kring
nyanlända, bland annat gällande praktikplatser och
yrkeskompetensbedömningar.

Ansvar
Kommunstyrelsen i samarbete med nämnderna

5. Heltid som norm

(Attrahera, Behålla)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lyft fram ”Fler arbetar
heltid i välfärden” som en prioriterad fråga för 2016. SKL anger att
arbetsgivare, genom att låta fler jobba mer, kan öka sin attraktivitet och
minska rekryteringsbehovet framöver. Som exempel anger SKL att
arbetsgivare bättre kan tillvarata den befintliga kompetensen, stimulera
frivilligt deltidsarbetande att gå upp till heltid samt organisera arbetet för
jämnare arbetsbelastning.
I Lunds kommun har medarbetare inom kommunals avtalsområde i vårdoch omsorgsförvaltningen rätt till önskad sysselsättningsgrad. Åtgärden
Heltid som norm syftar till att använda interna och externa erfarenheter,
omvärldsbevakning och SKL:s metoder för att öka andelen
heltidsarbetande i Lunds kommun. Former för det konkreta arbetet
kommer att utarbetas under 2016.

Ansvar
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

6. Utveckla det interna arbetsgivarvarumärket
(Utveckla, Behålla)
Åtgärden innebär att stärka den organisationsinterna känslan av stolthet
och sammanhang vad gäller mål och uppdrag. Detta bidrar till att skapa
goda ambassadörer för Lunds kommun, både internt och externt. Det
pågående chefs- och ledarutvecklingsprogrammet samt utveckling av
ledningskommunikation är en viktig del av åtgärden.
Det befintliga konceptet Vi gör skillnad ska fortsätta att användas och
lyftas upp i olika interna sammanhang. I åtgärden ingår också en rad
kommunikativa insatser på främst intranätet såsom att belysa interna
karriär- och utvecklingsmöjligheter och att lyfta fram goda exempel på
medarbetare.
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Ansvar
Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet pågår och utvecklas under
ledning av kommunkontoret. Kommunkontoret ansvarar för att uppdatera
de gemensamma sidorna på intranätet. Samtliga förvaltningar ansvarar
för förvaltningsintern kommunikation.

7. Avgångsenkät

(Avsluta)

Åtgärden syftar till att införa en gemensam avgångsenkät för Lunds
kommun. Enkäten är webbaserad och skickas ut via e-post till
tillsvidareanställda som har aviserat sin avgång. Enkäten kompletteras
med avgångssamtal enligt befintliga rutiner.
Modellen för avgångsenkät kan även användas för särskilda målgrupper
såsom semestervikarier.

Ansvar
Kommunkontoret ansvarar för att införa en gemensam avgångsenkät och
sammanställa resultat på förvaltningsnivå.

Måldatum
Avgångsenkäten ska vara i bruk för tillsvidareanställda som lämnar sin
anställning i september 2016.

Årlig uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen uppdateras årligen för att gälla de kommande två åren.
Uppdateringen beslutas av kommunstyrelsen.

Uppföljning av handlingsplan för 2016-2017
Handlingsplanen och dess åtgärder följs upp i samband med den
personalstrategiska årsanalysen för respektive år.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-04-06

§ 117

Utvärdering av nämndernas interna
kontrollarbete 2015 samt
handlingsplaner för 2016

Dnr KS 2015/1187

Sammanfattning
Denna rapport innehåller en samlad bedömning av nämndernas
granskningsrapporter för 2015 samt handlingsplaner för 2016 för intern
kontroll. Av kommunallagen framgår att nämnder skall ha kontroll över
sin verksamhet. Nämnderna ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning
så att verksamheten bedrivs på ett effektivt och säkert sätt.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna
kontrollen fungerar. Arbetsgruppen för intern kontroll gör bedömningen
att den interna kontrollen fungerar i Lunds kommun, men genom fortsatt
nätverksarbete finns möjligheter att ytterligare utveckla den interna
kontrollen för kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för
2015 och handlingsplan för 2016.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2015/0961

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga

Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2015/0961

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-06

Paragrafer

§ 108-153

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-06

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-03-18

KS 2015/1187

Kommunstyrelsen

Peter Flyckt
046 - 35 54 19
peter.flyckt@lund.se

Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2015 samt handlingsplan för 2016
Sammanfattning
Denna rapport innehåller en samlad bedömning av nämndernas
granskningsrapporter för 2015 samt handlingsplaner för 2016 för intern
kontroll. Av kommunallagen framgår att nämnder skall ha kontroll över
sin verksamhet. Nämnderna ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning
så att verksamheten bedrivs på ett effektivt och säkert sätt.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna
kontrollen fungerar. Arbetsgruppen för intern kontroll gör bedömningen
att den interna kontrollen fungerar i Lunds kommun, men genom fortsatt
nätverksarbete finns möjligheter att ytterligare utveckla den interna
kontrollen för kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18 dnr KS 2015/1187

Barnets bästa
Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning och
ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt
sätt så att även barns intresse beaktas och skyddas.

Ärendet
Syftet med intern kontroll
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:







Postadress

Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster,
Lagar, bestämmelser, planer, policys med mera efterlevs,
Minimera risker samt säkra system och rutiner,
Resurser används i enlighet med fattade beslut,
Redovisningen är rättvisande,
Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (6)
Diarienummer

2016-03-18

KS 2015/1187

Bakgrund
Denna rapport innehåller en samlad bedömning av nämndernas
granskningsrapporter för 2015 samt handlingsplaner för 2016 för intern
kontroll. Av kommunallagen framgår att nämnder ska ha kontroll över
sin verksamhet. Detta innebär att kommunens nämnder ansvarar för att
ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt
och säkert sätt. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den
interna kontrollen fungerar. Arbetsgruppen för intern kontroll har tagit
fram denna rapport för att bistå kommunstyrelsen.

Kommungemensamma kontrollmål för 2015
Enligt Lunds kommuns reglemente för intern kontroll ska
kommunstyrelsen inför varje nytt år besluta om kommunövergripande
interna kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. För 2015
fastställdes följande områden:




Kvalitet i offentlig statistik
Attestordning
Nämndernas följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Kvalitet i offentlig statistik
Officiell statistik finns inom alla områden av den kommunala
verksamheten. Kommunen är skyldig att besvara undersökningar som
ligger till grund för Sveriges officiella statistik och det är viktigt att säkra
arbetssätt och rutiner för att kunna avrapportera uppgifter med god
kvalité. Syftet med kontrollmålet är att skapa en samlad bedömning av
hur kommunen hanterar denna fråga.
I anvisningarna till kontrollmålet finns tre frågeställningar. Den första
frågeställningen gäller vilka uppgifter som förvaltningarna ansvarar för
att rapportera till statistikansvarig myndighet? Av nämnder/styrelsers
granskningsrapporter framgår det att kommunen idag avrapporterar en
stor mängd uppgifter inom området offentlig statistik, eller motsvarande.
För flera avrapporteringar krävs samarbete mellan olika nämnder.
Normalt är det trots detta en förvaltning som ansvarar för själva
avrapporteringen. Av nämndernas granskningsrapporter framkommer det
endast i något enstaka fall en osäkerhet om vem som har det
övergripande ansvaret för ett statistikområde eller motsvarande.
Utbildningsnämnden ska ta fram en lista där samtliga personer/funktioner
inom förvaltningen som lämnar in uppgifter till myndigheter ska stå
angivna. En kommunövergripande lista på inloggad med enkätens namn,
beskrivning av enkäten, ansvarig organisatorisk enhet och kontaktperson
skulle kunna förhindra osäkerhet kring vem som har det övergripande
ansvaret. Kommunkontoret kommer under 2016 utreda frågan.
Den andra frågeställningen gäller hur nämnden säkrar att
avrapporteringen av statistik blir korrekt, i rätt tid och likvärdig år från år
oavsett omsättning av personal. Anvisningar från exempelvis SCB,
mallar för framtagning av uppgifter, tidigare underlag och anvisningar

Tjänsteskrivelse

3 (6)
Diarienummer

2016-03-18

KS 2015/1187

från programleverantör är alla delar som kan spela stor betydelse för
förvaltningarnas möjligheter att säkra att avrapporteringen blir korrekt.
Inom vissa områden behövs mer samarbete mellan förvaltningarna för att
kunna förbättra kvalitén på de uppgifterna som blir avrapporterade.
Förvaltningar som avrapporterar uppgifter från flera förvaltningar
behöver här ta på sig rollen att samordna, vilket verkar fungera bra, men
ett utökat samarbete mellan kommunens olika delar kan nog på flera
områden förbättra den statistik som lämnas.
Genom granskningen har slutligen några förvaltningar funnit att de inte
håller tidsschemat för inlämning av uppgifter. Förvaltningarna har
initierat åtgärder för att kunna hålla tidsschemat bättre.
Kontering av verksamhetskoden i ekonomisystemet är grund för alla
kostnadsjämförelser. Hur förvaltningen säkerställer att denna kontering
blir rätt är den tredje frågeställningen. Granskningen visar att det
fortfarande finns behov av utvecklingsarbete inom området och
nämndernas granskningsarbete kommer ligga till grund för
kommunkontorets arbete framöver. Idag finns ett omfattande samarbete
mellan vissa förvaltningar som behöver förstärkas i vissa fall.

Attestordning
Kontrollmålet syftade till att granska hur attestreglementet hanteras i
praktiken. Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska
transaktioner, inklusive transaktioner för medel som kommunen ålagts
eller åtagit sig att förvalta. Kommunstyrelsen fastställer
tillämpningsanvisningar.
I anvisningarna till kontrollmålet finns två frågeställningar. Den första
frågeställningen gäller hur förvaltningen arbetar för att säkerställa att
medarbetare har tillräcklig kunskap kring de olika kontrollmomenten.
Granskningen visar att förvaltningarna främst använder följande insatser
för att idag säkra tillräcklig kunskap:


Attestblankett med underskrift



Introduktion av nya anställda



Utbildningar som inkluderar attestering

Med utgångspunkt från detta blir det viktigt att respektive nämnd
använder en attestblankett, att nyanställda får introduktion som
inkluderar attestordningen och att samtliga attestanter regelbundet får en
repetition av attestreglerna.
Den andra frågeställningen gäller hur förvaltningen arbetar för att
löpande säkerställa att kontrollerna fungerar exempelvis genom årliga
stickprov. Granskningen har främst varit inriktad mot hur attestordningen
i praktiken blir hanterad via Raindance (ekonomisystemet). Det finns en
stor tilltro till att det tekniska systemet säkerställer kontroller så att inga
fel kan uppstå. De tekniska kontrollerna bör dock alltid kompletteras med
en systematisk efterkontroll som minskar risker för fel. Alla
nämnder/styrelser har idag inte en systematisk efterkontroll.
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Några nämnder gör idag mindre stickprov för att få en uppfattning om
behovet av utbildningsinsatser, men det finns även förvaltningar som
aktivt styr vissa moment till vissa tjänstemän.
Sammantaget har olika nämnder kommit olika långt i sitt arbete, men det
bör finnas möjligheter för utveckling för de flesta nämnderna. Frågan
kommer att tas upp i nätverket för intern kontroll.
Ett problem med kontrollaktiviterna som blivit genomförda är att de
främst varit inriktade mot Raindance, men attestordning gäller för
kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Det kan vara en följd av
attest ofta förknippas med attest av leverantörsfakturor, men det finns
även andra transaktioner som kräver attest av behörig, exempelvis attest
av personalrelaterade kostnader såsom löner. Idag är anvisningarna
omfattande och det finns flera olika dokument. Granskningen av
attestordningen visar på behovet av enkla, sammanhållna styrdokument
och anvisningar. Kommunkontoret kommer under 2016 påbörja ett arbete
som syftar till att uppnå detta.

Nämndernas följsamhet mot kommunfullmäktiges mål
och uppdrag
Kontrollmålet syftade till att granska att kommunens nämnder och
styrelser följer de mål, prioriteringar och uppdrag som
kommunfullmäktige har beslutat. Kontrollmålet kan delas in i två delar,
ett område med mål och prioriteringar och ett område inriktat mot
uppdrag. I anvisningarna till kontrollmålet har fokus blivit fullmäktiges
mål och de särskilda uppdragen för 2015 som blev beslutade i EVP per
2014-11-27.
Generellt visar granskningarna att delårsrapporter och årsanalysen är
viktiga delar i nämnd-/styrelsernas arbete med att följa upp
verksamheten. 14 av 15 nämnder berör delårsrapporter och årsanalysen
som viktiga delar i arbetet att nå en hög grad av följsamhet mot de mål
och prioriteringar. Kultur och fritidsnämnden väljer att följa ett års
målarbete från ekonomisk verksamhetsplan för 2014-2016 till
delårsrapport och slutligen årsanalysen för 2014.
Habostyrelsen väljer att beskriva hur deras verksamhet arbetar för att
möta målgruppers önskemål och behov. Även andra nämnder väljer att
analysera eller inventera hur nämnden följer/följt kommunfullmäktiges
mål. Den mest omfattande analysen återfinns i utbildningsnämndens
granskningsrapport. Även i andra rapporter finns en beskrivning och/eller
en analys, men det är bara utbildningsnämnden som identifierar en
avvikelse som tas med i åtgärdsplanen. Även kultur och fritidsnämnden
har identifierat en åtgärd, men i detta fall handlar det om målprocessen
där indikatorer används till bedömningen av huruvida fastställda
fullmäktigemål nås eller inte.
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Nämnderna har även andra verktyg för att nå en hög grad av följsamhet
mot beslutade mål och prioriteringar. Flera nämnder omtalar
kvalitetssystem, exempelvis använder renhållningsstyrelsen ISOsystemet till att följa upp fullmäktigemål. Även indikatorer och mål
omtalas men den löpande uppföljningen uppfattas också som en viktig
del i arbetet.
Granskningsrapporterna visar att alla utom två särskilda uppdrag är
påbörjade. Flera av uppdragen har inte blivit färdiga under 2015. Flera
olika orsaker finns till förseningar men arbetet bör fortlöpa enligt plan
om det inte är så att uppdraget blivit klart i början av 2016. Ett uppdrag
har blivit försenat eftersom nämnden återremitterat ärendet för att få
uppdraget förtydligat. Ett annat uppdrag har försenats på grund av en
förestående revision. Det är endast Jobbkommissionen som inte är
påbörjat.
Följsamheten mot de av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag
beskrivs också utförligt i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Bedömning av nämndernas interna kontrollarbete 2015
För det aktuella året ska nämnderna göra en helhetsbedömning av det
interna kontrollarbetet, dels med utgångspunkt från de kontrollmål som
redovisats i handlingsplanerna för 2015 och dels utifrån hur det löpande
kontrollarbetet har utfallit.
Redovisningen av de granskade kontrollmålen är överlag tydliga.
Granskningsmålen är oftast utförligt granskade, i några få fall har
granskningen flyttats fram till 2016 vilket är olämpligt och generellt bör
undvikas. Resultatet av granskningen är oftast tydligt men i vissa fall är
det svårt att bedöma om alla frågeställningar är besvarade. Det senare blir
särskilt aktuellt om antalet frågeställningar är många och nämnderna bör
framöver beakta detta. Exempelvis har Habostyrelsen två kontrollmål
inför 2016 med tio frågeställningar. Konstaterade avvikelser och brister
åtföljs med åtgärdsplaner.
Bedömningen av det löpande kontrollarbetet kommenteras inte av alla
nämnder. Goda exempel på hur den löpande kontrollen beskrivs är barnoch skolnämnd Lunds stad och renhållningsstyrelsen. Ett
utvecklingsarbete pågår inom kommunen för att ta fram lämpliga
arbetsmetoder för denna bedömning. Frågan kommer att tas upp i
nätverket för intern kontroll.
Nämndernas handlingsplaner för intern kontroll ska vara ett resultat av en
risk och väsentlighetsbedömning, som om den är väl genomförd,
tydliggör vilka hot som föreligger som kan inverka på organisationens
möjligheter att nå sina mål. Några nämnder kan här utveckla sina
handlingsplaner, vilket kommer på nytt att tas upp i nätverket för intern
kontroll. Som goda exempel kan framhållas tekniska nämnden och barnoch skolnämnd Lund Öster som bifogar sina riskanalyser till
handlingsplanerna och barn och skolnämnd Lund stad som presenterar en
omfattande riskanalys för nämnden varefter en prioritering görs om vad
som ska ingå i kontrollplanen.
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Handlingsplan för 2016
Fokus för år 2016 kommer att vara att fullt ut implementera framtagna
mallar och rutiner för intern kontroll genom arbete i arbetsgruppen och
nätverket för intern kontroll. I vår bedömning har vi exempelvis tagit upp
att den löpande kontrollen inte beskrivs av alla nämnder. Nämndernas
handlingsplaner för intern kontroll ska vara ett resultat av en riskanalys
och även där finns det en utvecklingspotential för nämnderna.
Arbetsgruppen har en ambition att flera nämnder ska dokumentera sina
riskanalyser. Nämnderna har kommit olika långt i sitt arbete med intern
kontroll, vilket kommer att tas upp i nätverksgruppen för att öka nivån på
det interna kontrollarbetet.
Genom granskningsrapporten har det framkommit att det fortfarande
finns behov av utvecklingsarbete inom området offentlig statistik. Den
interna kontrollgruppen kommer att verka för att förstärka samarbetet
mellan förvaltningarna i syfte att förbättra kvalitén på statistiken. Utifrån
nämndernas analys av kontrollmålet kring attest har ett behov av enkla,
sammanhållna styrdokument och anvisningar identifierats.
Kommunkontoret kommer, genom arbetsgruppen för intern kontroll,
under 2016 att verka för att det görs en genomgång av dokumenten för att
möta nämndernas behov.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för
2015 och handlingsplan för 2016.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Carin Hillåker
Bitr Kommundirektör

Kommunkontoret
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Anvisning
2016-06-01

Nämnder och styrelser

ANVISNINGAR FÖR DELÅRSRAPPORTEN
PER 31/8 2016
Allmänna anvisningar och tidplan
Syftet med delårsrapporten är att ge en översiktlig redogörelse för
kommunens verksamhet och resultat de första åtta månaderna.
I delårsrapporten ska kommunen på basis av resultaten efter åtta månader
göra en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i
förhållande till fokusområde, mål och ekonomiskt utrymme. Om inte
utvecklingen går i önskad riktning ska nämnden redovisa vilka åtgärder
som behöver vidtas på både nämnds och/ eller kommunnivå för att
korrigera, förhindra, förstärka eller stoppa den utveckling som sker.

Delårsrapporterna framställs i IT-ledningsstöd och rubriker och anvisningar
till respektive rubrik finns i rapportmallen.
Tisdag 13 september
Måndag 19 september
Onsdag 5 oktober
Torsdag 27 oktober

Delårsrapport per den 31/8 ska klarmarkeras av
förvaltningarna
Revisorerna påbörjar granskning av delårsrapport
Beslut i kommunstyrelsen. Nämnderna ska ha
beslutat om respektive delårsrapport innan detta
datum
Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten

Kontaktpersoner för ytterligare frågor rörande:
Ekonomisk hållbarhet

Henrik Nilsson tel 5521,
Anna Andersson 5031
Jon Andersson tel 5840
Anna-Karin Poussart tel 4237

Ekologisk hållbarhet
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Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-350000

046-355203

www.lund.se

kaj.persson@lund.se

Anvisning
2016-05-xx

Långsiktig kompetensförsörjning
Övriga avsnitt och allmänt om mallen

Vinko Mikulic tel 5443
Lena Bråberg Svensson tel 7058
Mattias Hedenrud tel 5035

Tekniska anvisningar till ekonomiavsnittet
1. Periodisera kommunbidraget så att raden för kommunbidrag visar 0
i avvikelse, både för perioden och för helåret. Kontrollera också att
summan i budgetkolumnen blir 0. Kontakta Ekonomiavdelningen
om ni har problem med detta.
Använd bild 430d Resultaträkning rapport, mnkr, för att kontrollera.
2. Alla skulder och fordringar ska bokföras i balansräkningen. Har
man fått en tjänst utförd före periodens slut är det en skuld om
fakturan inte är bokförd. Har förvaltningen utfört ett arbete men inte
fakturerat är det en fordran. Väsentlighetsprincipen innebär att
kravet på en exakt periodisering kan åsidosättas om det handlar om
marginella belopp. Definition av marginella belopp får göras med
hänsyn till verksamhetens storlek. Väsentlighetsprincipen kommer
därför att variera mellan kommunens olika förvaltningar. Dock ska
skulder och fordringar över 50 000 kronor tas med oavsett nämndens kostnadsomslutning.
Använd de konton för skulder och fordringar som är avsedda för
delårsbokslut, dvs konto 1795 interimsfordringar, delår, externa
poster, 1796 interimsfordringar, delår, interna poster , 2995 interimsskulder, delår, externa poster , 2996 interimsskulder, delår,
interna poster. (En interimsskuld kan vara antingen en förutbetald
intäkt eller en upplupen kostnad, en interimsfordran kan vara
antingen en förutbetald kostnad eller en upplupen intäkt).
För löner används kontona 291X, upplupna löner, som motbokas
kontona 407X.
Använd verifikationstyp BPINTR för balansposter i delårsbokslutet.
Då vänds bokningen automatiskt i september månad. Interna skulder eller fordringar får finnas under förutsättning att de stäms av
mellan berörda förvaltningar.
3. Kontrollera öppna bokföringsorder före stängningsdagen. För att
komma med i önskad period måste de vara attesterade. Stäm av
internt med mottagande förvaltning (kontona 2996 och 1796)!
4. Ta med alla av kommunfullmäktige beslutade tilläggsanslag till och
med tertialet. Se till att inlagd budget stämmer med kommunbidraget.
5. Beräknade lönekostnadsökningar som eventuellt inte utbetalats
ännu, ska tas med. På kontona 407X sker automatisk påläggs-
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beräkning av sociala avgifter (semesterpålägg sker inte på interimsposter).
6. Beakta eventuella behov av nedskrivningar och meddela dessa.
7. Köp/sälj av elevplatser mellan nämnderna: Respektive nämnd
beräknar sina intäkter i delårsrapporten och meddelar betalande förvaltning beloppet, vilket tas upp av denna förvaltning som kostnad.
8. Balansposter som ligger kvar från årsbokslutet bör kontrolleras så
att de är korrekta per tertialbokslutet.
9. Stäm av kontoklass 9, både budget, utfall och prognos ska stämma.

Kommunkontoret
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Kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-02

§ 26

Miljöledning ny kravlista

Dnr KS 2016/0491

Sammanfattning
En omarbetad lista över Krav på Miljöledningssystem i Lunds kommun
är framtagen inom ramen för Miljöledning i Lunds kommun. Den baseras
på den av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott tidigare antagna
kravlistan godkänd 2013-12-10. Kravlistan är en förenkling av de
standardkrav som finns i den internationella miljöledningsstandarden ISO
14001 och EU förordningen EMAS.
Då ISO 14001 uppdaterats hösten 2015 och mycket händer både vad
gäller tolkningar av ISO 14001, tekniska möjligheter och inom
verksamheterna har en översyn av Lunds kommuns kravlista varit
nödvändig. Kravlistan har uppdaterats i enlighet med de internationella
kraven ISO14001:2015, men är anpassad efter Lunds kommuns
förutsättningar. Utifrån kravlistan genomförs interna revisioner av
förvaltningarna och kommunala bolag. Extern revision görs av en
utomstående revisor, godkänd enligt ISO 19011, med några års
mellanrum hos förvaltningarna och bolagen. De förvaltningar och
kommunala bolag som uppfyller kraven vid extern revision erhåller ett
diplom.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-19
Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att den reviderade versionen av ”Krav på miljöledningssystem i Lunds
kommun” ska användas i Lunds kommuns miljöledningsarbete.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-02

KS 2016/0577

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Plats och tid

Sessionssalen stadshuset, 2016-06-02 klockan 16.00–16.55

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), Ordförande
Peter Fransson (S), Vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Hanna Gunnarsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S)
Mattias Horrdin (C)

Övriga

Jon Andersson, Enhetschef
Kristina Fontell, Nämndsekreterare
Lisiane Küller, miljöstrateg
Markus Paulsson, energistrateg

Justerare

Mattias Horrdin (C)

Paragrafer

§ 26-31

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Mattias Horrdin (C)

Justerare

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

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-02

Paragrafer

§ 26-31

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell

Justerare

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Godkänd av: Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Godkännande datum:

Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun
Denna kravlista är en förenkling av de standardkrav som finns i den internationella
miljöledningsstandarden ISO 14001. Den är anpassad efter Lunds kommuns förutsättningar.
Miljöledningssystemen ska omfatta hela förvaltningens/bolagets verksamhet.
1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav
En enkel omvärlds/intressentanalys ska göras för att identifiera verksamhetens intressenter
och deras viktigaste miljökrav/förväntningar. Prioriterade intressentkrav ska räknas som
bindande krav.
2. Ledarskap
Förvaltnings-/bolagsledningen ska tydligt visa ledarskap för miljöledningssystemet genom att:
 ta ansvar för miljöledningssystemets verkan
 säkerställa nödvändiga resurser
 leda och stödja medarbetare så att de bidrar till ett väl fungerande miljöledningssystem
som uppnår avsett resultat och främjar ständiga förbättringar.
3. Miljöpolicy
Förvaltningen/bolaget ska ha en miljöpolicy som:
 är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
 utgör grunden för att sätta miljömål
 innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och
förebyggande av förorening
 innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav
som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar
utveckling
 är känd av samtlig personal
 är tillgänglig för intressenter
4. Roller, ansvar och befogenheter
Förvaltnings-/bolagsledningen ska tilldela medarbetarna relevanta roller, ansvar och
befogenheter för att miljöledningsarbetet ska fungera och för att hålla ledningen underrättad
om miljöledningsarbetet.
5. Miljöaspekter
Förvaltningen/bolaget ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera
miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster, som man kan styra och
påverka, samt rimligt förutsägbara nödlägen. Förvaltningen/bolaget ska ha en miljöaspektlista
som uppdateras cirka vart tredje år och när förändringar görs i verksamheten som påverkar
miljöaspekterna. Då ska även bedömning av miljöaspekterna ske så att de betydande
miljöaspekterna identifieras. Bland bedömningskriterierna ska miljöpåverkan (ur ett
livscykelperspektiv) prioriteras, risker och möjligheter samt bindande krav beaktas.
Miljöaspektlistan bör ses över översiktligt varje år inför ledningens genomgång.

6. Lagar och andra bindande krav
Förvaltningen/bolaget ska ha tillgång till aktuell miljölagstiftning och andra bindande krav
som är tillämpliga för verksamheten. Rutin för uppdatering och genomgång/utvärdering av
styrningen ska finnas för att se kopplingen till förvaltningens/bolagets verksamhet och kunna
uppdatera verksamhetens rutiner utifrån lagändringar. Förvaltningen/bolaget ska regelbundet
utvärdera att tillämpliga miljölagar och bindande krav följs t.ex. via internrevision.
7. Miljömål och åtgärder
Miljömålen ska gå att härleda från de betydande miljöaspekterna, eller lagar och bindande
krav såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, och vara i linje
med miljöpolicyn. Miljömålen ska formuleras så de är relevanta för verksamheten. De ska
vara tidsatta och om möjligt mätbara. Miljömålen kan sträcka sig över flera år. Miljömålen
ska följas upp.
Förvaltningen/bolaget ska ha åtgärder för varje mål. Åtgärdsplanering kan sträcka sig över
cirka tre år. Här ska anges:
 huvudansvarig
 slutdatum
 total ekonomi (tid/pengar, kan anges både som kostnad eller besparing och kan
uppskattas)
 relevanta åtgärder
Uppföljning ska ske och uppföljningsmetod och nyckeltal kan också anges.
(Tips på hjälpmedel: handlingsplaner och kommunens IT-ledningsstöd)
8. Kompetens och medvetenhet
All personal ska ha aktuell kunskap om förvaltningens/bolagets miljöledningssystem
(miljöpolicy, mål, rutiner och bindande krav de berörs av) och ska vara medvetna om sitt
ansvar. All personal, inklusive ledningen, vars arbete kan ge upphov till betydande
miljöpåverkan ska ha kompetens grundad på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet.
Förvaltningen/bolaget ska ha en rutin för att kunna:
 identifiera utbildningsbehov
 erbjuda nyanställda lämplig utbildning/information
 dokumentera deltagare vid olika utbildningsinsatser
9. Kommunikation
Förvaltningen/bolaget ska ha en rutin för att kommunicera miljöinformation internt inom
verksamheten samt ska, om det är relevant, ha en rutin för den externa
miljökommunikationen.
10. Miljöledningsrutiner
Förvaltningen/bolaget ska dokumentera hur miljöledningsarbetet drivs så att systemet kan
leva vidare vid personalbyte. Det gäller t.ex. uppdatering av miljöpolicy, miljöaspektlista, mål
och åtgärder. Det ska finnas tidsplan för miljöledningsarbetet, ansvar ska anges och det ska
framgå vem som har befogenhet att godkänna nya dokument.
11. Verksamhetsrutiner
Rutiner och/eller instruktioner ska finnas för all verksamhet som kan få en betydande
miljöpåverkan. Rutinerna/instruktionerna bör finnas nedskrivna.
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12. Dokumentstyrning
Dokument såsom miljöpolicy, miljöaspektlista, mål och rutiner ska vara daterade och
godkända. Aktuella versioner ska finnas lättillgängliga för de som berörs.
13. Beredskap och agerande vid nödlägen
Det ska finnas en rutin för beredskap och agerande vid nödlägen för att kunna:
 identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön
 tala om hur man ska handla vid nödlägen och olyckor för att förebygga och mildra
miljöpåverkan
 öva beredskap där det är praktiskt möjligt att genomföra detta
14. Övervakning, mätning och miljöredovisning
Förvaltningen/bolaget ska föra statistik över sin miljöprestanda där möjligt och relevant.
I början av varje år ska en miljöredovisning göras. Miljöredovisningen ingår i årsanalysen och
den ska godkännas av förvaltnings-/bolagschefen och respektive nämnd/styrelse. Den bör
innehålla:





beskrivning av verksamhetens betydande miljöaspekter
förvaltningens/bolagets miljöpolicy, om den blivit uppdaterad sedan förra
miljöredovisningen
mål samt måluppfyllelse
redovisning av förvaltningens/bolagets miljöprestanda (indikatorer)

15. Revision av miljöledningssystem
Hela miljöledningssystemet ska revideras under 3-årsperioder. Under varje 3-årsperiod ska
internrevisionen omfatta alla krav i kravlistan, hela miljöledningssystemet och alla
verksamhetstyper i förvaltningen/bolaget. Internrevision bör ske årligen. Internrevision ska
göras minst två kalenderår under 3-årsperioden. Rutin för detta ska finnas som anger när, hur
och av vem.
Externrevision ska ske med max tre års mellanrum av extern granskare som kontrollerar hur
förvaltningen/bolaget lever upp till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun. Diplom
utdelas till de förvaltningar/bolag som uppfyller kraven.
16. Ledningens genomgång
Förvaltnings-/bolagsledningen ska minst en gång per år göra en översyn av hela
miljöledningssystemet för att se om det fungerar som det är tänkt och för att bedöma behov av
förbättringar/ändringar. Ledningens genomgång ska innefatta:








mål och hur förvaltningen/bolaget arbetar för att uppnå målen samt miljöprestanda
(indikatorer)
föregående revisionsrapport inklusive åtgärder
övriga relevanta avvikelser/förbättringsförslag inklusive åtgärder
ändrade förhållanden inklusive utveckling av lagar/bindande krav och hur de följs samt
eventuella förändringar i miljöaspektlistan, risker och möjligheter och omvärldsfrågor
resursbehov
beslut från föregående ledningens genomgång enligt protokoll
övriga möjligheter till förbättringar
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Bedömning av huruvida miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt?

Ledningens genomgång ska protokollföras och beslut om åtgärder/ändringar antecknas.
17. Avvikelser
Det ska finnas en rutin för att förvaltnings-/bolagsledningen ska kunna få kännedom om
brister i miljöarbetet och för att åtgärder av dessa ska kunna genomföras.
18. Ständig förbättring
Förvaltnings-/bolagsledningen ska ständigt förbättra verkan av miljöledningssystemet för att
uppnå bättre miljöprestanda.
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Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Lisiane Küller
046- 35 68 40
lisiane.kuller@lund.se

Kravlista för Lunds kommuns
miljöledningssystem 2016
Sammanfattning
En omarbetad lista över Krav på Miljöledningssystem i Lunds kommun
är framtagen. Den baseras på den av kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott tidigare antagna kravlistan godkänd 2013-12-10, ISO
14001:2015 och EU förordningen EMAS, men är anpassad efter Lunds
kommuns förutsättningar. Utifrån kravlistan genomförs interna och
externa revisioner av förvaltningarna och kommunala bolag. De
förvaltningar och kommunala bolag som uppfyller kraven vid extern
revision erhåller ett diplom.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-19
Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun

Barnets bästa
Allt miljöarbete är en förutsättning för kommande generationer. Dessa
förbättringar av kravlistan för miljöledning leder förhoppningsvis till ett
förbättrat miljöarbete med gynnsamma effekter för kommunens brukare,
däribland barn, som följd.

Ärendet
En omarbetad lista över Krav på Miljöledningssystem i Lunds kommun
är framtagen inom ramen för Miljöledning i Lunds kommun. Den baseras
på den av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott tidigare antagna
kravlistan godkänd 2013-12-10. Kravlistan är en förenkling av de
standardkrav som finns i den internationella miljöledningsstandarden ISO
14001 och EU förordningen EMAS.
Då ISO 14001 uppdaterats hösten 2015 och mycket händer både vad
gäller tolkningar av ISO 14001, tekniska möjligheter och inom
verksamheterna har en översyn av Lunds kommuns kravlista varit
nödvändig. Kravlistan har uppdaterats i enlighet med de internationella
kraven ISO14001:2015, men är anpassad efter Lunds kommuns
förutsättningar. Utifrån kravlistan genomförs interna revisioner av

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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förvaltningarna och kommunala bolag. Extern revision görs av en
utomstående revisor, godkänd enligt ISO 19011, med några års
mellanrum hos förvaltningarna och bolagen. De förvaltningar och
kommunala bolag som uppfyller kraven vid extern revision erhåller ett
diplom.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås
besluta
att den reviderade versionen av ”Krav på miljöledningssystem i Lunds
kommun” ska användas i Lunds kommuns miljöledningsarbete.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser.

Jon Andersson
Enhetschef

LUNDS KOMMUN
Kommunala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-17

Tid:

Klockan 18.00 – 21.00

Plats:

HSO: s lokaler, Annegården, Lund

Omfattning: §§ 25 - 38
Närvarande: Ann-Christin
Ann-Christine
Bengt
Börje
Carolina

Övriga:

Anmält
förhinder:
Ordförande

Fast
Selander
Bengtsson
Anehamre
Nordbeck

SRF Lundabygden
HSO
SRF Lundabygden
Kultur- och fritidsnämnden
HSO

Dan
Elin
Emma
Gerd
Gunilla

Ishaq
Gustafsson
Fager Malmström
Johansson
Järbel Torell

Socialnämnden
Kommunstyrelsen, ordförande
Kultur- och fritidsnämnden
HSO
HSO

Hanna
Helena
Helen
Ingrid
Jan-Erik

Gunnarsson
Falk
Molnar
Malmqvist Norin
Johansson

Barn- och skolnämnd Lund öster
Vård- och omsorg, sekreterare
Lundabygdens dövas förening
LKF
Stadsbyggnadskontoret

Jeanette
Jean
John
Lena
Mai

Persson
Niyongabo
Lager
Gustafsson
Almén

HSO
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
HSO

Nilla
Oskar
Samuel
Sven-Bertil
Torsten

Bolding
Krantz
Körner Lilja
Persson
Czernyson

HSO
HSO
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Ann-Britt
Stefan
Peter
Peter
Therese
Stefan

Wall Berséus
Norrestam
Nyberg
Walther
Seger
Norrestam

Barn- och skolförvaltning öster
Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolförvaltning stad
Lunds skolors resurscentrum
Lunds skolors resurscentrum
Utbildningsförvaltningen

Baharan

Raoufi

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Justerande
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LUNDS KOMMUN
Kommunala funktionshinderrådet
Helen
Henrik
Christer
Vilhelm

Pender
Månsson
Wallström
Ekensteen

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-17
Byggnadsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
Tekniska nämnden
HSO

§ 25 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 26 Upprop av närvarande samt meddelande om förhinder
Samtliga närvarande presenterar sig. Sekreteraren talar om vilka som har förhinder.

§ 27 Val av justerare samt ersättare
Funktionshinderrådet beslutar:
att utse, Gerd Johansson, till justerare och Torsten Czernyson, till ersättare.

§ 28 Godkännande av dagordning
Funktionshinderrådet beslutar:
att efter § 32, Ansökan ur medel för genomförande av Delaktighet för alla – Inköp av
högtalarvästar lägga till följande punkt på dagordningen:
Mai Alméns skrivelse om handikapp toaletters öppethållande.
att under punkten övrigt lägga till följande:
Nilla Bolding önskar diskussion om en enkät som Lunds kommun har besvarat.
Jeanette Persson önskar en av utvärdering av alla funktionshinderråds möten.
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 29 Tema: Skola
a) Förvaltningarnas presentation av sitt arbete samt uppföljning av planen
Delaktighet för alla

Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Barn- och skolförvaltning Lunds stad
informerar om uppföljningen av planen Delaktighet för alla. Övergripande styrdokument
är skollagen, läroplanen och diskrimineringslagstiftningen. Alla barn ska erbjudas
individuellt stöd i enlighet med skollagens lydelse 3 kap 3§.
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd

Ordförande

Justerande
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som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser…”
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Vidare presenteras exempel på övergripande insatser, förhållningssätt och arbetsmetoder
samt bedömning för lärande. Peter Nyberg visar följande bilagda presentationer:
Delaktighet för alla, Hörselstöd i våra skolor och Rutiner för att anpassa ljud och ljus
miljö för elever med hörselnedsättning i Lunds kommun 2014-01-16.
Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen informerar om
utbildningsförvaltningens arbete och uppföljning av planen Delaktighet för alla.
Vuxenutbildningen för synnedsatta och blinda ordnar vartefter behov uppstår och det
finns även möjlighet att ordna teckentolk varefter behov uppstår
Rektorn för särskolan Therese Seger och verksamhetschefen Peter Walther från LSR,
Lunds skolors resurscentrum, presenterar sitt uppdrag som är att driva en skola för elever
som är i stort behov av stöd. Skoldatorteket i Lund hjälper till med fortbildning genom
specialpedagogiska verktyg. Vissa elever, ofta med lindrig utvecklingsstörning, kan gå
går kvar i sin vanliga klass och har det bra med sina klasskamrater, men läser enligt
grundsärskolans läroplan. Särskolan samverkar med andra kommuner.
Som svar på fråga från Nilla Bolding svarar Peter Walther att han garanterar att det finns
psykologer för att rektorerna ska kunna fatta välgrundade beslut vid särskoleplacering.
Vidare krävs båda vårdnadshavarnas samtycke.
Ann-Britt Wall Berséus svarar på samma fråga att de har välutbildade psykologer att tillgå.
Nilla Bolding frågar varför skolgruppen under rådet är bortprioriterad.
Elin Gustafsson svarar att diskussion pågår och fortsätter i och med översyn av regler för
rådet. Det behövs också resurser till detta.
Elin Gustafsson frågar hur man säkerställer utemiljön och vari består den största
utmaningen i detta.
Ann-Britt Wall Berséus svarar att det finns ett nära samarbete med SPSM,
specialpedagogiska skolmyndigheten. Det finns även möjlighet att söka bidrag och
skattningsverktyg för hur tillgänglig skolan är. På frågan om hur man arbetar med
utemiljön svarar Ann-Britt Wall Berséus att Naturskolan i Lund hjälper till att skapa
attraktiva lekmiljöer. Det finns ett gemensamt nämndsöverskridande projekt kring
lekvärde där byggnadsnämnden och tekniska nämnden är involverat. Tillgängligheten
beaktas i planeringen. I framtiden kommer det att vara en utmaning att möta de barn som
har större neuropsykiatriska nedsättningar.
Stefan Norrestam svarar att det är en utmaning varje gång att göra schemaläggningar
utifrån de behov som finns eftersom skolorna inte alltid är så lättillgängliga rent fysiskt.
Det är en utmaning att ha kontinuerlig kontroll över samtliga behov

b) Utskickade övriga frågor

att lyfta möjligheten att delta i idrottsaktiviteter som arrangeras av andra föreningar.

Ordförande

Justerande
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Sammanträdet ajourneras 19:30 - 20:00

§ 30 Frågor föregående mötesprotokoll
Inga frågor.

§ 31 Ansökan ur medel för genomförande av Delaktighet för alla –
Projektet Alla Unga
Ärendet återremitterades till arbetsutskottet vid rådets möte den 12 april för
omformulering av projektet. Arbetsutskottet har nu, tillsammans med projektledarna,
avgränsat projektet att gälla endast ledarskapsutbildning och att föreslå kommunstyrelsen
att anslå pengar ur medel för genomförande av Delaktighet för alla avseende denna del.
Oskar Krantz yrkar bifall till beslutet.
Funktionshinderrådet beslutar:
att

föreslå kommunstyrelsen att anslå 196 500 kronor för att genomföra en utökning av
projektet Alla Unga,

att

pengarna endast ska gå till delprojektet ledarskapsutbildning och att en förstärkt
satsning görs på denna del,

att

en referensgrupp tillsätts bestående av föreningsföreträdare i kommunala
funktionshinderrådet, tjänstemän från projektet Alla Unga och unga med
intellektuell funktionsnedsättning som berörs av projektet, samt

att

utgiften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för genomförande
av plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Ordföranden tydliggör att politikerna inte tar ställning i sakfrågan då ärendet ska beslutas
av kommunstyrelsen.

§ 32 Ansökan ur medel för genomförande av Delaktighet för alla –
Inköp av högtalarvästar
Mai Almén, HSO, har inkommit med ett förslag till kommunala funktionshinderrådet om
att föreslår kommunstyrelsen att anslå medel för inköp av högtalarvästar med hörslinga
som kan användas vid turistbyråns guidade turer i staden.
Funktionshinderrådet beslutar:
att bordlägga frågan och att ge arbetsutskottet i uppdrag att se över och utreda hur
högtalarvästarna fungerar i Lunds stads miljö.
Ordförande

Justerande
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§ 33 Nytt ärende Hanikapptoaletters öppethållande
Mai Almén, har inkommit med en skrivelse angående offentliga toaletter och
handikapptoaletters öppethållande i Lunds kommun, se bilaga. Toaletterna i Stadsparken
är endast öppna när serveringen är öppen.
Ingrid Malmqvist Norin LKF föreslår att tekniska nämnden ska tillskrivas angående
handikapptoaletterna i stadsparken.
Jean Niyongabo kommer att lyfta frågan vid nästa sammanträde i tekniska nämnden. Det
går även att skriva ned synpunkter till tekniska nämnden på nämndens hemsida.
Det föreligger ett nytt förslag till beslut att till arbetsutskottet delegera frågan om
offentliga toaletter och handikapptoaletter med anledning av Mai Alméns och att
arbetsutskottet skyndsamt hanterar de frågor som tas upp i skrivelsen.

Funktionshinderrådet beslutar:
att arbetsutskottet skyndsamt hanterar de frågor som tas upp i skrivelsen.

§ 34 Digitala utskick till kommunala funktionshinderrådet
Rådets arbetsutskott föreslår att utskick till rådet från och med sammanträdet den 30
augusti i första hand görs digitalt. De som fortsatt önskar få pappersutskick kontaktar
rådets sekreterare.
Det föreligger ett nytt förslag att rådet bordlägger frågan.
Funktionshinderrådet beslutar:
att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

§ 35 Rapporter från arbetsgrupper och nämnder utifrån de olika
nämndsområdena
Oscar Krantz framför att det finns behov av att klargöra vilka arbetsgrupper som finns i
relation till nämnder.
Elin Gustafsson svarar att detta kommer att hanteras och skickas ut.
Brukarrådet kollektivtrafik och färdtjänst
Nilla Bolding frågar vad hänt med problemen med färdtjänsten. Tekniska nämnden har
beslutat om hur man ska gå tillväga med en ny upphandling. Detta behöver diskuteras.
Mai Almén presenterar vad som hänt avseende färdtjänsten.
Jean Niyongabo informerar om att färdtjänsten är väldigt högt prioriterad inom tekniska
förvaltningen och ordföranden i tekniska nämnden är mycket involverad och engagerad.
Ordförande

Justerande
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Kommunservicegruppen
Kommunservicegruppen hade möte 9 maj 2016 och fick information om Senioralert som
är ett nationellt register inom vård och omsorg
LSS gruppen
LSS gruppen hade möte 30 mars 2016. Gerd Johansson informerar om att enhetschefen
för daglig verksamhet Sesam och Finsam, Kerstin Rasmussen kom och informerade om
projektet Finsam, som är ett inkluderande arbetsmarknads projekt. Kommunstyrelsen har
beslutat att en person med funktonshinder ska anställas. Elin Gustafsson ska skicka ut
beslutet.
Nilla undrar varför färre ärenden kommer till funktionshinderrådet och varför tillfrågas
inte funktionsrådet i alla byggfrågor. Elin Gustafsson ska kontakta byggnadsnämndens
ordförande och förhöra sig om detta.
Jean Niyongabo, tekniska nämnden, informerar om tillgänglighet i den planerade
spårvagnen.
Elin Gustafsson informerar om skolan, ett anmälningsärende angående hörseluppdrag, om
lokalfrågor samt om det nya resursfördelningssystemet, beslut fattas i samband med att
kommunfullmäktige fattar beslut om budget i juni.
Sven-Bertil Persson, socialnämnden, informerar om plan för socialservice och boende
samt återkommer om ärendet i augusti.

§ 36 Anmälningsärende
a) Barn- och skolnämnd Lunds stad, Redovisning av hörseluppdraget
Anmälningen läggs till handlingarna.
b) Kommunstyrelsen, Inköp av brits till specialomklädesrummet på
Högevallsbadet och portabla hörslingor för utlåning
Anmälningen läggs till handlingarna.
c) Kulturrådet information till byggnads- och kulturnämnderna
Anmälningen läggs till handlingarna.

§ 37 Övrigt
Nilla Bolding tar upp en enkät som svarats på i Lunds kommun. Myndigheten för
delaktighet som har en kommunuppföljning inom olika områden. Lund har svarat på
idrottsenkäten och även på tillgängligheten. Lund hade bäst resultat i båda
undersökningarna. Nilla Bolding lyfter frågan om varför inte Lunds kommun svarat på de
övriga enkäterna.

Ordförande

Justerande
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Det finns ett förslag att arbetsutskottet följer upp. Arbetsutskottet tar frågan med sig och
utvärderar funktionshinderfrågorna som pågår i nämnderna.
Jeanette Persson önskar att funktionshinderrådets möten följs upp.
Ordföranden tackar Helene Molnar och Therese Paulsson för deras viktiga insatser för
rådet och arbetet med funktionshinderfrågor i Lunds kommun, de kommer inte längre att
arbeta i rådet.

§ 38 Tid och tema för nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 30 augusti klockan 18.00 i HSO:s lokaler på Annegården.

Helena Falk
sekreterare

Elin Gustafsson
ordförande

Gerd Johansson; HSO
justerande

Protokollsbilagor:
Delaktighet för alla
Hörselstöd i våra skolor
Rutiner för att anpassa ljud och ljus miljö för elever med hörselnedsättning i Lunds
kommun, 2014-01-16
Offentliga toaletter och handikapptoaletter i Lunds kommun, 2016-05-15
Karta toaletter, 2012-06-18
Protokollsutdrag KS 2015-11-04 § 373 Finsam Lund
Arbetsgrupper kopplat till nämndsområden

Ordförande

Justerande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-15

§ 137

Ändring av ordning för ersättarnas
inkallande för Miljöpartiet

Dnr KS 2016/0587

Sammanfattning
Miljöpartiet har hemställt om ändrad ordning för ersättarnas inkallande
såvitt avser Miljöpartiet.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 1 juni 2016, § 36.
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014 § 118.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014 § 198.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014,
§ 198, samt beslut den 18 december 2014, § 118, följande ordning
ska gälla för ersättarnas inkallande i kommunstyrelsen och övriga
nämnder och styrelser såvitt avser Miljöpartiet. I stället för
frånvarande ledamot inkallas i första hand de ersättare som tillhör
Miljöpartiet i den ordning som anges i valprotokollet. Därutöver
ska gälla den ordning att om ersättare från det egna partiet saknas,
ska för Miljöpartiets del i första hand inkallas ersättare från
Socialdemokraterna, i andra hand från Vänsterpartiet och i tredje
hand från Feministiskt initiativ.

Beslut expedieras till:
Miljöpartiet
Samtliga nämnden och styrelser
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2016-06-15 klockan 08.30–22.40

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), del av § 143, kl. 19.25 - 22.40
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-19.25
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), del av § 143, kl. 10.15 - 20.00
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), § 133 - del av § 143 , kl. 08.30-16.10
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V), del av § 143, kl. 13.40-22.40
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-13.30
Marie Henschen (FNL), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-17.00
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI), § 133 - del av § 143, kl. 08.30-19.25
Torsten Czernyson (KD), § 133- del av § 143, kl. 08.30-13.40
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) § 133
- del av § 143 samt för Per Olsson (S) del av § 143
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) § 133 - del
av § 143 samt för Felix Solberg (M) del av § 143, kl 08.30-10.15,
19.30-22.40
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Felix Solberg (M) del av § 143,
kl. 08.30-19.30
Lotta Eldh Pålsson (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) del av
§ 143, kl. 19.25-22.40
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Mats Olsson (V) § 133 - del av §
143
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) del av §
143
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Pernilla West (FI) del av § 143
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) del av
§ 143, kl. 13.40 - 22.40

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 08.30-18.00
Joakim Friberg (S), kl. 19.25-22.40
Eva S Olsson (S)
Klara Strandberg (S), kl. 19.25-22.40
Alexander Lewerentz (M)
Hanna Örnskär (MP), kl. 08.30- 16.30
Erik Hammarström (MP), kl. 08.30-20.55
Anna Hagerberg (MP)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Mattias Horrdin (C), kl. 08.30-14.20, 19.25-22.40
Karin Nilsson (C)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 133-143

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset, den 1 juli 2016, kl. 10:00
Underskrifter
Sekreterare

_______________________________________________________
Emma Lundgren
Pernilla Ardhe
_______________________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Mia Honeth (L)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-15

KS 2016/0579

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-06-15-16

Paragrafer

§ 133-143

Datum då anslaget sätts upp

2016-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-25

Samer i Syd

Information om Sameföreningen ”Samer i Syd”, SiS.
Den 25 november 2001 tog Studiefrämjandet i NV Skåne initiativet att bjuda in samer till ett möte med syftet att
tillsammans sprida den samiska kulturen i södra Sverige. Till mötet kom tolv personer, alla med samisk
anknytning.
Under 2002 bildades en interimsstyrelse med namnet: Samer i Skåne, som sedermera ändrades till Samer i Syd.
Upptagningsområde: Boende i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Danmark.
Våren 2003 bildades föreningen - Samer i Syd - En ideell förening med ett 20-tal medlemmar.
Vid årsskiftet 2015/2016 närmar vi oss hundratalet medlemmar. I Skåne bor närmare 300 samer enligt den
samiska röstlängden. Viktigt att veta, hur många samer det finns har aldrig beräknats med folkräkning.
Vi har föreläsningar sedan föreningens start för att öka förståelsen om den samiska traditionella kulturen.
Föreläsningarna har varit öppna för alla intresserade. Vi besöker skolor, föreningar, bibliotek och organisationer.
Berättar om Sveriges Europas enda urfolk, minoriteten samer i fyra länder. Om samernas kultur och vardagsliv.
Hjälpmedel filmer och jojkar, en informationslåda med pedagogiska bruksföremål för förskola, grund- och
gymnasieskola iordningställd av Sametinget, väskan har utökats med barnlitteratur och skänkta gåvor med
anknytning till Sápmi – Samernas land.
Föreningens kulturella samiska konstarter har visats på bibliotek och offentliga platser. Vi har genom åren fått ett
omfattande bibliotek med samisk litteratur, även med egna författare, gåvor och inköpta böcker har tillkommit.
Samer i Syd har informerat Skånes 33 kommuner, Lunds stift och dess 169 församlingar, Skåneregionen
muntligen och med brev om vår föreningsverksamhet och den samiska traditionella kulturen från då- till ny tid.
Föreningen inbjöds första gången till Lunds domkyrka 2009. Försoningsmorgonmässa på Samernas
Nationaldag den 6 februari med biskop som talare. Därefter har samarbetet utvecklats till att Samer i Syd fått
en ”egen” präst som gått i pension. Samekaplanen har bevakat och uppmärksammat Sveriges Ur- Naturfolk Världens Urfolksdag 9 augusti - Samefolkets Nationaldag 6 februari, samt FN- och Barnkonventionens dag.
I Sveriges grundlagändring 2010 beslutades att Sverige har två folk: Svenskar och Samer.
FN:s konvention ILO 169 har inte ratificerats av staten Sverige, vilket SiS påtalat och påverkat vid ett flertal
tillfällen till Sveriges Riksdag och Sametinget (bildades (1993)) med flera organisationer som berörs.
I liten skala började vi under 2006 ha språkkurser/språkbad, hösten 2008 intensiverades återerövrandet av
språket som vi försöker underhålla. Berättarstunder, koltsömnad, hornslöjd, bandvävning och matlagning enligt
samisk traditionell kokkonst har fortsatt hållas vid liv.
Jojk och att skriva om sina minnen har funnits på önskelistan, hitintills med svalt intresse
Vi har årliga ”Renkok/ Màles” på Årsmöte och Nationaldag. KRAV- Fairtrade produkter bejakas.
Föreningen har från Gällivare Sockens Hembygdsförening fått lov att göra en ny utgåva av:
”Husmanskost på Ren”, den första upplagan utgiven 1938, andra upplagan 1986. Skriften är en raritet.
Susanna Jannok Porsbo har kompletterat med: ”Samisk Matkultur” - förr och nu.
Försommaren avslutas alltid med utflykt till myren och eldstaden vid Traneröds mosse som har vissa
likheter med Sápmi. Sedan reser många av oss till kalvmärkning– ljuset, total tystnad och den rena luften.
FN:s Urfolk och MR- dagen den 9 augusti är viktig för Sveriges ur- naturbefolkning: SAMER.
Vi vill uppmärksamma och bevara naturfolkets traditionella historia, språk, traditioner, kultur och livsstil.
Urfolksdagen uppmärksammades första gången 2007. Sametingets dåvarande ordf. Lars- Anders Baer, FNdelegat tillsammans med andra prominenta personer talade om urfolket i världen. Skånes dåvarande
Landshövding Göran Tunhammar talade om Skåneregionens ansvar.
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Föreningen har bildat en Barngåvofond. Stödet avser att främja barn och ungdomars framtida utveckling
inom samiska traditionella traditioner, värderingar och livsstil.
Ge inspiration för barn och unga: Att identiteten/språket återerövrats och bevaras. Stödet avser också att
uppmuntra till att närma samhörigheten mellan barn, unga till äldre generationers livsvisdom.
För övrigt gäller Samer i Syds stadgar. Barn och unga med samisk anknytning kan söka med stöd av
anhöriga, till språk- läger/kurs, duodji/hantverk, etcetera. (Barn och unga 0 – 18 år enligt Barnkonventionen)
Föreningen har en representant i DO. Rapport ”Diskriminering av samer” www.do.se ,
BO-rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar” www.bo.se
En medlem samverkar med Sveriges fem minoriteter i relation till FN- distriktet i Skåneregionen.
I Sametinget medverkar en av våra medlemmar som ledamot.
En medlem är delaktig i Samiska krisnätverks jourtelefon Samiska rådet Svenska kyrkan.
En medlem har skapat Hand- Samisk dockteater. Berättelse från samisk mytologi; ”Sju slags vatten”.
En medlem har intervjuat tjugo samiska barn inför ”Barnkonventionen 25 år” medföljande faktadel (2014)
Barn, föräldrar, morföräldrar har gett ut häften i dialogform, berättelser från då- till nutid på samiska.
Översatt till svenska och engelska (2015) Utkommit i omarbetat andra upplaga som bok (2016)
Samarbete med Skånes Djurpark Höör inleddes under 2002. Hösten 2005 påbörjades i nära samverkan en
byggnation till ett sameviste, en timrad skogssamekåta. Samer var handledare och arbetade praktiskt till kåtans
tillblivelse. Efter invigningen fortsatte samverkan med olika samiska kulturyttringar, öppet hus vid en till två
tillfällen varje månad på ideell basis under tre år, samt andra aktiviteter, film, föreläsningar, matkultur etcetera.
Samekåtan invigdes den 2 december 2006 med Sametingets dåvarande ordförande Lars-Anders Baer och Skånes
Landshövding Göran Tunhammar som var ordförande för stiftelsen Skånes Djurpark.
Under november månad 2009 önskade Djurparkens nya ledning ett utökat samarbete praktiskt, det skulle
innebära ideell verksamhet varje helg och vid högsäsong varje dag. SiS hade naturligtvis inte någon möjlighet till
det. Ingen vilja fanns för rådrum med rådslag med SiS ansvariga. Samarbetet upphörde därmed.
Tre Medlemsblad ges ut varje år/ april, september och december
Fortfarande är vi en liten sameförening med en viktig målsättning: Att sprida kunskaper om Sveriges UrNaturbefolkning genom sameföreningen Samer i Syd. Vi välkomnar nya medlemmar och vi har inga krav på, att
man ska vara same. Medlemskap fås i föreningen enligt stadgan:
§ 1 ”Verka för att befrämja och sprida kunskap om samiska intressen, identitet, kulturellt, socialt, psykologiskt
och ekonomiskt, samt verka för solidaritet, jämlikhet och samarbete människor emellan. Att det samiska
samhället får fortleva utifrån samiska värderingar, livsstil och traditioner. Föreningen skall vara religiöst och
politiskt obunden.”
Du är Välkommen att bli en av oss!
Helsingborg januari 2016
Varrudagáj/Med vänliga hälsningar

Majvor Massa Eriksson
Same® i Syd

Tel: 042 - 12 34 16
E-post: majvor@massaeriksson.se
Hemsida: www.samerisyd.com
OAI´DNO

SYNEN av Paulus Utsi

Maid ålmus oai´dná
Ii laet mikkege imásla´s
Muttu maid gullá
Lae ålo váralazzat
Maid jurdasa
Ii dat-ge daga mai´dige
Muttu jås boas´tot doaimaha
Dat ábas vahágat´tá

Det människan ser
är ingenting underligt
men det man hör
är mycket farligare
Det man tänker
gör heller ingenting
men det fel man begår
det skadar helt.

Page 2 of 22

Hej alla med Gijtto/Tack till Lunds kommun "Handlingsplan nationella
minoriteter"

Reflektion från sameföreningen Samer i Syd, SiS.

Sidan 3-4 "Lunds kommun ska uppmärksamma de nationella minoriteternas
högtidsdagar"
Stam- urfolket Samernas nationaldags hedrande, mer än hundra år gammal borde
uppmärksammas den 6:e februari varje år av Lunds kommun, likaväl i hela
staten Sverige. Utan att någon slags ansökan ska behöva göras!

Under: Sidan 5 (8) "Vem tillhör en nationell minoritet?"
Beträffande samefolket vore det omöjligt att göra en folkräkning då samerna
från dåtid till nutid diskrimineras, förtrycks muntligt som språkligt - Lågt
begåvade, ras- skallmätningar, tvingas lämna modersmål, identitet med
våldtendenser etc. Många samer har traumatiska upplevelser med minnes rester
fortfarande som förnekas ursprungsmässigt - Det är lättare för identiteten
att hysa tillit till att vara svensk. Som samer är vi i nationen
Sápmi/Sameland svenska medborgare.

Sidan 6-7 (8)
Samefolket är stam och urfolket i Sverige och Europa. I staten Sveriges
grundlagsförordning (2010) beslutades och skrevs in - Sverige har två folk:
Svenskar och Samer.
Det samiska folket har tre stora folk- språkgrupper till flera dialekter.
Övriga Sverige med svenska språket har ex.vis skånska, dalmål dialektalt
etc.
Sameföreningen Samer i Syd, SiS har upptagningsområde Skåne, Blekinge,
Halland, Småland och Danmark.

Varrudagáj/Med vänliga hälsningar och fortsatt meningsfylld sommar

Majvor Massa Eriksson/ Medlem i sameföreningen Samer i Syd, SiS

Hemsida: www.samerisyd.com
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För kännedom: SiS ordförande Helena Dådring

-----Ursprungligt meddelande----Från: asa.martensson2@lund.se [mailto:asa.martensson2@lund.se]
Skickat: den 5 juli 2016 15:40
Till: Post.W3D3.kf.ku@lund.se; Post.W3D3.sbk.bn@lund.se;
Post.W3D3.bsfls.bsl@lund.se; Post.W3D3.bsflo.bso@lund.se;
Post.W3D3.mf.mn@lund.se; Post.W3D3.lrv.rh@lund.se; Post.W3D3.sf.sn@lund.se;
Post.W3D3.soc.soc@lund.se; Post.W3D3.tf.tn@lund.se;
Post.W3D3.utb.un@lund.se; Post.W3D3.voo.voo@lund.se; hsavola@yahoo.se;
hanna.savola@lansstyrelsen.se; styrelsen@jcl.se; dragan@lovara.com;
majvor@massaeriksson.se; joensson.eva@gmail.com; jungskytt@hotmail.com;
info@lkf.se; info@lkpab.se
Ämne: Remiss i ärende"Uppdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25, § 176 om
att ta fram en handlingsplan för nationella minoritetsgru...

Hej,

Bifogar Lunds kommuns förslag till strategi och handlingsplan för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter, samt kommunkontorets
tjänsteskrivelse.

Strategin och planen skickas på remiss till samtliga kommunala nämnder och
bolag i Lunds kommun, samt till föreningarna Judiska centret i Lund, romska
föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd och Finska
föreningen i Lund. Ni har möjlighet att yttra er över strategin och
handlingsplanen. Sista svarsdatum för yttrande är den 30 september 2016.

För frågor kontakta
Ulrika Dagård
0734- 15 09 34
<mailto:ulrika.dagard@lund.se> ulrika.dagard@lund.se

Vänliga hälsningar
Åsa Mårtensson
Lunds kommun
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Diarienummer

2016-05-12

KS 2014/0718

Ulrika Dagård
0734-15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

Handlingsplan för Lunds kommuns
arbete med nationella minoriteters
rättigheter

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-35 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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Handlingsplan
Handlingsplanen utgår från Lunds kommuns strategi för nationella minoriteter.
Strategin är:






Nationella minoriteter ska ges utökade kunskaper om sina rättigheter.
Nationella minoriteters kultur och språk ska främjas och nationella
minoriteter ska när det är möjligt, få muntlig och skriftlig
information/kommunikation på aktuellt minoritetsspråk, samt ges utökade
möjligheter till att använda sitt språk.
Nationella minoriteter ska ges utökade möjligheter till inflytande och
delaktighet i frågor och beslut som berör dem.
Nationella minoriteter ska uppmärksammas och kunskap om minoriteternas
kultur och språk ska spridas.

Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella minoriteter gäller de
erkända nationella minoriteterna: judar, romer, samer (som också har status som
urfolk), sverigefinnar samt tornedalingar. De motsvarande nationella
minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Kommunfullmäktige beslutar om strategin och kommunstyrelsen beslutar om
handlingsplanen. Nämnder och förvaltningar ansvarar för att genomföra åtgärder och
aktiviteter i handlingsplanen. Kommunkontoret har en samordnande roll för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteter genom att arrangera samråd,
informations- och utbildningsinsatser, samt följa upp och revidera strategin och
handlingsplanen.
Strategin och handlingsplanen ska vid behov revideras, dock senast år 2022.
Revideringen ska ske i samråd mellan berörda nämnder/förvaltningar,
kommunkontoret och de nationella minoriteterna. Lunds kommuns arbete med
nationella minoriteter ska behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå som en
del av det sedvanliga budgetarbetet.
Kommunkontoret ansvarar för att årligen följa upp strategin och handlingsplanen i
januari/februari månad i samband med kommunstyrelsens arbete med mål- och
budget, samt i samband med att Lunds kommun årligen redovisar sitt arbete med
nationella minoriteter till Länsstyrelsen i Stockholm och till Sametinget.

Handlingsplan – åtgärder, aktiviteter och ansvar
1.

2.

Åtgärd
Information/kunskap
er om rättigheter via
Lunds kommuns
webbplats.
Inventering av
språkkunskaper i de
nationella
minoritetsspråken
hos anställda, samt
användandet av
minoritetsspråk i
kommunen.

Aktivitet
Information på lund.se på nationella
minoritetsspråk. Sidan om nationella minoriteter
rättigheter ska översättas till respektive
minoritetsspråk.
Medarbetares kunskap och vilja använda de
nationella minoritetsspråken i sitt arbete, ska
löpande inventeras, genom att personal på
frivillig basis, uppger sina språkkunskaper. I
fokus finns personal inom äldreomsorgen,
förskolan, skolan och inom kultur- och
fritidsförvaltningens verksamhet. Målsättningen
är att erbjuda personer som talar ett nationellt
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Ansvar
Kommunstyrels
en
Barn- och skol
nämnd Lunds
stad och Lund
Öster,
utbildningsnäm
nden, kulturoch
fritidsnämnden,

3(4)
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3.

Kunskapsspridning/u
tbildningar om
nationella minoriteter
och deras språk och
kultur ska utvecklas
internt i kommunen.

4.

Lunds kommun ska
uppmärksamma de
nationella
minoriteternas
högtidsdagar

minoritetsspråk hjälp och stöd på respektive
minoritets språk inom olika verksamheter, så
som äldreomsorg, förskola, fritidshem, med
mera. Respektive förvaltning ansvarar för sin
inventering.

kommunstyrels
en,
socialnämnden
och vård- och
omsorgsnämnd
en.

I samband med språkinventeringen ska
respektive förvaltning påbörja ett arbete för att
identifiera vilka barn/elever/brukare som
behöver hjälp och stöd på minoritetsspråken.
Syftet är att personal som besitter
språkkunskapen (och vill använda den) i ett
minoritetsspråk ska ha möjlighet, om
verksamheten tillåter, att arbeta med
barn/elever/ brukare som pratar det aktuella
minoritetsspråket. Arbetet ska vara klart senast
2018.

Barn- och skolnämnd Lunds
stad och Lund
Öster,
utbildningsnäm
nden, kulturoch fritidsnämnden,
kommunstyrelsen,
social-nämnden
och vård- och
omsorgsnämnd
en.
Kommunstyrels
en

Lunds kommun ska sträva efter att ha
medarbetare som finns tillgängliga och som kan
prata minoritetsspråken på kommunens
servicecenter.
Ta fram utbildnings- och informationsmaterial
om nationella minoriteter som sprids till alla
anställda. Interna utbildningar ska genomföras.

De nationella minoriteternas högtidsdagar ska
uppmärksammas genom att minoriteternas
flaggor hissas på Stortorget. Enligt Lunds
kommuns Riktlinjer för flaggning på Stortorget i
Lund hissas flagan på romernas högtidsdag den
8 april. Flagghissning vid övriga minoriteters
högtidsdagar genomförs i samråd med
minoriteterna och genom att ansökan görs hos
kommundirektören. Exempel på högtidsdagar
är: Resandefolkets högtidsdag 29 september,
Samefolkens dag 6 februari, Finlands
självständighetsdag 6 december och
Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Utöver
flagghissning ska formerna för
uppmärksammandet av ovanstående datum ske
i samråd med respektive minoritet.
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Kommunstyrels
en i samarbete
med barn- och
skolnämnd
Lunds stad och
Lund Öster,
utbildningsnäm
nden, vård- och
omsorgsnämnd
en,
socialnämnden
och kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunstyrels
en
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5.

Stöd och bidrag till
de nationella
minoriteternas
föreningar.

6.

Lunds kommun ska
uppmärksamma de
nationella
minoriteterna på
kommunens
institutioner för kultur
och på biblioteken.
Lunds kommun ska
främja nationella
minoriteters kultur
och språk.

7.

8.

9.

Lunds kommun ska
utveckla möjligheten
till att utöka antalet
elever som får
undervisning i
nationella
minoritetsspråk och
dess dialekter.

Lunds kommun ska
samråda med
nationella minoriteter
i frågor som berör
dem.

I samband med att Lunds kommun
uppmärksammar de nationella minoriteternas
högtidsdagar, kan kultur- och språkevenemang
arrangeras av de nationella minoriteternas
föreningar eller andra personer som tillhör de
nationella minoritetsgrupperna. Stöd och bidrag
kan sökas av kultur- och fritidsförvaltningen.

De nationella
minoriteternas
föreningar och
personer som
tillhör de
nationella
minoritetsgrupp
erna.

Aktivt upplysa föreningar om möjligheten att
söka bidrag till främjande insatser för
synliggörande av nationella minoriteters kultur
och för utåtriktade kulturella och språkliga
aktiviteter.
Till exempel genom utställningar, teater,
sagostunder och språkcaféer i samverkan med
de nationella minoriteternas föreningar.

Kommunstyrels
en och kulturoch
fritidsnämnden.

Främja språk och kultur genom att aktivt arbeta
med att utöka den litteratur som finns på
minoritetsspråken på kommunens bibliotek och
skolbibliotek i samarbete med de nationella
minoriteternas föreningar.
Genom utökad, skriftlig och muntlig information,
tydliggöra för vårdnadshavare inom förskolan,
grundskolan och gymnasiet att det finns
möjlighet för elever att läsa nationella
minoritetsspråk inom
modersmålsundervisningen, samt få
modersmålsstöd inom förskolan.
Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så
stor utsträckning som möjligt ske inom barnens
ordinarie skolgång.

Kultur- och
fritidsnämnden
och nationella
minoriteters
föreningar.
Utbildningsnäm
nden barn- och
skolnämnd
Lunds stad och
Lund Öster.,

Lunds kommun ska arrangera samrådsmöten
två gånger per år med representanter för de
nationella minoriteterna. Vid ett möte ska även
representanter för minoriteterna bjudas in som
inte är föreningsaktiva.
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Varför en strategi och handlingsplan?
Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella minoriteter gäller de
erkända nationella minoriteterna: judar, romer, samer (som också har status som
urfolk), sverigefinnar samt tornedalingar. De motsvarande nationella
minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Syftet med strategin och handlingsplanen är att skapa tydlighet i ansvaret för
frågorna samt att säkerställa att kommunen lever upp till lagstiftningen
(internationell och nationell) om nationella minoriteters rättigheter. Lagstiftningen
om nationella minoriteter är en rättighetslagstiftning vilken utgår från centrala
principer om människors rättigheter som inte får åsidosättas. Ett särskilt fokus ska
finnas på barn i enlighet med Lunds kommuns arbete med barnets bästa
(barnkonventionen). Strategin och säkerställer att Lunds kommun skyddar de
nationella minoriteternas rättigheter och främjar deras möjligheter att utveckla språk
och kultur.
Strategin innehåller:





Lunds kommuns strategi för arbetet med nationella minoriteter, samt vilka
nämnder/ förvaltningar som ansvar för strategin respektive handlingsplanen.
Beskrivning av aktuell (internationell och nationell) lagstiftning och
koppling till kommunens styrdokument som berör de nationella
minoriteterna.
Beskrivning av de nationella minoriteter som finns i Lund och deras behov.
Se separat dokument för handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller
åtgärder och aktiviteter som Lunds kommun ska arbeta med för att
säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Behovskartläggning
Strategin och handlingsplanen är framtagen i samråd med 5 föreningar som
företräder de nationella minoriteterna i Lund: Judiska centret i Lund, romska
föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd och Finska
föreningen. Föreningsrepresentanterna har framfört vilka behov de anser kommunen
behöver tillgodose för att uppfylla minoritetslagstiftningens tre målområden vilka är:




Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.
Främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur, särskilt minoritetsspråket och barns utveckling av kulturell identitet.
Samråda med representanter för minoriteterna i frågor som berör dem.

Strategi
Nedanstående fyra punkter är Lunds kommuns strategi för arbetet med nationella
minoriteter:



Nationella minoriteter ska ges utökade kunskaper om sina rättigheter.
Nationella minoriteters kultur och språk ska främjas och nationella
minoriteter ska när det är möjligt, få muntlig och skriftlig
information/kommunikation på aktuellt minoritetsspråk, samt ges utökade
möjligheter till att använda sitt språk.
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Nationella minoriteter ska ges utökade möjligheter till inflytande och
delaktighet i frågor och beslut som berör dem.
Nationella minoriteterna ska uppmärksammas och kunskap om minoriteternas
kultur och språk ska spridas.

Strategin är kopplade till Lunds kommuns/kommunfullmäktiges fokusområde
”Inflytande, delaktighet och service” och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens
övergripande mål ”Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och
inflytande på kommunens verksamheter och beslut”.
Kommunfullmäktige beslutar om strategin och kommunstyrelsen beslutar om
handlingsplanen. Nämnder och förvaltningar ansvarar för att genomföra åtgärder
och aktiviteter i handlingsplanen. Kommunkontoret har en samordnande roll för
Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter genom att arrangera samråd,
informations- och utbildningsinsatser, samt följa upp och revidera strategin och
handlingsplanen.
Strategin och handlingsplanen ska vid behov revideras, dock senast år 2022.
Revideringen ska ske i samråd mellan berörda nämnder/förvaltningar,
kommunkontoret och de nationella minoriteterna. Lunds kommuns arbete med
nationella minoriteter ska behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå som en
del av det sedvanliga budgetarbetet.
Kommunkontoret ansvarar för att årligen följa upp strategin och handlingsplanen i
januari/februari månad i samband med kommunstyrelsens arbete med mål- och
budget, samt i samband med att Lunds kommun årligen redovisar sitt arbete med
nationella minoriteter till Länsstyrelsen i Stockholm och till Sametinget.

Aktuell lagstiftning och styrdokument
Under rubrikerna nedan finns en sammanfattning av internationell och nationell
lagstiftning samt Lunds kommuns styrdokument som reglerar arbetet med nationella
minoriteter.

Europarådets ramkonvention och mänskliga rättigheter
År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter. I samband med det infördes minoritetspolitiken som politikområde i den
svenska statsbudgeten. Europarådets ramkonvention slår fast i artikel 1 att ”skyddet
av nationella minoriteter och av de rättigheter och friheter som tillkommer personer
som tillhör dessa minoriteter utgör en integrerad del av det internationella skyddet av
mänskliga rättigheter”.
Rättigheterna för nationella minoriteter är inkluderat i övriga mänskliga rättigheter
som bland annat beskrivs i internationell och nationell lagstiftning så som: FN:s
konvention om barns rättigheter, den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
och skollagen. I lagstiftningen om nationella minoriteter ges barn ett särskilt fokus
som innebär att barnets perspektiv särskilt ska beaktas.

Minoritetslagstiftningen (2009:724)
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) antogs av
Sveriges riksdag 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. Minoritetslagens allmänna
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bestämmelser och grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet för alla
kommuner och omfattar samtliga av Sveriges fem nationella minoriteter.
Grundskyddet för minoriteterna regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som
bland annat slår fast:








förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken (4 §, även 8 § språklagen)
det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)
enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid
muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka
den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas
av personal som behärskar minoritetsspråket. (9 §)

Begreppet förvaltningsmyndigheter är inte exakt definierat i den svenska
lagstiftningen. I princip avses organ som ingår som självständiga enheter på olika
nivåer i den statliga och kommunala förvaltningsorganisationen. Exempel på
förvaltningsmyndigheter är kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.
Däremot omfattas inte kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller kommunala
bolag. Med ”det allmänna” avses offentlig verksamhet som utövas genom staten,
kommunerna eller landstingen.
Med utgångspunkt från minoritetslagstiftningen rekommenderas vid tillämpning av
lagen att förvaltningsmyndigheter arbetar med sju huvudområden: samråd,
kartläggning, information och myndighetsbemötande, främjande och synliggörande,
förskola, äldreomsorg och statsbidrag.

Bibliotekslagen (2013:801)
Bibliotekslagen (2013:801) trädde i kraft den 1 januari 2014. I lagen står det att
biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Skolförordning (2011:185)
I skolförordningen är det tydligt formulerat att alla barn har rätt till undervisning i sitt
modersmål även om modersmålet inte pratas i hemmet dagligen. Till skillnad från
övriga språk ska elever som begär modersmålsundervisning på ett nationellt
minoritetsspråk erbjudas det. Detta oavsett hur många andra elever som önskar
undervisning i samma minoritetsspråk. En förutsättning är att det finns tillgång till
pedagoger i det aktuella språket.
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Språklagen (2009:600)
2009 trädde språklagen (2009:600) i kraft som fastslår att svenska är huvudspråk i
Sverige. Det innebär att svenskan är samhällets gemensamma språk och alla bosatta i
Sverige ska ha tillgång till och kunna använda svenskan inom alla samhällsområden.
Språklagen slår också fast att de nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani
chib, samiska, finska och meänkieli. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Enligt språklagen ska personer
som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig och använda
minoritetsspråket.

Lunds kommuns styrdokument
Allt arbete med att säkerställa nationella minoriteters rättigheter sker inom området
för mänskliga rättigheter. Lunds kommuns styrdokument Barnets bästa – Strategi för
att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun och Världen i Lund om
internationalisering och mänskliga rättigheter – Integrationspolitiskt program för
Lunds kommun styr kommunens övergripande arbete med mänskliga rättigheter.

Nationella minoriteter
Under rubrikerna nedan finns en sammanfattning av hur nationella minoriteter
definieras, samt en beskrivning av de nationella minioriteter som finns i Lund.

Definition av nationella minoriteter
När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
(minoritetslagstiftningen och språklagen) utgick riksdagen från Europarådets
ramkonvention. Ramkonventionen innehåller ingen definition av begreppet nationell
minoritet, men nämner i artikel 5 att religion, språk, traditioner och kulturarv är
viktiga delar av nationella minoriteters identitet. Svenska regeringen kompletterade
kriterierna och för att en grupp ska räknas som en nationell minoritet i Sverige ska
följande kriterier uppfyllas:





En uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället.
En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
En vilja och strävan att behålla sin identitet.
Historiska eller långvariga band med Sverige.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de grupper som uppfyller
kriterierna. Inom grupperna finns en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell
tillhörighet och en önskan om att behålla sin identitet. Samtliga grupper har bott i
Sverige under lång tid och har därmed en långvarig anknytning till nationen.

Vem tillhör en nationell minoritet?
I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med
utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför ingen statistik över hur många
personer som tillhör respektive minoritet. Undantaget är den sverigefinska
minoriteten. I det fallet brukar minoritetsorganisationer, kommuner och myndigheter
använda sig av SCB:s befolkningsstatistik för att få en uppfattning om det
ungefärliga antalet personer som tillhör den sverigefinska minoriteten.
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I lagstiftningen(minoritetslagstiftningen) finns det inte heller någon definition kring
vem eller vilka personer som tillhör en nationell minoritet i Sverige. ”… den enskilde
individen avgör själv om han eller hon vill tillhöra en nationell minoritet.”. Därför är
det upp till varje person att bestämma om hen definiera sig som tillhörande en
nationell minoritet och om hen därmed gör anspråk på det stöd som samhället
erbjuder. Vilket språk en person främst använder eller vilket medborgarskap
vederbörande har är i sammanhanget ointressant.

Nationella minoriteter i Lund
Judar, romer, samer och sverigefinnar är representerade inom föreningslivet i Lund.
Kommunkontoret har samrått med föreningarna Judiska centret i Lund, romska
föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd och Finska
föreningen i Lund i arbetet med handlingsplanen. Den tornedalska minoriteten finns
inte representerade och Lunds kommun har i dagsläget ingen kontakt med personer
som tillhör minoriteten och som är bosatta i Lund.
Nedan beskriver föreningarna sin minoritet och sin verksamhet i Lund.
Judar: Jiddisch är det nationella minoritetsspråket för judar i Sverige, även om
majoriteten av judar i Sverige och i Lund inte talar språket. I enlighet med
skolförordningen (2011:185) anordnar Lunds kommun modersmålsundervisning i
jiddisch och Lunds universitet bedriver forskning och undervisning i Jiddisch.
Judiska Centret i Lund (JCL) är en ideell och oberoende förening som vänder sig till
alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia. Föreningens syfte är:
att främja intresset för judisk kultur, religion och historia, att sprida kunskap om
judendom och judisk kultur, att främja mötet mellan det judiska och svenska
kulturarvet, att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism och
att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer.
Romer: Romani Chib är det nationella minoritetsspråket för romer i Sverige.
Romani chib är att betrakta som en språkfamilj som består av flera olika språk. I
Sverige finns det framförallt fem varianter av romani chib som är: Khelderash,
Lovari, Svensk romani, Kaale och Arli/gurbeti. I enlighet med skolförordningen
(2011:185) anordnar Lunds kommun modersmålsundervisning i Lovari.
Romska föreningen Lovara har en egen lokal i Stångby i Lund. Föreningen erbjuder
dagverksamhet för romer som bland annat inkluderar läxhjälp, tjejgrupper och
diskussonsgrupper kring hälsofrågor.
Romska föreningen Neve Droma riktar sig till unga romer även om föreningen är
öppen för romer inom alla ålderskategorier. Föreningen samarbetar med Romska
ungdomsförbundet i Malmö. Representanter för föreningen är utbildade
hälsoinspiratörer och fokuserar på att erbjuda medlemmarna motiverande samtal
kring hälsofrågor. Övriga aktiviteter som föreningen arrangerar är syhörnor,
matlagning, träning och promenader, stöd till EU-migranter, med mera.
Samer: Samiska är det nationella minoritetsspråket för samer i Sverige. Samiskan är
uppdelad i tre huvudsakliga språk: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska.
Dessa kallas ibland huvuddialekter. Inom huvuddialekterna finns ett flertal dialekter
eller varianter. I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och
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umesamiska. I dagsläget finns det inga elever i Lunds kommun som studerar samiska
inom modersmålsundervisningen.
Samerna uppfyller också kriterierna för ett urfolk som innebär att samer har en lång
sammanhängande och historisk anknytning (innan nationalstaternas bildande) till de
områden (Nordkalotten; Sverige, Finland, Norge och Ryssland) där de bedrivit sin
näring och utvecklat sin kultur. Statusen som urfolk bekräftades av Sveriges riksdag
1977 som uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell
särbehandling i Sverige.
Föreningen Samer i Syd vänder sig till alla samer i Skåne. Syftet med föreningen är
bland annat att verka för att främja och sprida kunskap om samiska intressen, att
verka för solidaritet, jämlikhet och samarbete människor emellan och att det samiska
samhället får fortleva utifrån samiska värderingar och traditioner.
Sverigefinnar: Finska är det nationella minoritetsspråket för sverigefinnar i Sverige.
I enlighet med skolförordningen (2011:185) anordnar Lunds kommun
modersmålsundervisning i finska.
Finska föreningen i Lund är en ideell organisation, som har som målsättning att
aktivt främja den sverigefinska nationella minoritetens intressen. Revitalisering av
det finska språket finns i fokus och föreningen arrangerar bland annat sagostunder
för barn på finska på Lunds stadsbibliotek.
Tornedalingar: Meänkieli är det nationella minoritetsspråket för tornedalingar.
Meänkieli kallades tidigare för Tornedalsfinska. Det geografiska området Tornedalen
syftar till älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala samt delar av
Kiruna och Gällivare kommun.
Det finns inga föreningar i Lund för den tornedalska minoriteten.

Referenser
Bibliotekslagen (2013:801)
Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 2011 Världen i Lund – om
internationalisering och mänskliga rättigheter
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lunds kommun 2015 Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund
Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner, landsting och
regioner 2013 Länsstyrelsen i Stockholms län
Prop.1998/99:143:14
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Rapport 2012, Nationella minoriteter – Rapport om tillämpning av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk Länsstyrelsen i Stockholms län och
Samtinget
Skolförordning (2011:185)
Språklagen (2009:600)
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 2012 Barnets bästa
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ulrika Dagård
0734- 15 09 34
ulrika.dagard@lund.se

Handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att uppdra till
kommunstyrelsen att arbeta fram en handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och
handlingsplan som är framtagen i samråd med 5 organisationer som
företräder de nationella minoriteterna i Lund: Judiska centret i Lund,
romska föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd
och Finska föreningen, samt med representanter från kommunens berörda
förvaltningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016 dnr KS 2014/0718.
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 12
maj 2016 dnr KS 2014/0718.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter den 12 maj 2016, dnr KS 2014/0718.

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn genom att barn som tillhör de nationella
minoriteterna i Lunds kommun ges ytterligare förutsättningar att uttrycka
sina åsikter i frågor som berör dem, samt får ytterligare möjligheter att
utveckla sin kulturella identitet och möjlighet att använda sitt
minoritetsspråk.
Strategin och handlingsplanen tar sin utgångspunkt i de mål som finns i
styrdokumentet Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun. Framförallt i förhållande till strategins mål: 1. Beslut
som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 2.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör
dem. Strategin och handlingsplanen är tydligt kopplad till artikel 30 i
FN:s konvention om barnets rättigheter: Artikel 30: Barnet, som tillhör
minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin
kultur och religion.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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Ärendet
Strategin och handlingsplanen innehåller:


Lunds kommuns strategi för arbetet med nationella minoriteter,
samt vilka nämnder/ förvaltningar som ansvar för strategin
respektive handlingsplanen.



Beskrivning av aktuell (internationell och nationell) lagstiftning
och koppling till kommunens styrdokument som berör de
nationella minoriteterna.



Beskrivning av de nationella minoriteter som finns i Lund och
deras behov.



Handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som Lunds kommun
ska arbeta med för att säkerställa de nationella minoriteternas
rättigheter.

Strategi och handlingsplan
Nedanstående fyra punkter är Lunds kommuns strategi för arbetet med
nationella minoriteter:






Nationella minoriteter ska ges utökade kunskaper om sina
rättigheter.
Nationella minoriteters kultur och språk ska främjas och
nationella minoriteter ska när det är möjligt, få muntlig och
skriftlig information/kommunikation på aktuellt minoritetsspråk,
samt ges utökade möjligheter till att använda sitt språk.
Nationella minoriteter ska ges utökade möjligheter till inflytande
och delaktighet i frågor och beslut som berör dem.
Nationella minoriteter ska uppmärksammas och kunskap om
minoriteternas kultur och språk ska spridas.

Strategin är kopplad till Lunds kommuns/kommunfullmäktiges
fokusområde ”Inflytande, delaktighet och service” och
kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens övergripande mål ”Invånarna i
Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på
kommunens verksamheter och beslut”.
Kommunfullmäktige beslutar om strategin och kommunstyrelsen beslutar
om handlingsplanen. Nämnder och förvaltningar ansvarar för att
genomföra åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen. Kommunkontoret
har en samordnande roll för Lunds kommuns arbete med nationella
minoriteter genom att arrangera samråd, informations- och
utbildningsinsatser, samt följa upp och revidera strategin och
handlingsplanen.
Strategin och handlingsplanen ska vid behov revideras, dock senast år
2022. Revideringen ska ske i samråd mellan berörda
nämnder/förvaltningar, kommunkontoret och de nationella minoriteterna.
Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter ska behandlas inom
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ordinarie rutiner och därmed ingå som en del av det sedvanliga
budgetarbetet.
Kommunkontoret ansvarar för att årligen följa upp strategin och
handlingsplanen i januari/februari månad i samband med
kommunstyrelsens arbete med mål- och budget, samt i samband med att
Lunds kommun årligen redovisar sitt arbete med nationella minoriteter
till Länsstyrelsen i Stockholm och till Sametinget.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att

att översända Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella
minoriteters rättigheter och Handlingsplan för Lunds kommuns
arbete med nationella minoriteters rättigheter på remiss till Barnoch skolnämnd Lunds stad och Lund Öster, Utbildningsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden, Judiska centret i Lund, romska föreningen
Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd och Finska
föreningen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster, Utbildningsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden, Judiska centret i Lund, romska föreningen Lovara,
romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd och Finska föreningen.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-13

§ 113

Handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper

Dnr KS 2014/0718

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att uppdra till
kommunstyrelsen att arbeta fram en handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och
handlingsplan som är framtagen i samråd med 5 organisationer som
företräder de nationella minoriteterna i Lund: Judiska centret i Lund,
romska föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd
och Finska föreningen, samt med representanter från kommunens berörda
förvaltningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016 dnr KS 2014/0718.
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 12
maj 2016 dnr KS 2014/0718.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter den 12 maj 2016, dnr KS 2014/0718.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

översända Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella
minoriteters rättigheter och Handlingsplan för Lunds kommuns
arbete med nationella minoriteters rättigheter på remiss till samtliga
nämnder och bolag i Lunds kommun, Judiska centret i Lund,
romska föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer
i Syd och Finska föreningen.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och bolag i Lunds kommun
Judiska centret i Lund
Romska föreningen Lovara
Romska föreningen Neve Droma
Samer i Syd
Finska föreningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-13

KS 2016/0610

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-06-13 klockan 13.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), Ordförande
Ulf Nymark (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (L)

Ersättare

Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Britt Steiner, Planeringschef, § 113
Johan Östlund, PIL, § 110
Lars Brandel, LIPS, § 110
Mattias Persson, LIPS, § 110
Magdalena Titze, Flyktingsamordnare, § 111
Pål Svensson, Servicedirektör , § 111-112
Henrik Nygren, Lokalstrateg, § 112
Mattias Hedenrud, Ledningsstrateg, § 114

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 110-119

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Page 21 of 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-13

Paragrafer

§ 110-119

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2016/0184

Kommunstyrelsen

Matthias Lindgren
046- 35 59 46
matthias.lindgren@lund.se

Framtagande av ny informationsredovisning
för Lunds kommun
Sammanfattning
Som ett led i arbetet med att förbättra tillgängligheten och säkerställa
hanteringen av allmänna handlingar föreligger behovet av att se över
kommunens informationsredovisning (även kallad arkivredovisning).
En omarbetning av kommunens informationsredovisning är påkallad
utifrån de förändringar som den digitala utvecklingen har på dokumentoch ärendehanteringen. Att redovisa handlingarna utifrån en
verksamhetsbaserad modell innebär att kommunen anlägger en mer
strategisk nivå på informationshanteringen. Att säkerställa en god
offentlighetsstruktur bidrar även till att underlätta för elektronisk
långtidsarkivering (e-arkivering).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2016

Barnets bästa
En garanti för insyn i myndigheternas arbete är offentlighetsprincipen.
Att kunna ta del av allmänna handlingar i ett öppet och demokratiskt
samhälle är därför lika viktigt för nuvarande som för framtida
generationer.

Ärendet
Samhället ställer högre krav på informationssäkerhet, tillgänglighet och
effektivitet. För att möta dessa krav behöver kommunens verksamheter
bättre och tydligare dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar.

Bakgrund
Enligt arkivlagen och Lunds arkivreglemente ska varje myndighet
redovisa sitt arkiv, dels i en arkivbeskrivning och dels i en systematisk
arkivförteckning. Dessa dokument utgör tillsammans med myndighetens
dokumenthanteringsplan den informationsredovisning vilken har som
syfte att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Porfyrvägen 20

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Kommunens traditionella informationsredovisning vilar på anor sedan
början av 1900-talet. Nuvarande dokumenthanteringsplaner och
arkivbeskrivningar utgår därför mer från verksamheternas organisation
och utformning än själva handlingens/informationens funktion i
verksamheten. Därtill representerar lagrad information en växande
kostnadsfaktor. Om kommunens olika verksamheter därför lider brist på
överblick och struktur skapas ineffektivitet i kärnverksamheten. I en
modern förvaltning måste därför dokumenthanteringen ha sådan ordning
och struktur att den fyller kravet på snabbhet och effektivitet.
Kommunen behöver därför ta fram en mer enhetlig informations- och
arkivredovisning med omarbetade dokumenthanteringsplaner,
arkivbeskrivningar och därtill en gemensam gallringsplan för handlingar
av tillfällig eller ringa betydelse.

Kommungemensam dokumenthanteringsplan
Genom en kommungemensam dokumenthanteringsplan kan
informationen redovisas efter verksamhetsområden och processer, vilket
tydliggör handlingarnas samband med verksamheten. Med den nya
verksamhetsbaserade ordningen föreslås därför att nämnder och styrelser
fokuserar på att redovisa informationen i sina kärnprocesser men
hänvisar till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan där information
i styrande och stödjande processer redovisas.
Metoden leder till bättre förståelse för sambanden mellan verksamhet och
handlingar vilket förbättrar både sökmöjligheter och förvaltning av
arkiven, speciellt när dessa finns i en digital miljö. Vidare effektiviseras
arkivarbetet och ger kommunen ett mer enhetligt regelverk. Metoden tar
även hänsyn till informationens rörlighet och att den fysiska lagringen är
föränderlig över tiden. Dokumenthanteringsplanen blir dessutom mindre
sårbar för förändringar och omorganisationer.
Slutligen är god dokumenthantering en fråga om verksamhetsnytta,
rättslig kvalitet, ekonomi och tjänstekvalitet. Genom att utarbeta en mer
enhetlig dokumenthanteringsplan med tydligare instruktioner och
hanteringsanvisningar kan myndigheterna kvalitetssäkra sin
dokumenthantering och skapa en medveten och organiserad
"informationsförvaltning".

Klassificeringsschema
För att underlätta arbetet med att upprätta en ny dokumenthanteringsplan
finns ett redan befintligt klassificeringsschema till hjälp. Detta innehåller
en kartläggning av verksamhetsområden, processer och handlingstyper.
Klassificeringsschemat har tagits fram av ett antal nätverkande
kommuner i bla Skåne, Blekinge och Småland. Genom att projektet fått
in synpunkter på struktur och innehåll så har klassificeringsschemat
utarbetats för att bli så tydligt och enkelt att utgå ifrån som möjligt.
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Omarbetad arkivbeskrivning
Enligt 6 § arkivlagen (1990:782), Lunds arkivreglemente punkt 7 samt 4
kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska det finnas en beskrivning av
myndighetens handlingar. Arkivbeskrivningen är ett viktigt hjälpmedel
för återsökning av information, i synnerhet för allmänheten. Genom
arkivbeskrivningen får man en uppfattning om vilken information som
finns vid förvaltningen, hur informationen används och hur man söker. I
samband med att informationsredovisningen ses över behöver nuvarande
arkivbeskrivningar omarbetas och bli mer enhetliga. Ett förslag (mall) på
arkivbeskrivning har tagits fram av Stadsarkivet.

Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse
I kommunens verksamheter finns även behov av att ta fram gemensamma
gallringsrutiner för vissa typer av handlingar. Det gäller framförallt
handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av
tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Det rör sig också om
handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har
överförts till nya databärare eller genom att handlingarna på annat sätt
har ersatts av nya handlingar. För detta ändamål finns ett av Stadsarkivet
framtaget förslag på en kommungemensam gallringsplan.

Projektplan
Förslag till instruktioner för framtagande av ny informationsredovisning
har sammanställts av Stadsarkivet. Dokumentet är tänkt att användas som
ett hjälpmedel för verksamheterna och innehåller beskrivningar, bifogade
mallar och förslag på tidsplan/avstämning. Projektet är indelat i tre
aktiviteter som tillsammans utgör olika moment i framtagandet av den
nya informationsredovisningen:




Aktivitet 1 – Strukturera information i dokumenthanteringsplan
med hjälp av framtaget klassificeringsschema
Aktivitet 2 - Upprätta en omarbetad arkivbeskrivning
Aktivitet 3 - Förslag till kommungemensam gallringsplan
gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Aktivitet 1 bedöms fortlöpa under 2016 och 2017 medan aktivitet 2 och 3
bör kunna beslutas av nämnder och KS under 2016. Stadsarkivet kommer
att planera in besök hos samtliga förvaltningar och nyckelpersoner för att
informera, ge stöd och följa upp arbetet. Förslagsvis påbörjas projektet
hos Kommunstyrelsen och Miljöförvaltningen.
Projektet bedöms vara tidskrävande och tidplanen för genomförandet
kommer därför att anpassas utifrån tillgängliga personalresurser och
möjligheten att avsätta tid för ändamålet.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

kommunens nämnder ska övergå till verksamhetsbaserad
informationsredovisning vad gäller dokumenthanteringsplaner och
arkivbeskrivningar samt övergå till gemensam gallringsplan för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

att

Stadsarkivet får i uppdrag att leda arbetet med att ta fram den nya
informationsredovisningen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 178

Framtagande av ny
informationsredovisning för Lunds
kommun

Dnr KS 2016/0184

Sammanfattning
Som ett led i arbetet med att förbättra tillgängligheten och säkerställa
hanteringen av allmänna handlingar föreligger behovet av att se över
kommunens informationsredovisning (även kallad arkivredovisning).
En omarbetning av kommunens informationsredovisning är påkallad
utifrån de förändringar som den digitala utvecklingen har på dokumentoch ärendehanteringen. Att redovisa handlingarna utifrån en
verksamhetsbaserad modell innebär att kommunen anlägger en mer
strategisk nivå på informationshanteringen. Att säkerställa en god
offentlighetsstruktur bidrar även till att underlätta för elektronisk
långtidsarkivering (e-arkivering).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

kommunens nämnder ska övergå till verksamhetsbaserad
informationsredovisning vad gäller dokumenthanteringsplaner och
arkivbeskrivningar samt övergå till gemensam gallringsplan för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt
Stadsarkivet får i uppdrag att leda arbetet med att ta fram den nya
informationsredovisningen.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01

