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§1

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Muntlig information från serviceförvaltningen.
Johanna Ahl, ny Måltidschef, presenterar sig för servicenämnden.
Ingrid Edling, affärsområdschef Markentreprenad, informerar om vad
som är aktuellt inom affärsområdet.
Jonna Myrebris, Fastighetschef Lundafastigheter, informerar om vad som
är aktuellt inom affärsområdet och går igenom förändringar i
projektlistan.
Alma Hodzic, Ekonomichef, presenterar det preliminära årsresultatet för
år 2017.
Anna Månsson, Nämndsekreterare, informerar om kommande utbildning
för servicenämnden i Meetings Plus.
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§2

Strategiprocessen EVP 2019-2021

Dnr SN 2017/0676

Sammanfattning
Inför EVP 2019-2021 så har kommunstyrelsen beslutat om anvisningar
och tidplan för strategi- och planeringsprocessen. Med utgångspunkt från
de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 20182020, och de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna, har nämnder och
styrelser under höstens strategiprocessarbete fortsatt det långsiktiga
arbetet med att ta fram strategier och konkreta åtgärder för
effektiviseringar och kvalitetsförbättringar.
För att utveckla målstyrningsmodellen behöver planeringsprocessen för
budgetåret 2019 lämna gott om tid för dialog mellan nämnd och
förvaltning. Målen behöver tydligare ställas mot de ekonomiska
förutsättningarna och sträva mot en enhetlig målbild för att undvika
målkonflikter med andra styrdokument som exempelvis LundaEko II.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20.
Rapporten nämndens EVP-skrivelse 2019-2021.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C) och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar att servicenämnden beslutar i
enlighet med serviceförvaltningens förslag men med tillägg av följande
att-sats
Att uttala att i bland är det bättre att prioritera närodlat framför ekologiskt
både ur klimatperspektiv och utifrån ekonomisk hushållning.
Klara Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S) och Johan
Lambreus Mattsson (MP) yrkar på avslag av Lars Leonardsson (M) m.fl.
tilläggsyrkande samt att servicenämnden ska besluta i enlighet med
serviceförvaltningens förslag men med tillägg av följande att-sats
Att föreslå att kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att i
samverkan med serviceförvaltningen ta fram ett förslag på ett system i
likhet med det statliga systemet för bidragsfastigheter.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M) och Ljiljana
Lipovac (KD) yrkar bifall till Klara Twete (S) m.fl. tilläggsatt-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på serviceförvaltningens förslag till
beslut och finner att servicenämnden beslutar att bifalla
serviceförvaltningens att-satser.
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Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Klara
Twete (S) m.fl. och finner att servicenämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Lars
Leonardsson (M) m.fl. och ställer bifall mot avslag och finner att
servicenämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Ljiljana Lipovac (KD) röstar på bifall.
Klara Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S) och Johan
Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag.
Pontus Kjellström (V) avstår från att rösta.
Med fyra röster för bifall mot fyra röster för avslag och en som avstår
från att rösta beslutar servicenämnden således, med ordförandens
utslagsröst, att avslå tilläggsyrkandet från Lars Leonardsson (M) m.fl.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att begära ersättning från kommunstyrelsen för driftkostnader för
inomhusmiljöprojektet genom resultatkravsreglering,
att begära ersättning från kommunstyrelsen för ökade kostnader till följd
av nya föreskrifter och ökade kontrollsystem genom
resultatkravsreglering samt
att godkänna förvaltningens förslag till budget för EVP 2019-2021 samt
att översända den till kommunstyrelsen, i enlighet med beslutet av
KSau 2017-10-02 samt
att föreslå att kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att i
samverkan med serviceförvaltningen ta fram ett förslag på ett
system i likhet med det statliga systemet för bidragsfastigheter.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§3

Granskningsrapport intern kontroll
2017 för servicenämnden

Dnr SN 2017/0675

Sammanfattning
Servicenämnden redovisar i denna rapport utfallet av det interna
kontrollarbetet under 2017. Utgångspunkten för denna granskning har
varit de kontrollaktiviteter som antogs i Handlingsplan intern kontroll
2017.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport intern kontroll för servicenämnden 2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern
kontroll 2017 för servicenämnden.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Affärsområdeschefer serviceförvaltningen
Handläggare
Akten
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§4

Yttrande över Granskning av
kommunens arbete med bemötande
och tillgänglighet

Dnr SN 2017/0551

Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende kommunens
arbete med bemötande och tillgänglighet. Servicenämnden bereds tillfälle
att yttra sig över granskningen.

Beslutsunderlag
Granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet.
Lunds kommunrevision, rapport november 2017.
Kommunrevisorernas missiv, 2017-11-17.
Kommunikationsplattform för serviceförvaltningen, november 2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2017.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Klara Twete (S) och Pontus Kjellström
(V) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende Granskning av kommunens arbete med
tillgänglighet och bemötande översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-11-30.
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§5

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2017

Dnr SN 2017/0670

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). I
år har förvaltningen valt att besvara uppföljningsfrågorna dels i
samverkansgrupper på verksamhetsnivå, dels i fyra APT- grupper. Syftet
med att genomföra uppföljningen även på APT-nivå var att få ökad insikt
i hur väl integrerat och känt det systematiska arbetsmiljöarbetet är i
verksamheten som helhet. Uppföljningen genomfördes vid separata
tillfällen under november 2017.
Utifrån resultatet ges förslag på åtgärder för det kommande året.

Beslutsunderlag
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 2017-12-20. Resultatet av
enkäten uppdelat per affärsområde och stab samt APT-grupper bifogas
till denna tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) och Pontus Kjellström (V) yrkar att
servicenämnden beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för åtgärder som
avser att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet
med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20.
Beslut expedieras till:
Akten
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§6

Remissvar Ungdomspolitiskt program
för Lunds kommun

Dnr SN 2017/0635

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett nytt
ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Programmet ska utgöra
ett långsiktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur Lunds
kommun arbetar med ungdomspolitiska frågor gällande barn och
ungdomar i åldern 12-25 år samt hur verksamheten ska utvecklas från
och med 2018. Förslaget till nytt Ungdomspolitiskt program för Lunds
kommun är nu föremål för remissförfarande och servicenämnden föreslås
tillstyrka remissversionen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-31.
Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, remissversion november
2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16 § 145.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att tillstyrka Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun,
remissversion november 2017.
Beslut expedieras till:
Kultur och fritidsnämnden
Akten
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§7

Anmälningar servicenämnden 2018

Dnr SN 2018/0002

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälningar 2017-12-21.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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§8

Anmälningar delegerade beslut
servicenämnden 2018

Dnr SN 2018/0003

Beslutsunderlag
Delegerade beslut 2017-11-21-2017-12-21.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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