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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

SN 2018/0163

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-04-18 klockan 17.00–19.49

Ajournering

Klockan 18.30–18.39

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), ersätter Klara Twete (S)
Ingvar Hansson (C), ersätter Gert Andersson (C)

Ersättare

Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Övriga

Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 29-30
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 29-34
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 29-30
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 29-34

Justerare

Pontus Kjellström (V)

Paragrafer

§ 29-37

Plats och tid för justering

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 den 24 april klockan 16.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

§ 29-37

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-17
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§ 29

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Johanna Ahl Måltidschef Måltidsservice, Ingrid Edling Markentreprenad
chef Markentreprenad och Jonna Myrebris Fastighetschef
Lundafastigheter informerar om vad som är aktuellt inom respektive
affärsområde. Information ges även från servicedirektör Pål Svensson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Delårsrapport per 2018-03-31
servicenämnden

Dnr SN 2018/0149

Sammanfattning
Helårsprognos visar på ett resultat om 85,9 mnkr, vilket är i paritet med
budget 2018.
Beräknad årsprognos avseende investeringar för byggnationer uppgår till
335,9 mnkr. Servicenämndens egna investeringsram om 225 mnkr
prognostiseras att förbrukas i sin helhet.
Serviceförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat jämfört med samma
period 2017. Lundafastigheter redovisar dock en minskning av
kortidssjukfrånvaron.

Beslutsunderlag
Delårsrapport mars 2018 för serviceförvaltningen.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12.

Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved Rosenkvist
(L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac (KD) och Pontus Kjellström
(V), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mats Nilsson (S) m.fl.
och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att överlämna delårsrapport per 2018-03-31 till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och
förskolor

Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras klockan 18.30-18.39.
Lars Leonardsson (M) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved
Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac (KD) och Ingvar Hansson (C), bifall till
de två första att-satserna i förvaltningens förslag, avslag till den tredje
att-satsen i förvaltningens förslag samt följande tilläggsatt-sats:
Att med stöd av det förvaltningen anför föreslå avslag på motionen.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i förvaltningens
förslag, avslag till den tredje att-satsen i förvaltningen förslag samt
följande tilläggsatt-sats:
Att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den andra att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition Pontus Kjellströms (V)
yrkande att bifalla den tredje att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Mats Nilssons (S) tilläggsattsats mot avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att nämnden avslår
yrkandet.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S),
Pontus Kjellström (V) och Barbro Törnqvist (S) röstar avslag till
yrkandet.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) röstar bifall till yrkandet.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således att avslå yrkandet från Lars
Leonardsson (M) m.fl.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-04-01,
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) reserverar sig mot servicenämndens
beslut till förmån för sitt egna yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Servicedirektör Pål Svensson informerar nämnden om en felskrivning i
förvaltningens tjänsteskrivelse och gör en muntlig rättelse i den tredje av
förvaltningens föreslagna att-satser och rättar ordet vegetarisk till
vegetabilisk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Lundaförslaget-Vegetarisk mat två
gånger i veckan i skolan

Dnr SN 2018/0053

Sammanfattning
Förslagslämnaren föreslår att Lunds kommun serverar vegetariska
måltider i skolan två dagar i veckan.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII.
Lundaförslaget – Vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att som sitt svar på ”Lundaförslaget - Vegetarisk mat två gånger i veckan
i skolan”, skicka serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01,
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Beslut expedieras till:
Förslagslämnaren
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Yttrande (samråd) över detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen i Lund,
Lunds kommun

Dnr SN 2018/0085

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram avseende kvarteren Råbykungen
och Stenkrossen i Lund. Syftet med planen är att förtäta de aktuella
kvarteren med bostäder, förskola och kulturverksamhet samt med
kompletterande centrumverksamheter.

Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration upprättad 201802-01.
Planbeskrivning upprättad 2018-02-01.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-26.

Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved Rosenkvist
(L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac (KD), Ingvar Hansson (C)
och Pontus Kjellström (V), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mats Nilsson (S) m.fl.
och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att till byggnadsnämnden översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-03-26 såsom sitt eget yttrande.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Internt hyresavtal avseende
förskolelokaler på fastigheten
Järnåkrarna 1 i Lunds kommun,
(Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1,
Lund)

Dnr SN 2018/0150

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har i tjänsteskrivelse BSL
2014/0278 beställt en ny byggnad för förskolan Körsbäret. Byggnationen
färdigställs i juni 2018 och förslag till internt hyresavtal har tagits fram
för att reglera lokalkostnaderna mellan servicenämnden och barn- och
skolnämnden.

Beslutsunderlag
Hyresavtal 1223-BAA-L01-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2018.

Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mats Nilsson (S) och
finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ingå avtal i enlighet med
förslaget i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-22
avseende uthyrning av förskolelokaler på Körsbärets förskola.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Utnämnande av dataskyddsombud

Dnr SN 2018/0132

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2018.

Yrkanden
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mats Nilsson (S) och
finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att utse Maria Skogh till dataskyddsombud för servicenämnden från och
med den 25 maj 2018
att delegera beslutanderätt till servicedirektören att utse vikarierande
dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12
månader. Beslut om utnämnande av vikarierande dataskyddsombud
ska anmälas till servicenämnden.
Beslut expedieras till:
Akten
Datainspektionen
Kommunkontoret, administrativa avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Anmälningar delegerade beslut
servicenämnden 2018

Dnr SN 2018/0003

Beslutsunderlag
Delegerade beslut 2018-02-17-2018-03-29.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Anmälningar servicenämnden 2018

Dnr SN 2018/0002

Beslutsunderlag
Sammanställning anmälningar 2018-04-03.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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