
Servicenämnden Protokoll 1 (10)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-06 SN 2017/0398

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-09-06 klockan 17.05–19.34

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Strandberg (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S), kl.17.11–19.34
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C), kl.17.32–19.34
Maria Gunnevik (KD), § 73, kl.17.05–18.40

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör som ersättare för Anders Hansson (S)
Rolf Sällryd (M), tjänstgör som ersättare för Maria Gunnevik (KD) 
§§ 74-79

Ersättare Ann-Sofi Severinsson (S)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg, Serviceförvaltningen 
stab,  § 73
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Maria Nermark (FNL),  Ersättare electa
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Sara van Lunteren, Projektledare, Lundafastigheter, § 73
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, § 73

Justerare Pontus Kjellström (V), med ersättare Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Paragrafer § 73-79

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 11 september 2017 kl.08.00
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Underskrifter

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-06

Paragrafer § 73-79

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-11 Datum då anslaget tas ned 2017-10-03

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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§ 73 Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Sara van Lunteren, projektledare vid Lundafastigheter, håller en 
presentation om förslag till ny organisation för hantering av sociala 
boenden i Lunds kommun. Presentationen redogör bland annat för syftet 
med projektet, hur den nya organisationen skulle kunna se ut samt för 
projektets tidplan. Förhoppningen är att ett färdigt förslag ska vara klart i 
september och att beslutsprocessen ska kunna påbörjas under oktober 
eller november.

Sara van Lunteren informerar även kortfattat om en workshop som 
genomförts på temat ”Så blir vi bättre tillsammans”. Deltagarna kom från 
de förvaltningar som arbetat med frågor kring sociala boenden. Syftet 
med workshopen var att fastställa vad man lärt sig fram till nu och hur vi 
kan lära oss av detta för att bli bättre i framtiden.

Ingrid Edling, affärsområdschef Markentreprenad, informerar om vad 
som är aktuellt inom affärsområdet och berättar bland annat om en 
avstämning som gjordes under våren 2017 med personalen angående 
omorganisationen på Markentreprenad som genomfördes år 2016.

Jonna Myrebris, Fastighetschef Lundafastigheter, informerar om vad som 
är aktuellt inom affärsområdet och går igenom projektlistan över 
pågående projekt.

Rebecka Kärrholm, Stabschef, informerar om vad som är aktuellt vid 
staben.

Pål Svensson, servicedirektör, informerar kortfattat om arbetet med den 
nya gymnasieskolan samt utvecklingen av Stadshallen.
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§ 74 Internt hyresavtal avseende 
skollokaler på fastigheten Arkivet 4 i 
Lunds kommun (Spyken byggnad F & 
G, Arkivgatan 5, Lund)

Dnr SN 2017/0392

Sammanfattning
Källbo (tidigare äldreboende) har byggts om för att tillgodose behovet av 
fler skollokaler till gymnasieskolan Spyken. Ombyggnaden är 
färdigställd och förslag till internt hyresavtal har tagits fram för att 
reglera lokalkostnaderna mellan servicenämnden och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Hyresavtal 1434-BAA-L01-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017.

Yrkanden
Klara Strandberg (S), Lars Leonardsson (M) och Inger Tolsved 
Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag.

 Beslut

Servicenämnden beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ingå avtal i enlighet med 

förslaget i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28 
avseende uthyrning av skollokaler på Spyken byggnad F och G.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten
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§ 75 Samverkansavtal avseende 
bibliotekslokal i kvarteret Kryptan, 
Södra Sandby

Dnr SN 2017/0308

Sammanfattning
I Södra Sandby är folkbiblioteket idag lokaliserat i lokaler på 
Fritidsgatan. Stadsbyggnadskontoret har gjort en ny detaljplan för 
kvarteret Kryptan i centrum av Södra Sandby. Planen möjliggör 
folkbibliotek. Under förutsättning att kompensation ges för den 
hyresökning en flytt till nya lokaler innebär, har kultur- och 
fritidsnämnden beställt förhyrning av nya lokaler i kvarteret Kryptan. 
Kommunstyrelsen har gett servicenämnden rätt att teckna nödvändiga 
samarbetsavtal för att en sådan förhyrning ska kunna göras. Ett förslag 
till samarbetsavtal har nu tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal/avsiktsförklaring 2017-08.
Avtalsbilaga gränsdragningslista.
Avtalsbilaga ritning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-04-12, § 67.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-23, § 210.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-05-09.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017.

Yrkanden
Klara Strandberg (S) och Gert Andersson (C) yrkar att servicenämnden 
beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ingå 

samverkansavtal/avsiktsförklaring gällande bibliotekslokaler i 
kvarteret Kryptan i Södra Sandby i enlighet med 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund stad
Akten
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§ 76 Medborgarförslag om att satsa på 
bättre skolmat med ekologiska varor.

Dnr SN 2017/0099

Sammanfattning
En grupp elever har lämnat ett medborgarförslag. De föreslår att 
skolmaten ska bli bättre genom att satsa på fler ekologiska varor. De 
önskar vegetariska rätter som inte efterliknar kötträtter, större variation 
mellan rätterna, färre billiga rätter som ska efterlikna exklusiva rätter och 
mer kryddor i maten.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 juni 2017.
Medborgarförslag den 14 oktober 2016.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att som sitt svar på medborgarförslag om att satsa på bättre skolmat med 

ekologiska varor, skicka serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 
2017-06-22.

Beslut expedieras till:
Kontaktperson förslagslämnarna
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 77 Anmälningar delegerade beslut 
servicenämnden 2017

Dnr SN 2016/0229

Sammanfattning
Anmälningar av delegerade beslut från nämndens verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
Sammanställning över delegerade beslut 2017-05-20-2017-08-21

Beslut

Servicenämnden beslutar
Att godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Beslut expedieras till:
Akten



Servicenämnden Protokoll 9 (10)
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 78 Anmälningar Servicenämnden 2017
Dnr SN 2017/0083

Sammanfattning
Beslut och information har inkommit från kommunala organ.

Beslutsunderlag
Sammanställning 2017-08-25.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att lägga redovisningen till handingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 79 Servicenämndens ordförande 
informerar

Sammanfattning
Servicenämndens ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) informerar 
nämnden om att det på nästa nämndsammanträde den 4 oktober 2017 är 
inplanerat en aktivitet kring mål och verksamhetplaner för år 2018. Till 
följd av detta kommer sammanträdet att börja en timme tidigare än 
vanligt, det vill säga kl. 16.00.
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