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Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-04

SN 2017/0456

Servicenämnden
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-10-04 klockan 16.00–22.04

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Ann-Sofi Severinsson (S)
Rolf Sällryd (M), kl. 16.00-20.48, § 1
Staffan Sölve (MP), kl. 16.00-19.45, § 1
Tobias Ekholm (MP)
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg, Serviceförvaltningen
stab, § 1
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, § 1
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, § 1
Eva Lindholm, Projektledare, Lundafastigheter, §§ 1-5

Justerare

Mats Nilsson (S), med ersättare Pontus Kjellström (V)
Klara Twete (S), vice ordf kommer att underteckna protokollet i
ordförandens ställe.

Paragrafer

§ 83-93

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 9 oktober kl.08.00

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

I Ordförandens ställe

Klara Twete (S)

Justerare

Mats Nilsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2017-10-04

Paragrafer

§ 83-93

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-31
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§ 83

Aktivitet kring mål och
verksamhetsplan år 2018

Sammanfattning
Under ledning av Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg vid
serviceförvaltningen genomförs en aktivitet med servicenämndens
politiker kring mål och verksamhetsplan år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Ansökan från miljöanslaget

Dnr SN 2017/0469

Sammanfattning
Servicenämnden föreslås besluta att söka medel från miljöanslaget för att
genomföra miljöåtgärder som bidrar till att uppnå LundaEkoII målen.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens ansökan från miljöanslaget
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Tävlingsprogram avseende Hedda
Anderssongymnasiet (projekt 750028)

Dnr SN 2017/0334

Sammanfattning
Lunds kommun planerar att bygga en ny gymnasieskola med
högskoleförberedande utbildningsprogram på fastigheten Pastor Svane 1
samt del av Väster 7:1, Hedda Anderssongymnasiet.
Serviceförvaltningen lämnar förslag på utformning av tävlingsprogram
samt frågan om jury.

Beslutsunderlag
Tävlingsprogram för arkitekttävling (exklusive programhandlingar).
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017, § 72 (bifogas inte).
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C), Maria Gunnevik (KD) och Anders Hansson (S) yrkar att
servicenämnden beslutar i enlighet med nedan att-satser:
att översända tävlingsprogrammet till Sveriges Arkitekter enligt förslaget
i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-03,
att formellt fastställa tävlingsprogrammet efter Sveriges Arkitekters
godkännande,
att fastställa sammansättningen av juryn enligt förslaget i samma
tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen 2017-10-03,
att det skall tillsättas en politisk referensgrupp med representanter från
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
servicenämnden, fyra representanter för varje nämnd,
att det skall tillsättas en referensgrupp med pedagoger och övrig
skolpersonal,
att juryn löpande skall stämma av med och beakta referensgruppernas
synpunkter i utvärderingsprocessen samt
att uppdra åt serviceförvaltningen att till nästa nämndsammanträde
inhämta förslag till referensgruppernas sammansättning

Beslut
Servicenämnden beslutar
att översända tävlingsprogrammet till Sveriges Arkitekter enligt förslaget
i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-03,
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att formellt fastställa tävlingsprogrammet efter Sveriges Arkitekters
godkännande,
att fastställa sammansättningen av juryn enligt förslaget i samma
tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen 2017-10-03,
att det skall tillsättas en politisk referensgrupp med representanter från
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
servicenämnden, fyra representanter för varje nämnd,
att det skall tillsättas en referensgrupp med pedagoger och övrig
skolpersonal,
att juryn löpande skall stämma av med och beakta referensgruppernas
synpunkter i utvärderingsprocessen samt
att uppdra åt serviceförvaltningen att till nästa nämndsammanträde
inhämta förslag till referensgruppernas sammansättning
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (16)

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-04

§ 86

Servicenämndens kompletterande
åtgärdsförslag i anledning av befarad
budgetavvikelse 2017

Dnr SN 2017/0295

Sammanfattning
I anledning av befarad negativ budgetavvikelse 2017 har
serviceförvaltningen upprättat en åtgärdsplan. Då delårsrapporten per
augusti 2017 visar på en ökad avvikelse inom Måltidsservice har en
kompletterande åtgärdsplan upprättats.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2017.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) och Gert Andersson (C) yrkar att
servicenämnden beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att förvaltningen ”skyndar långsamt” gällande de återstående procenten
avseende ekologiska livsmedel i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22,
att förvaltningen i övrigt vidtar föreslagna åtgärder som angetts i
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22 samt
att föreslå kommunstyrelsen att som rutin införa att alla beslutsunderlag
ska innehålla en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av
beslutet, för att säkerställa att ekonomiska förutsättningar finns.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Ombyggnadsprojekt Fäladsskolan;
rapport och förslag till ändring

Dnr SN 2015/0220

Sammanfattning
Förutsättningarna för det om- och nybyggnadsprojekt som
kommunfullmäktige har beställt avseende Fäladsskolan har kraftigt
förändrats. Vid dessa nya förhållanden skulle en långsiktigt god
ekonomisk hushållning innebära en total nybyggnation av skolan. En
sådan ändring av projektet kräver ändring av detaljplanen samt ytterligare
arbete innan en reviderad beställning kan göras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 151.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22.

Yrkanden
Klara Twete (S) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att beställa ändring av detaljplan
avseende fastigheten Borgaren 1 i enlighet med vad som framgår
av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22 under
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om hur
finansieringen av detta ska ske,
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna fortsatt arbete
med programhandling avseende nybyggnadsprojekt Fäladsskolan
samt
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att finansieringen av
detaljplanearbetet och arbetet med programhandlingen ska ske
genom ianspråktagande av de medel som avsatts sedan tidigare för
projekt Fäladsskolan.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Standardlokalprogram för grundskola:
yttrande över remiss

Dnr SN 2017/0327

Sammanfattning
Som en del av den nya investeringsprocessen ingår det att möjliggöra en
standardisering av det som byggs återkommande i Lunds kommun. För
att standardisera byggandet av nya skolor har ett nytt förslag på ett
standardlokalprogram arbetats fram. Utformningen av nya skolor styrs av
lokalprogrammet som beskriver vilka lokaliteter som behövs utifrån
såväl antal elever som krav utifrån läroplanen. Förslaget är nu föremål
för remiss.

Beslutsunderlag
Standardlokalprogram för skola daterat 2017-06-09.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C) och Maria Gunnevik (KD) yrkar att servicenämnden beslutar i
enlighet med serviceförvaltningens förslag men med tillägg av följande
att-satser:
Att uttala
att servicenämnden inte kan se att programmet, i sitt nuvarande skick,
kan ligga till grund för projektering av nya skolor,
att programmet bör ut på remiss igen efter den omarbetning och
komplettering som sker efter den första remissrundan samt,
att uttala att ägande av programmet ska ligga hos barn- och skolnämnden.
Klara Twete (S) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Lars Leonardsson (M)
m.fl. och ställer bifall mot avslag på detsamma och finner att
servicenämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt nedan:
Lars Leonardsson (M), Ingrid Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C) och Maria Gunnevik (KD) röstar på bifall.

Justerare
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Klara Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag.
Med 5 röster för avslag mot 4 röster för bifall beslutar servicenämnden
således att avslå yrkandet från Lars Leonardsson (M) m.fl.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet från Klara Twete (S)
och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att till kommunstyrelsen såsom sitt eget yttrande avseende
Standardlokalprogram för grundskola översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-09-19.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C) och Maria Gunnevik (KD) reserverar sig mot servicenämndens
beslut.

Protokollsanteckningar
Klara Twete (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Serviceförvaltningen har varit processledare i Standardlokalprogramsprocessen. Från barn- och skolförvaltningarna har lokalplanerare deltagit
från dag ett till processens avslutande. Förvaltningschefer har funnits
representerade i styrgruppen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Internt hyresavtal avseende
tillagningskök på fastigheten Arkivet 4
i Lunds kommun, (Spyken byggnad F
och G, Arkivgatan 5, Lund)

Dnr SN 2017/0453

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

Beslutsunderlag
Hyresavtal 1434-BAA-L02-01.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2017.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ingå avtal i enlighet med
förslaget i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19
avseende uthyrning av tillagningskök på Spyken byggnad F och G.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Sammanträdestider för
servicenämnden år 2018

Dnr SN 2017/0428

Sammanfattning
Servicenämnden ska enligt reglementet fastställa stammanträdesdagar för
nästkommande år; i ärendet föreslås dagar och tidpunkter.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 september 2017.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att förlägga sammanträden för servicenämnden under år 2018 i enlighet
med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-18.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Anmälningar delegerade beslut
servicenämnden 2017

Dnr SN 2016/0229

Sammanfattning
Anmälningar av delegerade beslut från nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Sammanställning över delegerade beslut 2017-08-22-2017-09-20.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Anmälningar Servicenämnden 2017

Dnr SN 2017/0083

Sammanfattning
Beslut och information har inkommit.

Beslutsunderlag
Sammanställning 2017-09-20.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Servicedirektör Pål Svensson informerar om att det inte förkommer några
avvikelser då det gäller projektlistan.
Ekonomichef Alma Hodzic informerar om budgetförutsättningar för år
2018. Går även kortfattat igenom beslutad ram för serviceförvaltningen,
internbudget för år 2018 samt finansiella poster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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