
Servicenämnden Protokoll 1 (15)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-03-08 klockan 17.00–20.14

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Klara Strandberg (S), 17.00-18.16, §§ 24-25
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Klara Strandberg (S) §§ 26-34

Ersättare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Thea Ohlander Arfwidsson, Miljöstrateg, Markentreprenad

Justerare Lars Leonardsson (M)

Paragrafer § 24-34

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 14 mars 2017 kl.16.00

Underskrifter
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Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Lars Leonardsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-08

Paragrafer § 24-34

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson



Servicenämnden Protokoll 3 (15)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Innehåll
§ 24 Information om Lunds kommuns mobilitetsprojekt.............................................................4

§ 25 Val av ledamöter till servicenämndens arbetsutskott ...........................................................5

§ 26 Aktualisering av LundaEko II ..............................................................................................6

§ 27 Miljömål för serviceförvaltningen 2017-2020 .....................................................................8

§ 28 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, 
Lunds kommun - Samrådshandling......................................................................................9

§ 29 Utvärderingskriterier vid byggentreprenad ........................................................................11

§ 30 Remiss: Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp Stadshallen 
och damma av tidigare förslag”..........................................................................................12

§ 31 Ändrad sammanträdestid för servicenämnden m.m. ..........................................................13

§ 32 Serviceförvaltningen informerar ........................................................................................14

§ 33 Anmälningar delegerade beslut servicenämnden 2017 ......................................................15

§ 34 Anmälningar servicenämnden 2017 ...................................................................................16



Servicenämnden Protokoll 4 (15)
Sammanträdesdatum

2017-03-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Information om Lunds kommuns 
mobilitetsprojekt

Sammanfattning
Thea Ohlander Arfwidsson, miljöstrateg, håller en presentation om 
Lunds kommuns mobilitetsprojekt. Projektet har tre övergripande mål 
vilka är kostnadseffektivt användande av kommunens fordon, god 
tillgänglighet till rätt transportmedel och fossilbränslefria tjänsteresor. 
Projektet jobbar för 100 % fossilbränslefritt år 2020. Politikerna ställer 
frågor och olika aspekter av projektet diskuteras.
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§ 25 Val av ledamöter till servicenämndens 
arbetsutskott

                   (muntligt)

Yrkanden
Lars Leonardsson (M) yrkar att servicenämnden upphäver 
servicenämndens beslut den 11 februari 2015 § 8 och istället väljer ett 
arbetsutskott som utgörs av Johan Lambreus Mattsson som ordförande, 
Klara Strandberg som vice ordförande och Inger Tolsved Rosenkvist som 
2:e vice ordförande för resten av mandatperioden.

 Beslut

Servicenämnden beslutar
att upphäva servicenämndens beslut den 11 februari 2015 § 8 samt
 
att till ledamöter i servicenämndens arbetsutskott välja Johan Lambreus 

Mattsson som ordförande, Klara Strandberg som vice ordförande 
och Inger Tolsved Rosenkvist som 2:e vice ordförande för resten av 
mandatperioden.



Servicenämnden Protokoll 6 (15)
Sammanträdesdatum

2017-03-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Aktualisering av LundaEko II
Dnr SN 2017/0011

Sammanfattning
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I 
programmet ingår det också att utvärdera programmet 2015 och 2018. I 
samband med den första utvärderingen gav kommunfullmäktige i 
uppdrag till kommunstyrelsen att göra vissa förändringar i LundaEko II 
för att tydliggöra ansvarsfördelning och målstruktur.

Serviceförvaltningen anser att förslaget på aktualisering av LundaEko II 
är väl genomarbetat och att ansvarsfördelningen är tydligare. 
Förvaltningen önskar en annan formulering av delmål 2.5 (År 2020 ska 
100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat).

Beslutsunderlag
Remiss: Aktualisering av LundaEko II Aktualiserad version 2016-12-27
samt bilaga Indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program för 
ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt remissvar avseende Aktualisering av LundaEko II 

Aktualiserad version 2016-12-27 översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-02-13 samt

 
att särskilt föreslå att delmålet 2.5 (År 2020 ska 100 % av 

inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat) ändras till 
”Öka andelen ekologiska livsmedel av inköpskostnaden.”

Protokollsanteckningar
Alliansen och Andreas Irestål (FNL) lämnar följande 
protokollsanteckning:

Vi anser att LundaEko går in i för mycket detaljer. Nämnder och 
förvaltning lägger alldeles för mycket tid på uppföljningar som inte leder 
någonstans. Vi måste fokusera på de stora linjerna och trenderna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Miljöledningsgruppen
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Akten
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§ 27 Miljömål för serviceförvaltningen 2017-
2020

Dnr SN 2017/0111

Sammanfattning
Servicenämnden föreslås inte besluta om några nya egna miljömål för
2017-2020 utan att istället koncentrera arbetet till att följa upp åtgärder 
och indikatorer för att uppnå LundaEko II:s delmål där förvaltningen har 
ansvar.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21

Beslut

Servicenämnden beslutar
att miljömålen enligt miljöledningssystemets krav är desamma som 

LundaEko II:s mål och delmål samt
 
att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder och indikatorer, allt i 

enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen                                
Förvaltningsledningen
Miljöledningsgruppen                          
Akten
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§ 28 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i 
Lund, Lunds kommun - Samråd

Dnr SN 2017/0016

Sammanfattning
Tekniska nämnden har begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, 
Centrala Brunnshög. Planens syfte är att planlägga kommunal mark för 
framför allt bostäder men även centrumverksamhet, kontor med mera och 
den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka Brunnshögsskolans 
skolgård.

Planförslaget omfattar sju kvarter som innehåller byggrätter för bostäder, 
centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges en 
flexibel användning och ska bli för mål för en markanvisningstävling. 
Förslaget är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration upprättad 2016-
12-02
Planbeskrivning upprättad 2016-12-02
Byggnadsnämndens beslut 2016-12-15, § 229          
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 20 februari 2017

Yrkanden
Alliansen yrkar enligt förvaltningens förslag med följande tillägg:

att redan vid utformningen av parkerna i förslaget så bör 
driftskostnaderna för förslagen tas fram, så att vi inte riskerar att planera 
för parker som vi inte har råd att driva i framtiden.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt svar i samrådet avseende detaljplan för del av Östra Torn 

27:2 (Centrala Brunnshög, parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun 
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-17 samt

att redan vid utformningen av parkerna i förslaget så bör 
driftskostnaderna för förslagen tas fram, så att vi inte riskerar att 
planera för parker som vi inte har råd att driva i framtiden.

 

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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§ 29 Utvärderingskriterier vid 
byggentreprenad

Dnr SN 2017/0110

Sammanfattning
Ändrad lagstiftning, rättsutvecklingen i övrigt och gjorda erfarenheter 
medför dels att servicenämndens beslutade värderingsgrunder vid 
utvärdering av anbud för byggentreprenader bör upphöra att gälla, dels 
ett behov av en förändrad styrning av kommande upphandlingar.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-14.
Bilaga daterad 2012-05-14 till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 
2012-05-14.
Servicenämndens beslut den 23 maj 2012, § 57.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2017

Beslut

Servicenämnden beslutar
att servicenämndens beslut den 23 maj 2012, § 57, upphävs med uppdrag 

åt serviceförvaltningen att för kommande byggprojekt göra de 
anpassningar av upphandlingsdokumenten som bedöms 
nödvändiga samt

 
att serviceförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med servicenämndens 

presidium utforma ett förslag för servicenämndens framtida 
styrning av nämndens upphandlingar.

Beslut expedieras till:
Servicedirektör
Fastighetschef
Akten
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§ 30 Remiss: Motion från Mia Honeth (L) 
samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp 
Stadshallen och damma av tidigare 
förslag”

Dnr SN 2017/0017

Sammanfattning
För närvarande pågår ett arbete (förstudie) med att utreda stadshallens 
framtida användning och utveckling; förstudien har beställts av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Liberalerna har sedan arbetet inletts 
genom Mia Honeth m fl, föreslagit att Lunds kommun går igenom de 
gamla förslag och idéer som funnits för Lunds Stadshall och att tidigare 
förslag ska utgöra en del av helhetsbedömningen när förslaget om 
stadshallens framtid presenteras. Servicenämnden har nu fått motionen 
för yttrande.

Beslutsunderlag
Motion till Lunds kommunfullmäktige ”Rusta upp Stadshallen och 
damma av tidigare förslag”, 2016-12-14
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14

Beslut

Servicenämnden beslutar
att som svar på remiss avseende motion från Mia Honeht (L) med flera – 

Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare förslag- överlämna 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 31 Ändrad sammanträdestid för 
servicenämnden m.m.

Dnr SN 2017/0112

Sammanfattning
Servicenämndens sammanträde som är beslutat till kl. 17.00 den 5 april 
2017 behöver flyttas fram till kl. 17.30 den 5 april 2017 på grund 
serviceförvaltningens servicedag.

Dessutom föreslås delegation av beslut om överlämnande av 
delårsbokslut per 2017-03-31.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-22

Beslut

Servicenämnden beslutar
att ändra servicenämndens sammanträdestid från kl. 17.00 till kl. 17.30 

den 5 april 2017 samt
 
att delegera till servicenämndens arbetsutskott att besluta om 

överlämnande av delårsbokslut per 2017-03-31.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunikationsavdelningen
Akten
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§ 32 Serviceförvaltningen informerar

Sammanfattning
Muntlig information från Serviceförvaltningen.

Servicedirektör Pål Svensson inleder med en kort redovisning, i enlighet 
med tidigare önskemål från servicenämnden, beträffande andel 
sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i % vid Serviceförvaltningen  
mellan åren 2011 och 2016. Servicedirektören informerar även om att 
serviceförvaltningen har aktiverat sin krisledningsgrupp.

Affärsområdeschefen för Marketreprenad Inger Edling och 
affärsområdeschefen för Lundafastigheter Jonna Myrebris informerar om 
vad som är aktuellt inom respektive affärsområde.

Stabschef Rebecka Kärrholm redogör för vad som är aktuellt vid staben 
och nämndsekreterare Anna Månsson håller kort info om 
servicenämndens kommande studiebesök på Spyken och 
Östervångskolan.
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§ 33 Anmälningar delegerade beslut 
servicenämnden 2017

Dnr SN 2016/0229

Sammanfattning
Anmälningar från nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Beslut i delegerade ärenden 2017-02-01 - 2017-02-21.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§ 34 Anmälningar servicenämnden 2017
Dnr SN 2017/0083

Sammanfattning
Beslut och information har inkommit från kommunala organ.

Beslutsunderlag
Sammanställning 2017-02-20.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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