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§ 42

Ekonomi- och verksamhetsplan EVP
2017 - 2019 med budget 2017

Dnr SN 2016/0131

Sammanfattning
Serviceförvaltningen kan i EVP 2017-2019 med budget för 2017[1] se
risker med att resultatkravet är högt satt i förhållande till årets prognos
och att besparingar avseende gemensamt fordonssystem, effektivare
hyressystem och minskad internfakturering inte är fördelade på ett
optimalt vis. I EVP 2017 beslutades om att serviceförvaltningen ska
erhålla ett resultatkrav motsvarande 102,2 mnkr. Prognosen för
innevarande år per maj månad visar på ett förväntat resultat motsvarande
68,2 mnkr. Differensen mot budget 2017 motsvarar 34 mnkr. Förslag
som serviceförvaltningen lämnar för att åtgärda riskerna är att:
* Serviceförvaltningen skyndsamt tar fram en plan för att utreda vilka
insatser som krävs för att möta resultatkrav under år 2017.
* Besparingen för ett gemensamt fordonssystem, om 3 mnkr år 2017 och
därefter 6 mnkr årligen, finansieras genom att anslag minskas hos
beställande nämnder med motsvarande belopp och att
serviceförvaltningen därefter endast kostnadsfördelar självkostnaden för
avropad tjänst.
* Att budgetberedningen i kommande budgetprocess inarbetar
besparingen för effektivare hyressystem och minskad internfakturering,
om 3 mnkr årligen år 2018 och framåt, i samtliga nämnder genom att
genomlysa den kommunövergripande ekonomistyrningen och omfördela
eventuella anslag.

Beslutsunderlag
EVP 2017-2019 med budget för 2017 (KS 2016/0074)
Länk till EVP klicka här

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta att besparingen för ett gemensamt fordonssystem om 3
mnkr år 2017 och därefter 6 mnkr årligen, finansieras genom att
anslag minskas hos beställande nämnder med motsvarande belopp
och att serviceförvaltningen därefter endast kostnadsfördelar
självkostnaden för avropad tjänst
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt budgetberedningen att i kommande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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budgetprocess inarbeta besparingen för effektivare hyressystem och
minskad internfakturering, om 3 mnkr årligen år 2018 och framåt, i
samtliga nämnder genom att genomlysa den kommunövergripande
ekonomistyrningen och omfördela eventuella anslag
att överlämna tjänsteskrivelse för information om befarat
budgetunderskott 2017 till kommunstyrelsen
att serviceförvaltningen skyndsamt tar fram en plan för att utreda vilka
insatser som krävs för att möta resultatkrav under år 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavd budgetberedning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Delårsrapport serviceförvaltningen
2016

Dnr SN 2016/0068

Sammanfattning
Enligt kommunkontorets anvisningar för delårsrapporten per 31/8 2016
framgår det att nämnderna ska ha beslutat om respektive delårsrapport
innan den 5 oktober 2016. För att undvika att servicenämnden måste
sammankallas en extra gång för att enbart hantera delårsrapporten
föreslås att nämnden på visst sätt uppdrar åt servicenämndens
arbetsutskott att besluta om och överlämna rapporten till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-24.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att uppdra till servicenämndens arbetsutskott att besluta om och
överlämna delårsrapport per 20160831 till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Upphandling av årsentreprenörer;
delegation och beslutsrätt

Dnr SN 2016/0151

Sammanfattning
För att följa lagen om offentlig upphandling (LOU), effektivisera och
konkurrensutsätta inköp av nödvändiga entreprenörstjänster kommer
serviceförvaltningen ta in anbud på ramavtal för så kallade
årsentreprenörer inom preliminärt tretton områden.
Nämnden föreslås nu på visst sätt besluta om att delegera beslutsrätten
och avtalstecknandet avseende dessa upphandlingar till servicenämndens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-20.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att delegera beslutanderätten till servicenämndens arbetsutskott avseende
samtliga i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-20
nämnda fackområden för entreprenadtjänster, fatta
tilldelningsbeslut och, sedan tid för avtalsspärr löpt ut, ge
serviceförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med de
anbudsgivare som servicenämndens arbetsutskott tilldelat avtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Uppföljning av Delaktighet för alla

Dnr SN 2016/0067

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – beslutades av
kommunfullmäktige 2014-06-11. Planen innehåller sju strategiområden
och tiden för genomförandet av planen sträcker sig över perioden 20142016. Nu görs en uppföljning, varvid nämnderna ska redogöra för det
arbete som genomförts och planeras i enlighet med planen inom
relevanta områden för respektive nämnd. För servicenämnden är fyra
områden aktuella.

Beslutsunderlag
Delaktighet för alla, planbeskrivning för genomförande 2014 - 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-19, Dnr VOO
2016/0199
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom servicenämndens redogörelse för uppföljning av arbetet med
åtgärder enligt Delaktighet för alla, till vård- och omsorgsnämnden
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12.
Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper

Dnr SN 2016/0138

Sammanfattning
Ett förslag till strategi och handlingsplan för Lunds kommuns arbete med
nationella minoriteters rättigheter har tagits fram. Förslaget är nu föremål
för ett remissförfarande.

Beslutsunderlag
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter 2016-05-12, KS 2014/0718
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriters
rättigheter 2016-05-12, KS 2014/0718
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-12, KS 2014/0718
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende strategi och handlingsplan för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter, till
kommunstyrelsen översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2016-08-11 med däri angivna synpunkter.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Muntlig information från
serviceförvaltningen

Sammanfattning
Muntlig information från serviceförvaltningens affärsområdeschefer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Anmälningar delegerade beslut
servicenämnden 2016

Dnr SN 2016/0005

Sammanfattning
Anmälningar från nämndens verksamhetsområden

Beslutsunderlag
Delegerade ärenden 2016-05-31 - 2016-09-07, Lundafastigheter,
Måltidsservice, Stab
Delegerade ärenden 2016-06-01 - 2016-06-30, Markentreprenad

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Anmälningar servicenämnden 2016

Dnr SN 2016/0004

Sammanfattning
Beslut, beställningar och information har inkommit från kommunala
organ.

Beslutsunderlag
Sammanställning 2016-08-25.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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