
Servicenämnden Protokoll 1 (10)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-05 SN 2016/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Kristallen, Meteoriten, 2016-10-05, klockan 16.00–21.30

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordförande, §§ 50, 52-54
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e vice ordförande, §§ 50, 52-54
Mats Nilsson (S)
Klara Strandberg (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Anders Hansson (S) § 51
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L) § 51

Ersättare Barbro Törnqvist (S)
Staffan Sölve (MP) §§ 50-51
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Pål Svensson, servicedirektör
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef
Jonna Myrebris, fastighetschef, §§ 50, 52-54
Ingrid Edling, entreprenadchef
Jennie Andersson, måltidschef, §§ 50-52
Katarina Otz, kommunikatör
Rebecka Kärrholm, fastighetsjurist
Anne Pivén, miljö- och verksamhetsutvecklare
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Alma Hodzic, tillträdande ekonomichef, §§ 50, 52-54

Justerare Pontus Kjellström (V)

Paragrafer §§ 50-54

Plats och tid för justering Serviceförvaltningens kansli, 2016-11-10
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Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Pontus Kjellström (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-05

Paragrafer §§ 50-54

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-15 Datum då anslaget tas ned 2016-12-08

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Franzén
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§ 50 Information från serviceförvaltningen

Sammanfattning
Nyligen tillträdd måltidschef Jennie Andersson, som närmast kommer 
från en tjänst i Halmstads kommun, presenterar sig samt redogör för 
uppdraget som chef för Måltidsservice. Bland annat kommer 
verksamheten att ha ett ökat fokus på råvaror och målsättningen är att 
kommunens måltider i högre grad ska tillagas från grunden. Ambitionen 
är vidare att framöver arbeta med hela måltidsupplevelsen på ett nytt sätt.

Servicedirektör Pål Svensson informerar om Lundauppropet, en 
samlande benämning för ett antal lösningar i syfte att skapa fler 
genomgångsbostäder i Lunds kommun. Vidare har en ny 
kombinationstjänst som arkivarie och nämndsekreterare inrättats. 
Förvaltningen har rekryterat en ny ekonomichef, Alma Hodzic, som 
tillträder sin tjänst den 1 november 2016. För närvarande pågår 
förhandlingar mellan Lunds kommun och Domstolsverket avseende 
andrahandsinhyrning i nya tingsrätten.

Tillträdande ekonomichef Alma Hodzic, som närmast kommer från en 
tjänst i Burlövs kommun, presenterar sig och sitt uppdrag.

Entreprenadchef Ingrid Edling informerar om planering inför påvens 
besök i Lund den 31 oktober 2016.

Fastighetsjurist Rebecka Kärrholm informerar om förslag till 
sammanträdestider för 2017.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 51 Förlängning av ramavtal avseende 
konsulttjänster
Dnr SN 2015/0213

Jäv
Per Olsson (S) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) anmäler jäv. Anders 
Hansson (S) och Oskar Vilhelmsson Timmermand (L) går in som 
tjänstgörande ersättare.

Sammanfattning
Serviceförvaltningen tog under 2015 in anbud på ramavtal för 
konsulttjänster inom sex avtalsområden (A, K, V, E, L och S). Avtal 
tecknandes att gälla till och med 2016-10-15 med en rätt att förlänga 
avtalstiden på oförändrade villkor för maximalt tolv (12) månader i taget.

Servicenämnden föreslås nu besluta om förlängning med tolv månader 
för samtliga ramavtalsleverantörer inom avtalskategorierna A, V, E, L 
och S samt att ge servicedirektören i uppdrag att teckna 
förlängningsavtalen.

Vidare föreslås servicenämnden att för avtalsgruppen K besluta att 
delegera beslut angående förlängning av ramavtalet till ordföranden för 
servicenämnden samt att ge servicedirektören i uppdrag att teckna 
förlängningsavtal i förekommande fall.

Beslutsunderlag
Servicenämndens tjänsteskrivelse den 27 september 2016
Ramavtal gällande tekniska konsulter AEKLSV
Förfrågningsunderlag med frågor och svar avseende tekniska konsulter
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Beslut

Servicenämnden beslutar
att ramavtal för tekniska konsulter inom avtalskategorierna A, V, E, L 

och S ska förlängas med tolv (12) månader till och med 2017-10-15 
för samtliga ramavtalsleverantörer och att ge servicedirektören i 
uppdrag att teckna förlängningsavtal med samtliga 
ramavtalsleverantörer inom dessa avtalskategorier

att för ramavtal för tekniska konsulter inom avtalskategori K besluta 
att delegera beslut angående förlängning av ramavtalet till 
ordföranden för servicenämnden samt

att ge servicedirektören i uppdrag att i förekommande fall teckna 
förlängningsavtal med ramavtalsleverantörer i avtalskategori K 
med som längst till och med 2017-10-15.

Beslutet expedieras till:
Servicedirektör
Fastighetschef
Akten
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§ 52 Ekonomi- och verksamhetsplan EVP 
2017-2019 med budget 2017
Dnr SN 2016/0131

Sammanfattning
Serviceförvaltningen kan i ekonomisk verksamhetsplan för 2017-2019 
med budget för 2017 se risker med att resultatkravet är högt satt i 
förhållande till årets prognos. I ekonomisk verksamhetsplan för 2017 har 
beslutats att servicenämnden ska erhålla ett resultatkrav motsvarande 
102,2 miljoner kronor. Dessutom visar prognosen för innevarande år, per 
delår augusti, på ett förväntat resultat motsvarande 59,5 miljoner kronor. 
Differensen gentemot budget 2017 motsvarar 42,7 miljoner kronor.

Servicenämnden har beslutat att serviceförvaltningen skyndsamt ska ta 
fram en plan för att utreda vilka insatser som krävs för att möta 
resultatkrav under år 2017.

Serviceförvaltningen presenterar förslag för att nå resultatkrav 2017. 
Samma förslag är till del tillämpliga på det förväntade underskottet 2016. 
De resultatförbättrande åtgärder som föreslås riskerar dock att vara 
kortsiktiga lösningar som inte är hållbara i ett längre perspektiv.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2016
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143

Yrkanden
Klara Strandberg (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för 
överläggning.

Johan Lambreus Mattsson (MP), Per Olsson (S), Mats Nilsson (S), Klara 
Strandberg (S) och Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag och yrkar vidare att servicenämnden ska föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att införa rambudget med 
anslagsfinansiering för Lundafastigheter samt att eliminera 55,1 miljoner 
kronor från avskrivningar extra tillgångspost.

Lars Leonardsson (M) yrkar att nämnden ska ajournera sig för ytterligare 
överläggning.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Klara Strandberg (S) om 
ajournering och finner att nämnden bifaller detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkande från Lars Leonardsson (M) 
om ytterligare ajournering och finner att nämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Johan Lambreus 
Mattsson (MP), Per Olsson (S), Mats Nilsson (S), Klara Strandberg (S) 
och Pontus Kjellström (V) om att servicenämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa rambudget 
med anslagsfinansiering för Lundafastigheter samt att eliminera 55,1 
miljoner kronor från avskrivningar extra tillgångspost och finner att 
nämnden bifaller de två tilläggsyrkandena.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till budgetberedningen 

att genomlysa servicenämndens befintliga resultatkrav för att 
säkerställa en transparent och tydlig ekonomistyrning, som ger 
incitament till ekonomiskt hållbara beslut, där resultatnivå kan 
kopplas till någon form av mätbar volym och nivå

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i 
budget 2017 minska servicenämndens resultatkrav med 2,8 
miljoner kronor utifrån att kommunkontoret fasat ut ränta för 
byggtid

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa 
rambudget med anslagsfinansiering för Lundafastigheter

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
åt budgetberedningen att eliminera 55,1 miljoner kronor 
avskrivningar extra tillgångspost inom förvaltningens 
resultaträkning.

Ej deltagande i beslut
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Maria Gunnevik (KD) avstår från deltagande i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Akten
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§ 53 Anmälningar servicenämnden 2016
Dnr SN 2016/0004

Sammanfattning
Följande anmälningar har redovisats vid servicenämndens sammanträde 
den 5 oktober 2016:

Investeringsanslag oförutsedda behov, serviceförvaltningen

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 2016-09-26, § 2, avseende 
förhyrning av bostäder för nyanlända, dnr SN 2016/0156

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-10, § 248, LundaEko II - utvärdering, 
dnr SN 2015/0134

Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 152, samt kommunstyrelsens 
beslut 2016-08-10, § 242, avseende avgiftstaxa för utlämnande av kopior 
i Lunds kommun, dnr SN 2016/0163

Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 155, samt kommunstyrelsens 
beslut 2016-08-10, § 249, avseende sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017, dnr SN 2016/0154

Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 150, samt kommunstyrelsens 
beslut 2016-08-10, § 237, avseende begäran om justering av resultatkrav 
och investeringsbudget för 2016, dnr SN 2016/0041

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-10, § 250, Slutrapport Fokus Veberöd

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-07, § 243, avseende utredning av 
outsourcing av företagshälsovården, dnr SN 2016/0185

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-07, § 242, avseende riktlinjer vid 
miljöbyggnad Silver, dnr SN 2016/0011

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-07, § 255, avseende arrangemang av 
en idétävling om Observatoriet i Stadsparken, dnr SN 2016/0182  

Servicenämndens månadsrapport för maj 2016, dnr SN 2016/0188

Beställningar
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 151, samt kommunstyrelsens 
beslut 2016-08-10, § 240, avseende beställning av ny idrottshall till 
Fäladsgården, dnr SN 2015/0220

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29, § 145, avseende 
förhyrning av bostäder för nyanlända, dnr SN 2016/156
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Beslutsunderlag
Redovisning av anmälningar, daterad den 28 september 2016

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av anmälningar

Beslutet expedieras till:
Akten
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§ 54 Anmälningar delegerade beslut 
servicenämnden 2016
Dnr SN 2016/0005

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har redovisats vid servicenämndens 
sammanträde den 5 oktober 2016:

1. Sammanställning av beslut avseende personal under perioden 1 juni-
22 september 2016, dnr SN 2016/0005

2. Sammanställning av beslut avseende personal under perioden 1 juli-
31 augusti 2016 inom affärsområde Markentreprenad, dnr SN 2016/0005

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut den 5 oktober 2016

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av anmälningar

Beslutet expedieras till:
Akten
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