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Servicenämnden

§  92 SOT.2019.0178

Val av  justerande

Ärendebeskrivning

Enligt Eslövs kommuns författningssamling nr 6, Reglemente för servicenämnden

§13 justeras protokollet av ordförande och en ledamot.

Enligt servicenämndens justeringsordning (SOT.2019.0178) står Hanna Barjosef (S)

i tur att justera protokollet.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Ordförande Lars Månsson (S) och Hanna Barjosef (S) utses att justera protokollet.

Tid för justering, tisdag den 19 maj kl 16:00.

Beslutsunderlag

0  Tjänsteskrivelse  — Val av justerande

. Förslag på justeringsordning 2020

Beslut

Ordförande Lars Månsson (S) och Hanna Barjosef (S) utses att justera protokollet.

Tid för justering, tisdag den 19 maj kl 16:00.

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§ 93 80120203004

Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv  2020

Ärendebeskrivning

Jäv

Ingen anmälan om jäv.

Ordförande Lars Månsson (S) meddelar att § 97  .  Information förvaltningschef 2020

utgår och anmäler nytt ärende, § 100. Nya Östra skolan, byggnad R.

Förvaltningens förslag till beslut:

Föreslå servicenämnden besluta:

F öredragningslistan fastställs enligt följ ande:

§  91. Upprop

§  92. Val av justerande

§ 93. Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv

§ 94 Protokoll föregående sammanträde 2020

§  95. Tillkännagivande av justerat protokoll 2020

§ 96. Uppföljning av förvaltningens arbete 2020

§  98. Vårprognos 2020

§  99.1nternkontroll 2020

§ 100. Nya Östra skolan, byggnad  R  -  Omedelbar justering

§ 101. Reglemente servicenämnden, reviderat 2020

§  102.  Anmälan av delegeringsbeslut 2020

§  103. Meddelande 2020

§ 104. Redovisning från Rådet för hälsa och trygghet 2020

Föredragningslistan godkänns.

Beslutsunderlag

0  Tjänsteskrivelse  -  Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv

Beslut

Föredragningslistan fastställs enligt följande:

§  91. Upprop

§ 92. Val av justerande

§  93. Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv

§ 94 Protokoll föregående sammanträde 2020

Just are signa/tur?)
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Servicenämnden

§  95. Tillkännagivande avjusterat protokoll 2020

§ 96. Uppföljning av förvaltningens arbete 2020

§  98. Vårprognos 2020

§ 99.1nternkontr0112020

§ 100. Nya Östra skolan, byggnad R  -  Omedelbar justering

§  101.  Reglemente servicenämnden, reviderat 2020

§  102. Anmälan av delegeringsbeslut 2020

§  103.  Meddelande 2020

§ 104. Redovisning från Rådet för hälsa och trygghet 2020

Föredragningslistan godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§ 94 SOT.2020.0005

Protokoll  föregående sammanträde  2020

Ärendebeskrivning

Uppföljning av servicenämndens protokoll 2020-04-22.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse  — Protokoll föregående sammanträde

.  Justerat protokoll 2020-04-22

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

UtdragsbestyrkandeJuster  w
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Servicenämnden

§ 95 , ' SOT.2020.0031

Tillkännagivande av justerat  protokoll 2020

Ärendebeskrivning

Redovisning av att servicenämndens  protokoll  2020-04-22 har anslagits 2020-04—29

—  2020-05-21.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse  -  Tillkännagivande av justerat protokoll

0  Anslaget protokoll 2020-04-22

Beslut

Servicenämnden godkänner informationen.

Utdragsbestyrkande   JW signatu  _
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Servicenämnden

§ 96 SOT.2020.0007

Uppföljning av förvaltningens arbete  2020

Ärendebeskrivning

Förvaltningens pågående ärende för:

Demokrati och verksamhetsstöd

Måltid

Planerar för omfattande uppdatering av förvaltningens fysiska arkiv

Översyn Tolkförmedlingen med anledning av coronasituationen

Införande av nya delegationsordningen

Samverkan Eslöv/Höör, nå målet med till exempel gemensam matsedel inför

HT20. Styrgruppsmöte på gång

Två kockar slutar i maj. Ingen ersättare i nuläget. Headhunting mellan
kommuner. Svårt att rekrytera kockar

Planering av bemanning för sommaren, ca 2-3 timvikarier

Just nu många friska medarbetare

Transportservice

Alla fordon har nu sommardäck

Färre uthymingar i Fordonspoolen på grund av coronaviruset, inställda besök,
möten, utbildningar och det ger mindre intäkter

Överenskommelser klara mellan SeF och BoU för MOE transporter

Fastighet

Fastighetsservice fortsätter hjälpa avdelningen för lokalvård med avtorkning
av skolbänkar

Fastighetsservice fortsätter hjälpa Vård och omsorgsförvaltningen med
utkörning av sjukvårdsmaterial

Nyanställd förvaltare är på plats och arbetar intensivt med tillfälliga
vårdplatser, med anledning av pandemin, på Vårlöken. Arbetar även med
hyresavtalsfrågor

Rutiner för myndighetskraven uppdateras

Lokalvård

Juster re
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Servicenämnden

0  Nu har Vård- och Omsorgsförvaltningen mottagit de sista handskarna som
inköptes inför pandemin

. Efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten torkar lokalvårdarna
av bänkarna i klassrummet oftare

'  Semesterplaneringen blir något förändrad för lokalvården detta på grund av
minskad beläggning i lokalerna

Servicecenter/IT

. Fortsatt arbete med att gå över till lösenordsportalen. 15 maj återställer inte
helpdesk lösenorden längre

Besök till helpdesk görs nu enbart via överenskommelse. Dörren är stängd

Många arbetar på distans

. Arbetet i projektet Cirkulär Skåne fortsätter. Upphandlingskrav tillsammans
med bland annat Höör är en aktivitet

. Genomgång av arbetsmiljö vid distansarbete med var och en

Servicecenter/Kontaktcenter

Långtidsvikariatet tillsatt och upplärning pågår

2/3 timvikarier anställda och upplärning pågår

Arbete med att sätt skyddsvisir runt receptionsdisken i foajén pågår

Genomgång och uppdatering av nya överenskommelser pågår

Genomgång av arbetsmiljö vid distansarbete med var och en

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse  -  Uppföljning av förvaltningens arbete maj 2020

0 Uppföljning av förvaltningens arbete Maj

Beslut

Servicenämnden godkänner informationen.

JWQMY? Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§  97

Information  förvaltningschef  2020

Ärendet utgår.

UtdragsbestyrkandeJuste res signatur
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Servicenämnden

§  98 . (  SOT.2020.0101

Vårprognos  2020

Ärendebeskrivning
Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2020, perioden januari-

april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 2020-06-02 och till

kommunfullmäktige måndagen 2020-06-15.

Syftet med Vårprognos 2020 är beskriva servicenämndens ekonomi och

verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån

Periodens utfall 30 april och helårsprognos

Omflyttning av medel — rapport till kommunstyrelsen

Analys av driftutfallet med åtgärdsplan

Analys av verksamhetsmåtten

Analys av investeringarna

Ramar drift och investeringar

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2020

Omvärld och ekonomisk utveckling.

Eslövs kommuns vision — ”Skånes bästa kommun att bo och verka i — 2025”.

Politiskt handlingsprogram 2019—2022.

Kommunstyrelsens befolkningsprognos.

Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.

Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

Utfall 30 april och helårsprognos 2020

Det ekonomiska utfallet per 2020-04-30 för servicenämnden visar ett underskott med

-5,4 mnkr och resultatet mot budget visar  -8,8  mnkr. Prognosen för helåret 2020

beräknas till ett underskott motsvarande 10 mnkr.

Omflyttning av medel  — rapport till kommunstyrelsen

Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att

avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår

servicenämnden kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att årets

effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka

extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I

nuläget bedöms finansiering inom servicenämndens budgetram genom omfördelning

och minskning av kostnader.
Juste res 'g% Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Fastighetsförvaltningen . .

Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra

effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel

av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat åtgärdsplan med en översyn av organisation och effektivitet i

fastighetsförvaltningen av extern specialist kompetens. Bakgrunden till detta är för

att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både

utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens

fastighetskapital.

Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Extraordinära kostnader

Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i servicenämndens

verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner

för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter

för transportering av material för Vård och Omsorg. Distansundervisning på

gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna

och intäkterna.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att

möta coronasituationen med ökade kostnader och minskade intäkter.

Tolkverksamheten

Eslövs kommuns tolkverksamhet bär inte sina kostnader på grund av färre

tolkuppdrag och uppvisar motsvarande 0,6 mnkr i underskott.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna att utredning

genomförs med syfte samverkan med annan kommun eller upphandling av

verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi ev. upphör.

Analys av driftutfallet

Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat — 8,8 mnkr jämfört med

budget.

Det negativa resultatet består i huvudsak av dels -3,4 mnkr beroende på kravet

effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen, dels på -6,5

mnkr i fördröjning av faktureringen av Servicecenter/T-verksamheten till

kommunens förvaltningar.

I nuläget beräknar servicenämnden ett underskott på helår med 10 mnkr avseende

fastighetsförvaltningens kostnadsbesparing.

Juste ares signatur Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i verksamheterna i

samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård

samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för

transportering av material för Vård och Omsorg.

Delar i analysen som berör Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och

Vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Inom servicenämnden genomförs i nuläget de extraordinära insatser för

pandemisituationen genom omfördelning och minskning av kostnader inom den

ekonomiska ramen:

0  Lokalvård  — utökad daglig städning av skolbänkar och kontaktytor

motsvarande fyra (4) heltidsanställda.

. Fastighetsservice  — transporter av materiel till Vård och omsorg samt utökad

beredskap motsvarande en (1) heltidsanställd.

. Måltid  -  distansundervisning på Carl Engström, minskade portioner 20 000

ger minskade intäkter —0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion

motsvarande personalkostnaderna.

0  Måltid  — större frånvaro inom grundskola, minskade portioner med 6 000

portioner.

0  Måltid —minskade portioner i stadshusrestaurangen under våren med 2 500

luncher.

0  Transportservice — lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga av

restriktioner i externa möten.

Analys av  driftutfall  fördelat per verksamhetsområde

'  Demokrati och Verksamhetsstöd beräknar underskott i tolkverksamheten

motsvarande -0,6 mnkr pga. av minskning av antal uppdrag. Politisk

verksamhet beräknar överskott 0,2 mnkr utifrån färre möten samt deltagande

från endast ledamöter, övrig verksamhet ekonomi i balans.

'  Servicecenter med lT-verksamheten och kontaktcenter beräknar ekonomi i

balans. Driftutfallet per 2020-04-30 visar negativt resultat motsvarande —6,5

mnkr med anledning av fördröjning i faktureringen till kommunens

förvaltningar.

W3 sig? Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Måltidsverksamheten beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning av
resurser inom budgetram.

Transportservice beräknar ett mindre underskott 0,1 mnkr på grund av lägre
nyttjande av stadshusets fordonspool.

Fastighetsförvaltningen redovisar beräknat underskott med 10 mnkr
motsvarande effektiviseringskravet.

Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning
kostnader mom budgetram.

Servicenämnden har beslutat en åtgärdsplan för ekonomi  1 balans, innebärande extern

översyn av organisation och ekonomi för kommunens fastighetsförvaltning där

rapporten presenteras i september/oktober.

Analys av verksamhetsmåtten

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som
genomförs fysiskt men ser en ökning av bokade telefontolkningar, även

beställningar avseende att översätta textmaterial ökar.

Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit
välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla
svarstiderna.

Måltidsverksamhet
o Antalet portioner minskar generellt med anledning av pågående

pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
0 Inom gymnasieskolan råder distansundervisning under pågående

pandemi. Av denna anledning serveras inga måltider i restaurangen.
0 Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och

utbildningsförvaltningen debiteras enbart personalkostnader med
23,41 kr per portion. Konsekvens är att livsmedelskostnaden inte
debiteras med 15,27 kr/per portion from 18 mars under pågående
distansundervisning.

o Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasieelever som alternativ.
Volymen beräknas under våren till 2 400 portioner motsvarande 84
per skoldag. Debitering 38,68 kr per portion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, utifrån faktiska antalet beställningar.

Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar samt
transportbilar ska kunna uppnå 100% under förutsättning att beställda fordon
levereras i tid. (stora; förseningar pga Corona).

Lokalvård Visar ökad städyta pga tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal.

Fastighetsförvaltning
o Mediaförbrukningen, värme, el och vatten, följer budgeterad nivå.
0 Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå en budgeterat pga av

korrigering av hyresyta.

JLZares'ä/j signafiu’y Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Uppföljning av vissa av servicenämndens verkSamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket

innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringarna

. Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår  2020  till 460,5 mnkr. Av

dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.

.  Investeringsutfallet uppgår till 16,0 mnkr för perioden till och med 2020-04-

30.

0  Prognosen är att nämnden kommer att disponera 165,5 mnkr 2020

0  295 mnkr kommer att föreslås flyttas över till planperiod 2021-2024 för att

färdigställa projekten enligt tidsplanerna.

.  Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till

Lokalförsörjningsplan 2020-05—12.

.  Flera proj ekt är i utredningsskeden dvs. förstudie—projekteringsskeden vilket

innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till:

0 165,5 mnkr budget 2020

0 272,3 mnkr budget 2021
o 121,3 mnkr budget 2022
o 76,0 mnkr budget 2023

0 22,3 mnkr budget 2024

0  Det är i Skede produktion när byggentreprenaden genomförs som de stora

utgifterna uppkommer.

'  Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som

planerat och beslutad plan av servicenämnden.

. Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs

enligt plan.

'  Avstämning på totalen av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för

perioden 2021-2024 jämfört med Vårprognosen innebär

o Kommunfullmäktige investeringsram 382,6 mnkr

o Överflyttning från 2020 till 2021 295,0 mnkr
o Vårprognosen projektutgift -595,8 mnkr

0 Totalt lägre investeringsutgift 81,8 mnkr

Beredning

Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Vissa delar inom

måltidsverksamheten är avstämda med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Investeringsbudgetens prognos för planperioden 2021-2024 är avstämd mot förslag

till Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.

UtdragsbestyrkandeJW‘: signatur  )
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Servicenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

. Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

. Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av
kostnader inom budgetram.

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

'  Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner
alternativt upphandling är godkänd.

0  Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295
mnkr till 2021 är noterad.

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

0  Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

Yrkande

Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

0  Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

.  Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av
kostnader inom budgetram.

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

.  Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner
alternativt upphandling är godkänd.

MW Utdragsbestyrkande
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QKoMMUN

Servicenämnden

. Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295
mnkr till 2021 är noterad.

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

'  Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

mg? Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§  99 SOT.2019.0225

Internkontroll, rapport  2020  -  april

Ärendebeskrivning

Vad är intern kontroll

Intern Kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnder

upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad

av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

.  Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter och riktlinjer

Vad säger lagen om interkontroll Kommunlagen  6  kapitlet

1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller

landstigets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders eventuella

gemensamma nämnders verksamhet.

6§ Nämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i

lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet

med stöd av 10 kap. 1§ har lämnats över till annan.

Eslövs kommuns tillämpningsanvisningar för intern kontroll beslutad i

kommunstyrelsen  2002-09-03, §80

I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information

och riktlinjer för intemkontrollarbetet.

Servicenämnden arbetade med planen för intern kontroll vid sammanträdet 201022

och tog fram förslag till delar som ska ingå i planen. Utifrån servicenämndens förslag

har förvaltningen lagt till delar som också finns i kommunens

tillämpningsanvisningar.

Uppföljning internkontroll

Servicenämnden fastställde 2020-02-12, Intemkontroll plan 2020. Planen beskriver

förslag över vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för

genomförandet.

Just ares signa  »
_ /
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Utdragsbestyrkande

  

 

20 ( 28 )



 

-- Sammanträdes  rotokollESLovs p
KOMMUN
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Servicenämnden

Utfallet över de områden söm granskats utifrån servicenämndens plan för

internkontroll för april 2020 redovisas.
[Uppfollnlnginternkontrollsenncenamnden

åfrocese/rutinIEVStemfswdokument shia-"hn”: Bedömning Kommentarerlätgärd"
April 2020 September
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  -  Intemkontroll, Rapport 2020  -  april

Plan, handlingsplan samt kontrollrapport för intern kontroll 2020

Uppföljning internkontroll 2020  — april

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Arkivering

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, IT—säkerhet

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Kompetensförsörjning

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Post och diarieföring

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Rutiner för ekonomisk kontroll och
uppföljning

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Rutiner för skalskydd, kamera-
övervakning

Kontrollrapport Intemkontroll 2020  -  april, Systematiskt arbetsmijöarbete

Kontrollrapport Intemkontroll 2020 -april, Rutiner för ekonomisk kontroll och
uppföljning

Kontrollrapport, Intemkontroll 2020  -  april, organisationsbeskrivning

Eslövs kommuns författningssamling Nr llD, Kommunstyrelsens beslut § 80
2002

Beredning

Granskning av genomförts under april 2020 och redovisas av de områden som tagits

upp i planen för internkontroll 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
J JW Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Föreslå servicenämnden besluta: _

Internkontroll, Rapport 2020  -  april godkänns.

Yrkande

Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Servicenämnden godkänner Intemkontroll, Rapport 2020  -  april.

Just rar s ignatur
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Utdragsbestyrkande *]
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Servicenämnden

'  § 100 _ _ SOT.2020.0026

Upphandling: Ombyggnad av  delar  av  Bergaskolan, byggnad  R

Ärendebeskrivning

På Nya Östra skolan, byggnad R pågår renovering och verksamhetsanpassning för att

kunna fungera som Ekenäselevemas evakueringsskola. När Ekenäskolan sedan är

färdigrenoverad inför HT-21 blir byggnad R Källebergskolans permanenta lokaler.

Under pågående renovering har det framkommit att syllen är fuktskadad och måste

bytas i sin helhet. Orsaken till fuktskadan är den frostskadade tegelfasaden där vatten

kunnat tränga in i väggkonstruktionen.

En åtgärdsplan är framtagen i samförstånd med fukttekniskt sakkunnig (Monomeet

AB) och bedömningen är att de åtgärder (se bilaga) som föreslagits är tillräckliga.

Serviceförvaltningen planerar att riva den skadade tegelfasaden och sedan renovera

syllen och nytt tegel i samma kulör muras upp.

Serviceförvaltningen gör bedömningen att skadan måste åtgärdas omgående. Detta

för att förhindra vidare försämring av fastighetens skick samt undvika förseningar i

pågående renovering. En försening skulle få betydande konsekvenser ur ett

verksamhetsperspektiv.

Anbud för åtgärderna har erhållits från byggnadsentreprenör och investeringsutgiften

beräknas till 2 680 000 kr.

Renovering av fasaden på Nya Östra Skolan, byggnad R var planerad till 2021.

Finansiering inom investeringsbudgeten för planerat underhåll. Renoveringen

tidigareläggs och arbetet påbörjas omgående så att inflyttning för Barn- och

Utbildnings förvaltningens verksamhet i R byggnaden kan sek enligt planering.

Beredning

Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner tillkommande renovering iNya Östra skolan byggnad R

att finansieras av budget för planerat investeringsunderhåll.

Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna avtal med entreprenör.

Just ryres signatu
/  ') '
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Servicenämnden

Yrkande

Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Servicenämnden godkänner tillkommande renovering iNya Östra skolan byggnad R
att finansieras av budget för planerat investeringsunderhåll.

Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna avtal med entreprenör.

Beslutet skickas till

Barn- och Familjenämnden

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§  101 . ,SOT.2020.0099

Reglemente  för servicenämnden, reviderat  2020

Ärendebeskrivning

Det pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus (Vilket orsakar sjukdomen Covid-l 9) ned

ursprung i Kina. WHO deklarerade den 11 mars att Covid-19 nu är en pandemi och

att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer

sannolikt att drabba alla världens länder. På grund av rådande risk för smittspridning

av Covid-l 9 har Kommunledningskontoret utrett möjligheten för förtroendevalda att

delta i de kommunala nämndssammanträdena på distans.

Kommunfullmäktige beslutade att nedanstående text om deltagande på distans förs in

i samtliga nämnders reglemente att gälla från den  1  apri12020.

”Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande

på distans. Sådana sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker

i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika

villkor. Lokalen ska vara beskaffad att inte obehöriga kan ta del av

sammanträdeshandlingama, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska

senast sju (7) dagar innan sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma om vad

som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse  -  Servicenämndens reglemente 2020-04-01

'  Servicenämndens reglemente 2020-04-01

0  Kommunfullmäktiges beslut  §  43, 2020 Anta regler om möjlighet för
förtroendevalda att delta på nämndssammantäde på distans samt att ta bort
ersättarnas närvaro- och yttranderätt under en begränsad tid

Beslut

Servicenämnden godkänner informationen.

Just rares signat Utdragsbestyrkande

WII, '

25 ( 28 )



.. Sammanträdes rotokoll 26 28

ESLÖVS p ( )

 

2020—05—13
KO  M M U N

Servicenämnden

§  102 .  .  SOT.2020.0006

Anmälan av delegationsbeslut  2020

Ärendebeskrivning

Förteckning över beslut fattade enligt servicenämndens delegationsordning beslutad

av servicenämnden 2020-04-22.

Beslut fattade under tiden 2020-04-06 — 2020-05-05.

Förvaltningschef

SOT.2020.0089-3 Förlängd tidsbegränsad anställning Tf Måltidschef  (C.3)

SOT:2020.0105 Tilldelningsbeslut i upphandling av takbyte Nunnebo förskola

(C.2.3) delegeringsordning från 2020-05-01

Chef Servicecenter

SOT.2020.0088 Teckna avtal  — Ärendehanteringssystem Eslövs kommun (B.8.2)

Måltidschef

SOT.2020.0088-4 Förlängd tidsbegränsad anställning Enhetschef Måltid (C.3)

Enhetschef Fastighetsförvaltning

SOT.2020.0105 Tilldelningsbeslut i upphandling av takbyte Picasso förskola  (C.2.3)

delegeringsordning från 2020-05-01

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

0  Anmälan av delegationsbeslut 2020

Beslut

Servicenämnden godkänner informationen.

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

§  103 I _,,, SOT.2020.0052

Meddelande 2020

'  Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse  -  Meddelande 2020-05-13

0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45, 2020 Godkännande av hyresavtal
för LSS-gruppbostad på Luggudevägen

. Barn- och familjenämndens beslut §63, 2020 Inventering och utveckling av
förskolegårdar

Beslut

Servicenämnden godkänner informationen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkandeaw 
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Servicenämnden

§  104 SQT.2020‘0073

Redovisning från Rådet för hälsa och  trygghet 2020

Ordförande Lars Månsson (S) hänvisar till protokollen som publiceras på Eslövs

kommuns hemsida.

UtdragsbestyrkandeJust rares signatu
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