
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson kl. 17:00-18:15  
  
Beslutande Lars Månsson (S) (ordförande) 

Rikard Malmborg (M) (vice ordförande) 
Yngve Mark (SD) 
Lennart Nielsen (MP) 
Hanna Barjosef (S) 
Gustaf Kvant (M) 
Kristian Zahtila (SD) 
Laila Fast Petrovic (V) (2:e vice ordförande) 
Lars-Göran Blixt (S) 

  
Övriga närvarande Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) 

Anders Rönnerstål (It-chef) 
Susanne Jonasson (Nämndsekreterare) 
Ina Zuljevic (Nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Gustaf Kvant (M) 
  
Justeringens plats o tid Serviceförvaltningen, 2021-06-16   
  
Protokollet omfattar §§85-101 
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Susanne Jonasson  
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Innehåll 
 

§85 Övriga närvarande under informationsmötet 

§86 Val av protokolljusterare 

§87 Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 

§88 Information från förvaltningschef för juni 2021 

§89 Ekonomisk månadsrapport för maj 2021 

§90 Yttrande över remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2021 

§91 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - uppdatera kommunens 
måltidspolicy 

§92 Yttrande över remiss angående förslag till Plan för Mobility management 
2021 

§93 Upphandling för specialfordon för Mat- och elevtransport 

§94 Borttagen på grund av sekretess 

§95 Borttagen på grund av sekretess 

§96 Underhållsplan fastighetsförvaltningen 2021 

§97 Uppföljning av Byggprojekt maj 2021 

§98 Fossilbränslefria kommuner 2021 

§99 Redovisning av delegeringsbeslut för maj 2021 

§100 Anmälningar för kännedom för maj 2021 

§101 Övrig information 
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§ 85  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

Erik Holmquist (L) 
Tina Löfström (S) 
Ingvar Persson (S) 
Mikael Sonander (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 86  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
-  Gustaf Kvant (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 16 juni 
2021. 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    SOT.2021.0008 

Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021  

Ärendebeskrivning  
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725) 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 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 tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 
 Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 
 

Beredning 
På servicenämndens sammanträde den 8 juni 2021 informerar avdelningscheferna 
om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
- HR (Human Resources, personalfrågor) 
- Demokrati och verksamhetsstöd 
- Måltid 
- Transportservice 
- Fastighetsförvaltning 
- Fastighetsservice 
- Lokalvård 
- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 
- Servicecenter/IT 
- Servicecenter/kontaktcenter 
- Byggprojektavdelningen 
- Brand och säkerhet 

HR (Human Resources, personalfrågor) 
- Årshjul HR-processer 2021 
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Demokrati och verksamhetsstöd 
- Under juni genomförs andra omgången av GDPR-utbildning för tjänstepersoner 
och chefer på förvaltningen. Utbildningen genomförs av Kommunledningskontorets 
juridiska avdelning efter beställning av Serviceförvaltningen. 
- I övrigt normal drift inom avdelningen. 

Måltid 
- Carl Engströmgymnasiet till final i kategorin Bästa Matglädjeskola i Arla Guldko 
2021. 
- Med 54 procent är Eslöv fjärde bästa kommun i Skåne och nia i hela landet när det 
gäller inköp av ekologiska livsmedel. Det framgår av Ekomatcentrums årliga 
sammanställning. Genomsnittet för offentlig sektor i landet är 38 procent. 
- Tillfälligt stopp av Kronfågels produkter. 
Med anledning av de uppmärksammade problemen vid slakt av kycklingar i fabriken 
i Valla kommer Kronfågels produkter inte beställas till kommunernas verksamheter 
från och med måndag den 31 maj. Eslövs kommun har högt ställda krav på god 
djurhållning i sina upphandlingar och dessa kan Kronfågel för närvarande inte 
garantera. Varor från Kronfågel kommer inte att serveras eller köpas in till dess att 
kommunerna får garantier för att ställda krav uppfyllts. Inköpsstoppet är kvar till 
dess att förvaltningen är försäkrade om att Kronfågel följer lagstiftningen. 

Transportservice 
- Bilpoolen har haft många dyra/tunga reparationer som exempelvis havererade 
växellådor och kopplingar. Det medföljer ett tufft läge på lånebilar. 
- Mat- och elevtransport har anställt en ny timvikarie som chaufför som börjar sin 
anställning 3 juni. 
- Avdelningen är stolt över att Eslövs kommun ligger i topp i rapporten från 
Länsstyrelsen ”Nästan fossilbränslefria”. 

Fastighetsförvaltning 
- Medborgarhusets stormskadade tak med beräknad kostnad på 5 mnkr kommer 
medel användas från Kommunledningskontoret finans. 

Fastighetsservice 
- Projektering av Stenas flytt till Maskinvägen pågår. 
- Fokus för parkavdelningen kommer att ligga på kommande student samt 
skolavslutningar. 
- Seriestart för flertalet sporter startar och därmed ökad belastning på våra 
idrottsanläggningar. 
- En fastighetstekniker har blivit tillsvidareanställd efter en längre tids vikariat. 
- En skolvaktmästare har blivit tillsvidareanställd efter en längre tids vikariat. 
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Lokalvård 
- Samordnare är anställd from den 17 maj. 
- Deltagit på en nätverksträff med chefer från Skånes kommuner. 
- Nytt städobjekt from den 10 maj och det är Arbetsmarknadsenheten som flyttat till 
gamla brandstationen. 

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 
- Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet. 
- Uppstartat arbete med styrdokumenten om kommunens Beställar-utförarmodell och 
Internhyresmodell genom samarbete mellan Kommunledningskontoret och 
Serviceförvaltningen. 

Servicecenter/IT 
- Förberedelse för upphandling av Växel och telefonilösning. 
- Förberedelse för upphandling av nätverksutrustning och tillhörande tjänster. 
- Avtalstecknande gällande kommunikationsförbindelser. 
- Två nyanställda igång i Helpdesk. 

Servicecenter/kontaktcenter 
- Vikarie tillsatt för tjänstledig personal. 
- Semester klar och hanteras med bra bemanning. 

Byggprojektavdelningen 
- Byggprojekt Norrrebo förskola. 
- Fyra av totalt 24 betongbilar har redan avverkats. 
- Gjutningen tar ca 12h. 
- Representanter från SKR (Sveriges kommuner och regioner) kommer på besök 
under dagen. De är nyfikna på förvaltningens förskoleprojekt. 

Brand och säkerhet 
- Revidering av riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet pågår och 
förväntas vara klart hösten 2021 
- Uppdatering av information och dokument gällande systematiskt 
brandskyddsarbete på intranätet pågår. 

Beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Paragrafen är justerad 
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§ 88    SOT.2021.0009 

Information från förvaltningschef för juni 2021  

Ärendebeskrivning  
Syftet med informationen från förvaltningschefen är arbete efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag. 
Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 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 tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschef 2021-06-08 
 Information förvaltningschefen 2021-06-08 
 

Beredning 
På servicenämndens sammanträde den 8 juni 2021 informerar förvaltningschefen om 
pågående arbete inom Serviceförvaltningen med kommunikation, förnyelseandan 
och allas lika värde genom delaktighet och påverkan inom servicenämnden. 
Bakgrunden är Eslövs kommuns inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022; 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra 
verksamheten, samt servicenämndens effektmål; Våra arbetsplatser arbetar efter 
värderingarna. 
Information om: 
- Kommunikativ förvaltning 
- Nyhetsbrev Serviceförvaltningen – Tillsammans för Eslöv 
- Idégenerator 

Beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    SOT.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport för maj 2021  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden redovisar en preliminärt uppskattad ekonomisk månadsrapport för 
maj 2021. Detta görs med anledning av att bokföringsperiod tom maj stänger den 9 
juni, en dag efter servicenämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsuppföljning maj 2021 
 Driftredovisning jan-maj 2021, Ekonomisk månadsrapport 2021 
 Investeringsredovisning jan - maj 2021, Ekonomisk månadsrapport 2021 
 Frisktal jan-maj, Ekonomisk Månadsrapport 2021 
 

Beredning 
Månadsrapporten arbetas fram inom Serviceförvaltningen. Rapporten är preliminär 
och uppskattningar har gjorts av utfallet då aktuell redovisningsperiod maj stänger 
den 9 juni, en dag efter servicenämndens sammanträde. Helårsprognosen som 
arbetades fram i samband med vårprognos 2021 kvarstår. 

Periodens resultat 
För perioden tom den 31 maj 2021 redovisas avvikelse mot budget -1,1 mnkr. 
Periodutfallet uppskattas och justeringar görs där hänsyn tagits till upplupna intäkter 
för måltid 1,3 mnkr, IT- tjänster 9,7 mnkr samt för kostnader, media-, energi-, vatten-
, mfl, -1,0 mnkr och kapitalkostnader -5,5 mnkr.   

Helåsprognos 
Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott  -6,3 mnkr mot 
budget. Osäkerheten i prognosen är stor. Nämnden planerar för en åtgärdsplan 
motsvarande  -6,3 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv 
fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv 
fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov. 

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att budget 2021 inte 
kompenserar för: 
- Kostnader för Kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, 
Hypergene motsvarande -1,8 mnkr. 
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal 
verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr. 
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6% för okompenserade 
löneökningar 2020 med -1,3 mnkr. 
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Driftredovisning 
(mnkr) 

Period      Period utfall     Avvikelse 
budget       (uppskattad)   period 

Prognos     Budget     Avvik 
helår           helår        helår 

Intäkter 182,7        181,4             -1,4 438,5        438,5       0,0 

Summa intäkter 182,7        181,4             -1,4 438,5        438,5       0,0 

Personalkostnader 

Lokalkostnader 

Övriga driftkostnader 

Kapitalkostnader 

-48,7         -46,4              2,3 

-15,4         -14,8              0,7 

-94,1         -96,1             -2,1 

-27,1         -27,7             -0,7 

-118,2      -116,9       -1,3 

-37,1        -37,1         0,0 

-230,8      -225,8       -5,0 

-65,0        -65,0         0,0 

Summa kostnader -185,3      -185,0             0,3  -451,0      -444,7       -6,3 

      

Resultat -2,6          -3,7               -1,1 -12,5        -6,2          -6,3 

 
Investeringsuppföljning 
- Investeringsbudget 2021 uppgår till 300,4 mnkr. Varav 11,8 mnkr är överförda från 
2020 års, pågående projekt. 
- Investeringsutfallet tom den 31 maj uppgår till 67,9 mnkr. 
- Prognosen är att servicenämnden kommer att disponera 232,4 mnkr 2021, överföra 
49,1 mnkr till och att resultatet visar ett överskott med 68 mnkr. 

Uppföljning av frisktal 
Målvärde för genomsnittligt frisktal 2021 är att uppnå 95% frisknärvaro. 
Genomsnittligt utfall tom den 31 maj uppgår till 90,5%. 

Beslut 
- Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för maj 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    SOT.2021.0086 

Yttrande över remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har tagit beslut den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd till samtliga 
samrådsinstanser. Servicenämnden är en av samrådsinstanserna. Sista dag för 
samrådsyttranden ska vara inkomna till kommunstyrelsen den 23 juli 2021. Enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta 
fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning. Eslövs kommuns 
nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har under hösten/vintern 
2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av Kommunledningskontoret, 
tillväxtavdelningen samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs 
Bostads AB och myndigheter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående reviderat Bostadsförsörjningsprogram 
 Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - 

samråd 
 Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-20 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun. Remissversion 
 

Beredning 
En kommuns bostadsförsörjningsprogram ska tillgodose kommunens 
bostadsförsörjningsansvar och revideras en gång per mandatperiod. 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021 innehåller väl dokumenterade analyser av 
befolkningsprognoser, kommunala, regionala och nationella mål och planer. Den 
visar vilka behov av bostäder Eslövs kommun befintliga och kommande medborgare 
har utifrån ålder, kön och geografiska plats i kommunen. Riktlinjerna anger även 
vilka specifika mål Eslövs kommuns har för bostadsförsörjningen, hur dessa mål ska 
mätas och vilka åtgärdsprogram som föreslås. Eslövs kommuns remissversion av 
bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. 
Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på remissversionen av 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021. 

Beslut 
- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till 
kommunstyrelsen. 
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Ej deltagande i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraternas ledamöter begär att få beviljat en protokollsanteckning. 
Ordförande beviljar följande protokollsanteckning: 

"Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och 
befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande 
på Kommunstyrelsen. 
Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten 
vill. 
Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen. 
Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills 
och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror." 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    SOT.2020.0224 

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - uppdatera kommunens 
måltidspolicy  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har beslutat, § 103, 2020 att remittera en motion från Ted 
Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy, till servicenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till Kommunledningskontoret senast den 13 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera 

kommunens måltidspolicy 
 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måtidspolicy 
 

Beredning 
Motionens yrkande 
I motion Uppdatera kommunens måltidspolicy yrkar Ted Bondesson (SD) på att 
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att uppdatera måltidspolicyn för 
att åtgärda problemet med avsaknaden av kött i skolmaten. Måltidpolicyn ska 
revideras med motiveringen att policyn gett upphov till tolkningar som lett till 
försämringar av kvalitén på skolmaten genom att hållbarhet har tolkats som att mer 
vegetarisk mat skall ersätta traditionell kost. 
 
Förvaltningens svar 
Eslövs kommuns måltidsverksamhet arbetar efter de mål och riktlinjer som Eslövs 
politiker har satt upp för verksamheten. Bland de övergripande målen som gäller hela 
kommunen står det ”att Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö 
och klimat”. 
 
Det ingår att följa den måltidspolicy som bland annat säger att ”huvudsyftet med 
måltidsverksamheten är att servera god och näringsriktig mat vid rätt tider till 
målgrupperna: 
- Bidra till god hälsa hos våra medborgare 
- Stärka måltidens betydelse i kommunens egna verksamheter och därmed öka 
kommunens attraktionskraft 
- Verka för ett hållbart Eslöv, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt” 
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Under rubriken Hållbar står det ”Våra måltider ska bidra positivt till Eslövs 
hållbarhetsarbete och ökad uppfyllelse av de globala målen.” Man ska arbeta aktivt 
med ekologiska och närproducerade inköp, med att minska matsvinn, att öka andelen 
vegetabilier i måltiderna och med projekt som stimulerar hållbarhet. Inköp ska göras 
medvetet för att stödja god arbetsmiljö, etik, ekonomi och sociala förhållanden. 
Ambitionen är att nivån för inköp av ekologiska livsmedel ska följa den nationella 
livsmedelsstrategin. Man strävar också efter att stimulera till inköp av närproducerad 
mat. De livsmedel kommunen upphandlar ska vara producerade i enlighet med 
svensk lagstiftning. 
 
Måltidsverksamheten arbetar systematiskt med att ha balans mellan olika perspektiv i 
hållbarhetsarbetet. Störst fokus är att ha nöjda matgäster med mat i magen - där den 
gör nytta. Arbetet sker i en ständig dialog mellan matgäst, beställare och 
måltidsverksamheten och under året har det även genomförts undersökningar 
bland kommunens matgäster och resultatet visar på en ökad nöjdhet. 
Hållbarhetsarbetet är så mycket mer än vegetariska rätter och inriktningen är 
klimatsmart, säsong, minskat matsvinn och produktval som bidrar till en mindre 
påverkan på klimatet. Måltidsverksamhetens arbete framskrider enligt mål och 
riktlinjer som finns för Eslövs kommun. 

Slutsats 
Med motiveringen att måltidsverksamheten arbetar utifrån av Eslövs kommuns 
beslutade policy och riktlinjer samt balanserar olika perspektiv i hållbarhetsarbetet är 
bedömningen att en uppdatering av måltidspolicy utifrån motionärens yrkande på att 
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att uppdatera måltidspolicyn för 
att åtgärda problemet med avsaknaden av kött i skolmaten kan avslås. 

Yrkanden 
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar bifall till motionen. 

Lars-Göran Blixt (S), Hanna Barjosef (S), Rikard Malmborg (M) samt Gustaf Kvant 
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut under proposition mot den av 
Sverigedemokraternas bifall till motionen och finner förvaltningens förslag till beslut 
bifallet. 
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Beslut 
- Servicenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från Ted Bondesson (SD) – 
Uppdatera kommunens måltidspolicy. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    SOT.2021.0096 

Yttrande över remiss angående förslag till Plan för Mobility 
management 2021  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 28 april 2021, § 70 tagit beslut om att 
skicka förslaget på Plan för Mobility management för Eslövs kommun på remiss för 
att få in synpunkter på planen. Sista dag för att lämna synpunkter är den 31 augusti 
2021. Med framtagandet av planen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och på ett 
bättre sätt införa Mobility management i det ordinarie arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående plan för Mobility management 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering av förslag 

till Plan för Mobility management 
 Remissversion. Plan för Mobility management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter till Plan för Mobility management 2021 
 Bilaga 2 Måluppföljning till Plan för Mobility management 
 

Beredning 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Syftet med planen och arbetet utifrån denna är att det ska kännas enkelt och attraktivt 
att gå, cykla eller välja kollektivtrafik, men också att kunna påverka transportsystem. 
Remissversion Plan för Mobility management är ett överskådligt och väl arbetat 
material och här kopplas både regionala och globala visioner och mål ihop på ett 
genomtänkt sätt. Stycke 4, Åtgärder, beskriver flera för Eslövs kommun främjande 
aktiviteter och evenemang som ska bidra till måluppfyllelsen. Serviceförvaltningen 
har inga andra synpunkter på remissversion Plan för Mobility management. 

Beslut 
- Servicenämnden beslutar anta yttrandet som sitt och översända det till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    SOT.2021.0091 

Upphandling för specialfordon för Mat- och elevtransport  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen avser att handla upp nio stycken specialfordon 
till verksamheten mat- och elevtransporter inom Transportservice. Upphandlingen 
gäller verksamhetsunikt anpassade fordon för bland annat elever med individuella 
behov, rullstolar samt matleverans inom förskola/skola och äldreomsorg. Dessa 
fordon ska på ett säkert sätt kunna manövreras vid i och urlastning av en chaufför 
och fordonen beräknas kunna ta upp till sex månader att färdigställa från avtalsstart. 
Uppskattad kostnad utifrån känd statistik är ca 6 miljoner kronor för inköp. 
 
Upphandlingen verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar 
finansieringen enligt servicenämndens vårprognos § 72, 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Upphandling specialfordon Mat- och elevtransport 
 Servicenämndens beslut § 12, 2021 Förslag att höja kommunens limit för nya 

leasingavtal för fordon 
 Servicenämndens beslut § 72, 2021 Vårprognos 2021 
 Borttagen på grund av sekretess 
 Borttagen på grund av sekretess 
 Borttagen på grund av sekretess 
 

Beredning 
Upphandlingsunderlaget är framtaget genom referensgrupp inom Transportservice 
(Barn och Utbildning skolskjutssamordnare har deltagit i framtagandet av kraven) 
tillsammans med upphandlare från Kommunledningskontoret. 

Beslut 
- Servicenämnden godkänner förfrågningsunderlag avseende specialfordon,”Förnyad 
konkurrensutsättning - Fordon för mat- och elevtransporter, avrop ramavtal 2018” 
och uppdrar åt förvaltningschef att genomföra upphandlingen enligt delegering 
C.1.1, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar finansiering.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden, för kännedom 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    SOT.2021.0043 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 95    SOT.2021.0051 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 96    SOT.2021.0045 

Underhållsplan fastighetsförvaltningen 2021  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för det planerade 
underhållet av kommunens fastigheter. Fastighetsbeståndet består av ca 178 000 
kvadratmeter bruksarea i ca 120 stycken byggnader. Servicenämnden har en antagen 
årlig budget i årsanslag på 24,4 mnkr som tolkats vara de medel som avsätts för 
planerat underhåll av kommunens fastigheter. Årsanslaget är uppdelat i olika 
åtgärder med en angiven budget per åtgärd. Kommunens fastighetsbestånd har ett 
beräknat underhållsbehov de närmaste fem åren på ca 279 mnkr. De senaste fyra åren 
har den antagna budgeten avseende årsanslagen varit 24,4 mnkr. Behovet för 2021 är 
enligt underhållsplaneringen ca 55,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Underhållsplan fastighetsförvaltningen 2021 
 

Beredning 
Servicenämnden har i budgeten 2021 årsanslag på 36,9 mnkr varav 24,4 mkr är att 
betrakta som planerat underhåll. Resterande 12,5 mnkr är investeringar för specifika 
ändamål som inte följer något planerat underhållsbehov. Detta kan i vissa ändamål 
skapa en otydlighet för hur dessa medel ska prioriteras och nyttjas. 

Här nedan redovisas de nuvarande planerade underhållsåtgärderna 2021. Av de 24,4 
mnkr är 18,8 mnkr uppbokade och de resterande 5,6 avvaktar fastighetsavdelningen 
med att boka upp för akuta behov och till pågående om- och tillbyggnadsprojekt som 
kan behöva extra medel för att kunna genomföra ytterligare underhållsarbeten när 
entreprenörer är på plats och möjlighet finns. 

Ytterligare åtgärder för omläggning av tak avvaktar en större besiktning av 
takkonsult för att säkerställa kvarvarande livslängd på 17 st tak i fastighetsbeståndet. 
Planen är att kunna göra en större upphandling av takarbeten som planeras att utföras 
under 2022 och 2023. Eftersom det finns ett akut behov av att byta styr- och 
reglerutrustning på flera fastigheter kommer fastighetsavdelning behöva omfördela 
medel mellan åtgärderna ”Omläggning av tak” och ”Energieffektiviserande åtgärder” 
enligt nedan tabell. 
 
Följande fastigheter planeras omläggning av tak: Bergabo förskola, Eslöv Flygfält 
Hangar 82 och två stycken tak på Marieskolan. 
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Följande fastigheter pågår eller förbereds energieffektiviserande åtgärder: 
Källebergsskolan, Västra skolan, Biblioteket Eslöv samt ytterligare sex 
stycken skolor. 
  

Åtgärd 
KF 
Budget     
mnkr 

Behov 
mnkr 

Planerat 
mnkr 

Åter- 

stående 

mnkr 

Behov 
antal 
objekt 

Planerat 
antal 
objekt 

Omläggning av tak 7,6 11,0   4,3  3,3 9 3 

Byggnadsarbeten 13,2 17,2 10,2  3,0 26 19 

Energieffektivisering 3,6 8,0   4,3 -0,7 22 11 

Summa: 24,4 36,6 18,8  5,6     

  

Beslut 
- Servicenämnden godkänner underhållsplanen för fastighetsförvaltning 2021. 

- Servicenämnden godkänner ökad budget för energieffektivisering med 0,7 mnkr 
samt minskning av budgetomläggning av tak med 0,7 mnkr. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    SOT.2021.0044 

Uppföljning av Byggprojekt maj 2021  

Ärendebeskrivning  
Syftet med Uppföljning av Byggprojekt 2021 är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag. 
Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 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 tillfredsställande sätt. 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs 
samt kunna besluta om åtgärder, uppdrag och omfördelning av budgetmedel vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för maj 2021 
 Projektrapport Maj 2021 Eslöv 2021-05-27 
 

Beredning 
För uppföljning av byggprojektverksamheten utarbetas löpande en Projektrapport 
som redovisar: 
- Projektinformation 
- Projektstatus 
- Tidplan 
- Ekonomi 
- Risker i projekten 
På servicenämndens sammanträde den 8 juni 2021 ges information om 
projektrapporten för maj där investeringsprojekten Norrebo, Nya Skogsgläntan 
Stehag söder, Marieskolan, Norrevångskolan och Ekenässkolan är upptagna med 
förändringar. 

Beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 

Paragrafen är justerad 
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§ 98    SOT.2021.0108 

Fossilbränslefria kommuner 2021  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun är en av de 11 skånska kommuner som nästan är fossilbränslefria, 
det framgår i rapporten ”Nästan fossilbränslefria” som länsstyrelsen tagit fram i 
samarbete med Skånes kommuner och Region Skåne, i det EU-finansierade projektet 
Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Som framgår i rapporten ”Nästan 
fossilbränslefria” ligger Eslövs kommun i toppen och är den kommun i Skåne som 
kommit längst i arbetet för fossilbränslefrihet och det ska kommunen vara stolt över. 
Detta har blivit möjligt tack vare alla medarbetares fantastiska insatser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Fossilbränslefria kommuner 2021 
 Rapport, Nästan fossilbränslefria 11 Skånska kommuners arbete för minskade 

klimatutsläpp 
 

Beredning 
Bilpoolssamordnare Helena Ohlsson finns med i en intervju om Fordonspoolen och 
hur förvaltningen har gått tillväga med att samla kommunens bilar och att anställda 
kan boka dem vid behov och man har till och med kunnat avveckla en del bilar. 

På fyra år har andelen fossilbränslefria drivmedel nästan tredubblats och är idag nära 
90%. Trots hög fossilbränslefrihet fortsätter Eslövs kommun leta efter sätt att minska 
sina utsläpp genom att: 
- Byta ut arbetsmaskiner till fossilbränslefria alternativ. 
- Arbetar för att minska kommunens flygresor och körning med privat bil i tjänst. 
- Minska indirekta koldioxidutsläpp, till exempel genom att minska matsvinn. 

Beslut 
- Servicenämnden har tagit del av informationen och rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 

  

  

Paragrafen är justerad 
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§ 99  

Redovisning av delegeringsbeslut för maj 2021  

 
SOT.2020.0246-4 Delegeringsbeslut - tecknande av avtal 

SOT.2020.0248-1 Delegeringsbeslut - upprätta och genomföra upphandling 

SOT.2020.0247-1 delegeringsbeslut - upprätta och genomföra upphandling 

SOT.2020.0251-7 Delegeringsbeslut - tecknande av avtal 

SOT.2021.0027-6 Delegeringsbeslut - tecknande av avtal 

SOT.2020.0239-4 Delegeringsbeslut - tecknande av avtal 

SOT.2021.0105-1 Avropsavtal på byte fasadpersienner på Stadshuset Eslöv 

SOT.2021.0104-1 Avropsavtal på byte av frysrum på Medborgarhuset 

SOT.2021.0038-4 Anställningsbeslut. 

SOT.2021.0038-5 Anställningsbeslut. 

SOT.2021.0057-12 Avrop från ramavtal avseende Markentreprenader. Nätstaket på 
Husarängens IP 

SOT.2021.0038-6 Anställningsbeslut. 

SOT.2020.0241-1 Delegeringsbeslut - upprätta och genomföra en upphandling 

SOT.2020.0244-1 Delegeringsbeslut - upprätta och genomföra en upphandling 

SOT.2020.0240-1 Delegeringsbeslut - upprätta och genomföra upphandling 

SOT.2020.0243-2 Tilldelningsbeslut 

SOT.2020.0242-2 Avbrytande av upphandling 

SOT.2020.0249-3 Tilldelningsbeslut 

SOT.2019.0205-26 Delegeringsbeslut Ändring- och tilläggsuppdrag inom 
byggentreprenad (ÄTA) 

28 ( 32 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 100   

Anmälningar för kännedom för maj 2021  

 
SOT.2021.0094-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30, uppföljning av 

kulturpolitiskt program 2020 

SOT.2021.0094-3 Uppföljning utvecklingsinsatser 2020 - kulturpolitiska 
programmet 

SOT.2021.0096-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 
Remittering av förslag till Plan för Mobility management 

SOT.2021.0097-1 Kommunfullmäktiges beslut § 55, 2021 - Godkännande av 
årsredovisning 2020 inklusive koncernbolagen 

SOT.2021.0097-2 Ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga nämnder, 
styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

SOT.2021.0098-1 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

SOT.2021.0100-1 Underrättelse om samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera 
i Eslöv, Eslövs kommun, KS.2020.0150 

SOT.2021.0100-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2021 Samråd för 
detaljplan för Äspingen 1 med flera, Eslövs kommun 

SOT.2021.0102-1 Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021 Avtalsuppföljning inom 
kommunövergripande avtalsområden, Snittblommor och 
kontorsmaterial 

SOT.2021.0108-1 Rapport, Nästan fossilbränslefria 11 Skånska kommuners arbete 
för minskade klimatutsläpp 

SOT.2021.0063-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2021 
Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Ekenässkolan 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 101  

Övrig information  

Servicenämndens ordförande, Lars Månsson (S) och förvaltningschef, Åsa Ratcovich 
informerar nämnden att sammanträdet i augusti är inställt. 

Paragrafen är justerad 
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