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Dnr

Ändring av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. godkänna ändringen i dagordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärende
Ärende 6, Rapport om avfallshantering utgår.
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Dnr SVN 2016/0003

Månadsrapport november
Beslut
Arbetsutskottet tar del av månadsrapport för november och beslutar
1.

delge servicenämnden densamma.
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Beskrivning av ärendet
Servicenämnden redovisar per oktober ett resultat som är 12.1 mkr sämre
än periodiserad budget.
Den negativa avvikelsen på verksamhetskostnader 25,3 mkr består till
större delen av verksamhetskostnader inom fastighetsavdelningen som
kommer avräknas mot den i nämnden beslutade underhållsfonden om 19,9
mkr vid årets slut.
De ökade intäkterna härrör till portionsförsäljningen på kost och städ samt
positivt avvikande intäkter på kundservice samt fastighetsavdelningen.
Personalkostnader avviker positivt mot budget. Detta är till stor del på
grund av vakanser på it-avdelningen samt fastighetsavdelningen.
Prognosen för helår är en positiv avvikelse mot budget om 4,5 mkr.

Beslutsunderlag
Månadsrapport november
___________________________________________
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Dnr SVN 2016/0089

Mottagningskök på Södertull
Beslut
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta
1.
2.

göra om Södertulls kök till ett mottagningskök
ge förvaltningen i uppdrag att se över alternativ driftsform av köket på
Södertull.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Johansson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över
alternativ driftsform av köket på Södertull.
____________________________________

Beskrivning av ärendet
Köket på Södertull har begränsningar i sin yta samt i sin maskinpark. Kapaciteten av elkraft samt ventilationen till fastigheten är också bristfällig för
att försörja ett tillagningskök. För ett mottagningskök är behovet inte lika
stort av yta och utrustning i köket och därmed minskar också behovet av elkraft och ventilation.
Det centrala läget som Södertull har skapar därtill problem för transporter
till och från köket. Vid förändring till ett mottagningskök skulle det också
innebära att antalet transporter till och från köket minskar.
Under årens lopp har kraven på tillagningsköken ökat. Skolorna ska ha två
alternativa maträtter, varav en är vegetarisk. Köket på Södertull som
dessutom har portioner till socialförvaltningen ska kunna erbjuda två alternativ även till dem. Detta medför att Södertull står med upp till fyra olika
maträtter plus desserter samt specialkoster varje dag. Tillagningsköket är
inte rustat för så många olika maträtter varje dag.
För att klara uppdraget har det under många år funnits önskemål om att
uppgradera samt utöka den befintliga utrustningen. Det har inte varit möjligt att tillgodose de önskningarna då det finns begränsningar i ytan, elkraften till fastigheten samt ventilationen. Detta har istället medfört begränsningar i matlagningen samt i menyvalen.
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För att Södertull ska kunna vara ett väl fungerande tillagningskök behövs
det en utredning och eventuella åtgärder gällande både elkraften till fastigheten samt ventilationen. Dessa åtgärder skulle medföra stora kostnader.
Vidare finns det vissa tillgänglighetsproblem för transporter till köket. För
att nå varumottagningen måste man parkera på cykelbanan. Endast en
transportör i taget är möjlig till köket. Detta skapar köbildning för transporterna av maten ut till mottagningsköken och utgör en fara för andra trafikanter.
Södertull har varit ett tillagningskök för cirka 1 200 portioner varav cirka
60 portioner har serverats på plats i dagcentralen. För att lösa den akuta
problematiken på Södertull så har Ankarskolans kök tagit över
produktionen av cirka 450 portioner, till bland annat Almers skola.
Genom att göra om Södertull till ett mottagningskök minskar behovet av utrustning i köket och därmed också av elkraft samt ventilation. Köket behöver då bara producera visa komponenter för sin egen servering. Det innebär
också att antalet transporter till och från köket minskar.
När Trönningeskolan öppnar hösten 2017 kommer det att finnas kapacitet
för utskick därifrån. I samband med det kommer en omfördelning av tillagningskökens portioner att ske. Tanken är då att renodla Östergården mer
mot äldreportioner och att Apelvikshöjds och Södertulls portioner kommer
att produceras där.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens beslutsförslag den 20 december 2016.
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Dnr SVN 2016/0088

Anpassning av Buaskolan flexenhet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta
1.

anvisa 195 tkr från investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet” avseende tillgänglighet och inkludering för flexenheten.
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Beskrivning av ärendet
Åtgärder måste göras för att anpassa för Buaskolans flexenhet. Detta för att
möjliggöra utrymmen och skapa en tillgänglig lärmiljö anpassade efter behov.
Den anpassning som behöver göras är att ett nytt klassrum skapas inom befintliga ytor genom uppsättning av väggar och dörr. Genom detta frigör man
ett rum som i sin tur kan användas av flexenheten.
Barn- och utbildningsnämnden ser att en anpassning av Buaskolan enligt ovan
som nödvändig för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven på inkludering
och tillgänglighet.
Åtgärden beräknas till cirka 195 tkr och barn- och utbildningsnämnden föreslår i ärendet om att dessa anvisas till Buaskolan från
serviceförvaltningens konto för anpassning av fastighet 32220.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens beslutsförslag den 4 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden § 187, den 12 december 2016.

Övervägande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning
ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barnoch utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
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Dnr SVN 2017/0002

Förvaltningen informerar
Lägesrapport om besparingar i måltidsverksamheten.
Information om tekniska problem vid införandet av Miljösmart kommunikation.
Information om att serverhall 1 gick ner i helgen. Incidentrapport görs.
Information om investerings- och underhållskostnader 2017 på
Vidhögeskolan. Förvaltningen kontaktar ekonomikontoret om hanteringen.
Information om uppgörelse med entreprenören om dubbelfakturering vid
ombyggnad av stadshus B.
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Dnr SVN 2016/0043

Hyresanpassning Bolmen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1.

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett ärende avseende hyresanpassning kring socialnämndens behov på Bolmen.
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Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om hyresanpassning på Bolmen.
_____________________________________
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