Sammanträdesprotokoll
2015-10-22

Varbergs kommun
Servicenämnden

Plats och tid

Neden, kl. 13:30 – 16:00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Peter Sjöholm (M)
Karl Johan Wiktorp (FP)
Agneta Thulin (S)
Christer Andersson (S)
Olle Hällnäs (SD)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Darek Nilsson (M)
Johan Carlsson (C)
Stig Gesterling (MP)
Kent Andersson (S)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Sven-Göran Dahlberg, fastighetsstrateg
Katarina Lindh, avd chef fastighet § 77-82
John Nilsson, avd chef kost och städ § 77-82
Magnus Widén, ekonomichef § 77
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Lennart Johansson (S)

1-10

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Lennart Johansson (S)

Paragraf

77-84
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

22 oktober 2015

Datum för anslags
uppsättande

november 2015

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 77
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Dnr SVN 2015/0004

Ekonomiutbildning
Magnus Widén informerar om komponentavskrivning. Detta är ett nytt regelverk från 2014 och innebär i korthet att delar av det periodiska underhåller blir investeringar i stället för underhåll. Syftar till att redovisa rätt
kostnad på rätt period.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 78
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Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport september
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att
- lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden redovisar ett resultat som är cirka 9 mkr bättre än budget
främst på grund av ökade intäkter, fakturaeftersläpning på fastighetsavdelningen och minskade personalkostnader.
Intäkterna är cirka 8,9 mkr högre än budgeterat och största anledningen till
det är nytillkomna objekt till fastighetsavdelningen och låg budget för intäkter på kost- och städavdelningen.
Personalkostnaderna är 3,5 mkr lägre än budget och beror främst på vakanser.
Verksamhetskostnaderna är cirka 3,2 mkr högre än budget och de kan hänföras till de nytillkomna objekten. En annan bidragande faktor är ökade
konsulttjänster för att täcka vakanserna. Fakturaeftersläpningen från leverantörer gör att det fortfarande saknas verksamhetskostnader.
Servicenämnden prognosticerar ett underskott per helår på 16 694 mkr vilket är 1 mkr sämre än budget.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 12 oktober 2015, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0076

Yttrande över motion om temporärt flyktingboende i
Breared
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

servicenämnden tar förslag till yttrande daterat 5 oktober 2015 som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Olle Hällnäs (SD) reserverar sig mot beslutet.
___________________________________
Beskrivning av ärendet
Förslaget i motionen är att tillfälliga modulhus placeras ut på en tomt på
Breared. Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) föreslår därför
kommunen att skyndsamt utreder förutsättningarna för att bygga ett temporärt flyktingboende i form av modulhus på två tomter i Breared, och att
kommunen anmäler projektet till Migrationsverket för vidare respons från
dem.
Skulle det bli ett beslut att uppföra någon form av provisoriska/temporära
lokaler på marken i Breared är serviceförvaltningen behjälpliga. Förvaltningen åtar sig att ombesörja drift och framtida underhåll på dessa enligt
upprättad plan och det som ligger i ramen av förvaltningens uppdrag.
Yttrande
Förvaltningen har inga synpunkter på motionen i sak. Skulle det bli ett beslut att uppföra någon form av provisoriska/temporära lokaler på marken i
Breared är serviceförvaltningen behjälpliga. Man kan hyra in externa paviljonger eller liknande för att hitta den optimala lösningen. Förvaltningen åtar
sig att ombesörja drift och underhåll på dessa enligt upprättad plan och det
som ligger i ramen av förvaltningens uppdrag.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 12 oktober 2015, § 72.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Samhällsutvecklingskontoret

Spara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Svn § 80
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Dnr SVN 2015/0088

Anpassning av Bockstensskolan, markåtgärder
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 150 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende utemiljö Bockstensskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 maj 2015, § 76 hos servicenämnden initierat behov av att anpassa utemiljön runt uppförd paviljong vid
Bockstensskolan. Åtgärder är att komplettera med sittplatser, anlägga en
sandlåda, uppföra ett förråd för förvaring av lekmaterial samt komplettera
med lekutrustning.
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barn- och
utbildningsnämnden. Avskrivningen sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 12 oktober 2015, § 73.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 81
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Dnr SVN 2015/0090

Sammanträdesdagar servicenämnden 2016
Beslut
Servicenämnden beslutar att
- anta förslag till sammanträdesdagar 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2016:
Torsdagar med start kl 13:00 där inget annat anges:
14 januari
18 februari
10 mars
14 april
12 maj
16 juni
30 juni kl 09:00
15 augusti (måndag)
12 september (måndag)
10 oktober (måndag)
24 november
Förslag till sammanträdesdagar för servicenämnden 2016:
Torsdagar med start kl 13:30 där inget annat anges:
28 januari
3 mars
23 mars (onsdag)
28 april
26 maj
30 juni
24 augusti (onsdag)
22 september
20 oktober
8 december
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0091

Projektering av mottagningskök på Vidhöge nya förskola
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

projektera för mottagningskök på Vidhöges nya förskola och då göra ett
avsteg från tidigare beslut i servicenämnden, dnr SVN 2014/0027.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Efter beslut i servicenämnden, dnr SVN 2014/0027, skall samtliga nya skolor och förskolor projekteras för tillagningskök.
Den nya förskolan i Vidhöge ersätter befintliga avdelningar som nuvarande
tillagningskök på Vidhöge skolan lagar mat till. Eftersom det redan finns ett
fungerande tillagningskök inom gångavstånd så föreslår serviceförvaltningen att det görs ett avsteg från tidigare beslut och att ett mottagningskök
projekteras redan från början.

Yttrande
Den nya förskolan ersätter i första hand befintliga avdelningar som Vidhöge
skolans tillagningskök idag lagar mat till. Eftersom det redan finns ett fungerande tillagningskök inom gångavstånd så föreslår serviceförvaltningen
att det görs ett avsteg från tidigare beslut och att ett mottagningskök projekteras redan från början.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef kost och städ
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 83
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Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar
Information om ledningsstruktur för hantering av flyktingsituationen.
Information om besök på Kungälvs kommun där ledningsgruppen och arbetsutskottet tittade på aktivitetsbaserade kontor.
Information om anpassning av stadshus B.
Information om seminarium avseende funktionsupphandling i Stockholm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 84
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Dnr

Information om inkomna meddelanden
Sn § 163 (24 sept 2015) – Ombyggnation av f d Arakullens förskola i Bua
till boende för ensamkommande flyktingbarn
Kf § 135 (15 sept 2015) – Kommungemensam kundservice – inriktningsbeslut
Kf § 180 (29 sept 2015) – Förstudie för ny bad- och simanläggning i
Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

