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Plats och tid
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

22 september 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift

Elisabeth Eriksson
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Dnr SVN 2016/0003

Månadsrapport augusti
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapport för augusti och beslutar
1.

lägga den till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden redovisar per augusti ett resultat som är 0,8 mkr sämre
än periodiserad budget. Den negativa avvikelsen på verksamhetskostnader 12,7 mkr består till större delen av
verksamhetskostnader inom fastighetsavdelningen som kommer avräknas
mot den i nämnden beslutade underhållsfonden om 19,4 mkr vid årets slut.
De ökade intäkterna härrör till portionsförsäljningen på kost- och
städavdelningen samt positivt avvikande intäkter på kundservice.
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 2,5 mkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 9 september 2016, § 36
Månadsrapport augusti 2016.
___________________________________
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0003

Delårsbokslut
Beslut
Servicenämnden tar del av delårsbokslutet och beslutar
1.

lägga den till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden ska bidra till kommunens vision och strategiska inriktningar genom att de anställda är stolta, delaktiga och professionella. Detta
ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Därigenom ska nämnden ge
sina kunder god kvalitet och service, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Prognos för helår är 2,5 mkr bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen mot budget beror bland annat på att kost- och städavdelningen har
arbetat framgångsrikt med uppföljning per enhet, säsongsanpassad mat och
med att förebygga matsvinn.
Fastighetsavdelningen planerar att utnyttja, som beslutat, underhållsfond
om 19,4 mkr vid årets slut.
Ingen användning av resultatfond har skett eller är planerad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 9 september 2016, § 37.
Delårsbokslut 2016.
___________________________________
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0049

Svar på motion från Olle Hällnäs (SD) om att utöka kommunal service på samtliga bibliotek i
Varbergs kommun
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

avstyrka Olle Hällnäs (SD) motion att utöka kommunal service på
samtliga bibliotek i Varbergs kommun då det redan idag finns adekvat
utrustning för att ge den i motionen efterfrågade servicen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inlämnat motion om att samtliga bibliotek i
Varbergs kommun ska ha offentliga datorer med adekvat internetuppkoppling.
På varberg.se kan man läsa följande information:
Datorer och internet
Alla kommunens bibliotek har datorer med internetåtkomst och Officepaketet som du kan låna. Du har också tillgång till trådlös uppkoppling
med egen dator.
Serviceförvaltningens IT-avdelning har försett samtliga verksamheter med
nätåtkomst. Biblioteken är inget undantag och möjligheter finns för verksamheten att beställa kompletterande utrustning. Under 2016 har alla
bibliotek dessutom fått tillgång till trådlöst nätverk, wifi.
Kultur- och fritidsförvaltningen har alltså möjligheten att beställa ytterligare tjänster och utrustning om den anser att det finns ett utökat behov.
Frågan om hur mycket de offentliga datorerna används idag kan mätas och
kan påverka prioriteringen av inköp av utrustning. Avgörande begränsning
kan även vara att skapa utrymme för att placera offentliga datorer, men det
är en ren verksamhetsfråga. Med den nya lösning för trådlöst gästnät, som
nu finns tillgänglig i alla kommunens lokaler med trådlöst nät, underlättas
invånarnas möjligheter att ansluta till Internet via egna enheter.
Serviceförvaltningen föreslår att motionen avstyrks då det redan idag finns
adekvat utrustning för att ge den i motionen efterfrågade servicen.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 9 september 2016, § 38.
Serviceförvaltningens beslutsförslag den 17 augusti 2016.
Begäran om yttrande – Motion från Olle Hällnäs (SD) om att utöka kommunal service på samtliga bibliotek i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar
Information om incidentrapport från it-avdelningen avseende Campus.
Surfzoner till allmänheten – Marknad Varberg har fått information. Ägarskapet är inte klart.
Miljösmart kommunikation (MSK) – den 5 oktober går 1 000 nummer över
till MSK och 300 stycken två veckor senare. Idag är det 110 nummer som är
anslutna.
Information om Benchmarkingprogrammet 2016. Avser fastighet, kost, lokalvård samt fordonsprocessen.
Lokalsamordning – De flesta förvaltningar har egna lokalsamordnare men
den övergripande lokalsamordnaren finns på serviceförvaltningen. För närvarande pågår en utredning om förvaltningslokaler. En strateg kommer att
anställas på kommunstyrelsen.
Maten har vid ett tillfälle i början av höstterminen tagit slut på Hagaskolan.
Elevantalet var då oklart. Vid tillfället fanns mat kvar av det vegetariska alternativet samt salladsbord och bröd.
Upphandling avseende frukt och grönt samt kött och chark har påbörjats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Meddelanden
Dnr SVN 2016/0045
Ks § 163 (30 aug 2016) – Ombyggnad av psykiatriboende, Bryggaregatan 5
Dnr SVN 2016/0046
Ks § 162 (30 aug 2016) – Ändrad hyra för öppna förskolan i Håsten
Dnr SVN 2016/0058
Ks § 167 (30 aug 2016) – Kommunikationsplan för flyktingmottagande,
integration och inkludering
_____________________________
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