Sammanträdesprotokoll
2014-04-28

Varbergs kommun
Servicenämnden

Plats och tid

Fävren, kl. 14:00 – 16:20

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Gösta Alness (M)
Hans Bengtsson (S)
Eva-Lena Repfennig (MP)
Agnetha Thulin (S)
Margareta Bernås (FP)
Chenay Mutlu (M)
Jenny Bolgert (S) § 22
Johan Carlsson (C) § 23-26

Ersättare –
ej tjänstgörande

Johan Carlsson (C) § 22
Jenny Bolgert (S) § 23-26

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Sven-Göran Dahlberg, avd chef
Carlos Paredes, Kommunal
Sophia Ånhed, verks utv, del av § 25

Utses att justera

Agnetha Thulin (S)
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Justeringens plats och
tid
Paragraf
Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Agnetha Thulin (S)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

28 april 2014

Datum för anslags
uppsättande

maj 2014

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-04-28

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 22

3

Dnr SVN 2014/0026

Månadsrapport mars
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att
-

lägga rapporten till handlingarna
ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att få kost- och
städavdelningens budget i balans.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att få kost- och städavdelningens budget i balans.
____________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommentar till utfall:
Periodens resultat avviker med cirka 17,7 mkr. Av olika skäl saknas det
intäkter. Lokalvård cirka 10,4 mkr, hyror cirka 1,6 mkr, bränslekostnader
mars månad 0,3 mkr, kommunstyrelsen samt räddningstjänsten cirka 0,75
mkr.
Avdelningarna IT-service och kundservice gör ett överskott på ackumulerat
utfall för mars månad. Kost- och städavdelningen gör ett underskott.
Eventuella åtgärder:
Kunderna är informerade om faktureringen som släpar.
Investeringar:
I enlighet med internkontrollen 2014 där uppföljning av investeringar är en
prioriterad punkt redovisas sammanställning över nämndens samtliga
investeringar 2014.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 april 2014, § 19.
__________________________________________
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Dnr SVN 2014/0034

Investeringsbudget 2015
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

godkänna arbetsutskottets förslag till investeringar 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Påbörjade projekt:
Integrerad kommunikation:
Nuvarande växellösning kommer att behöva bytas ut. Den tekniska utvecklingen går fort framåt och en ny kommunikationslösning för kommunen
omfattar en integrerad lösning med telefoni, växel, mail, chat, kalender, video och diverse typer av konferensmöjligheter. Under våren har en pilotfas
inletts med cirka 480 användare. Efter utvärdering av piloten tas det beslut
om en fortsättning.
Anpassning fastighet:
Investeringsprojektet "Anpassning fastighet" är ett generellt projekt avsett
för mindre anpassningsåtgärder. Inför 2015 föreslås att investeringsgränsen
höjs till 1 000 tkr samtidigt att det totala investeringsbeloppet höjs till 5 000
tkr. Nyttjande förvaltning eller extern hyresgäst initierar behov av anpassningsåtgärd. Kapitalkostnad samt eventuell driftkostnad belastar brukande
hyresgäst med ökad hyra. Avskrivningstiden bedöms från fall till fall men är
maximalt 10 år. Projektet är betydelsefullt för att snabbt kunna tillmötesgå
intern/extern hyresgästs önskemål om mindre anpassningsåtgärder i redan
hyrd lokal.
Energieffektivisering fastighet:
Investeringsprojektet "Energieffektivisering fastighet" är ett generellt projekt för energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastigheter. Ett av
Varberg kommuns övergripande mål är att energieffektivisera kommunens
fastigheter. Detta generella investeringsprojekt har som syfte att dels konvertera till miljömässigt mer effektiva uppvärmningskällor och dels investeringar som leder till mer energieffektiva installationer i kommunens fastigheter.
Myndighetskrav:
Generellt projekt som har som syfte att tillgodose myndighetskrav på större
åtgärd i fastighet för att uppfylla lagar, förordningar och allmänna råd. Projektet är betydelsefullt för att relativt snabbt kunna tillmötesgå myndighetskrav på större åtgärd kopplat till fastighet.
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Kost och städ inventarier:
Investeringsbudgeten för inventarier avser att förbättra och förnya maskinparken inom tillagningskök och städ. Budgeten ligger löpande på 900 tkr
per år. För nya värmefack för tvårätterssystem finns ytterligare 200 tkr innevarande år och 450 tkr år 2015.
Inventarier mottagningskök, matsalar & restauranger:
Samma sak gäller för investeringar avseende mottagningskök, matsalar och
restauranger.
Trådlöst nätverk:
Behovet av trådlöst nätverk i kommunen är stort. Totala antalet accesspunkter i kommunen har ökat vilket genererar en återanskaffningsbudget
som behöver höjas. Förvaltningen beräknar 150 st nya accesspunkter under
2015. Även om inga besked om antal har inkommit så ser man att behovet
kommer öka bland annat p g a nya skolor som byggs i kommunen.
Trådburet nätverk:
Samtliga nätverksenheter byts ut och nätverket har moderniserats under de
senaste åren. Nu gäller att, förutom utbyggnad i nya lokaler, återanskaffa en
femtedel av utrustningen varje år för att hålla jämn takt mot avskrivningstiden.
Lagring, säkerhetskopiering och övervakning:
IT-service tidigare projekt för SAN, Backup och HyperV slås samman i ett
projekt med målet att skapa en driftsäker servermiljö med adekvat lagring,
ändamålsenlig backup. Projektet skall återanskaffa och driftsätta servermiljö
och upprätta övervakning av den.
Generell utveckling IT:
Projektet avser beredskap för snabba insatser vad det gäller IT-investeringar
för att täcka nya behov hos köpande förvaltningar. Beslut om nyttjande tas i
respektive nämnd och servicenämnden.
Inventarier i stadshuset:
Investering inventarier stadshus B kommer att gå till möbler till konferensrum B1. Planerade inköp av nya stolar, bord, matta och gardiner. Offert från
leverantör är mottagen och under utvärdering.
Projekt med tidigare beslut:
Sammanträdesrummet A1:
Sammanträdesrummet A1 är ett av kommunens finaste rum. Rummet används av bland annat kommunstyrelsen för borgerliga vigslar. A1 behöver
renoveras med möbler, matta, ljuddämpning, ljudutrustning, eluttag och
målning.
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Nya projekt med avslutad förstudie:
Inga.
Projekt under förstudie:
Utredning fler tillagningskök, klar juni 2014:
Varbergs kommun har, i förhållande till andra kommuner, få tillagningskök.
I omvärlden utökas dessutom antalet tillagningskök i nuläget. Det finns en
önskan från såväl kommuninnevånare som barn- och utbildningsnämnden
att antalet tillagningskök ska öka. Från barn- och utbildningsnämnden finns
även en önskan att detta ska ske utan kostnadsökningar.
Syfte med utredningen är att visa på möjligheter att öppna fler tillagningskök utan kostnadsökning för kund.
I och med den akuta stängningen av tillagningsköket på Peder Skrivares
skola ser förvaltningen att de tillfälligt öppnade tillagningsköken saknar
inventarier för att kunna laga maten. Idag lånas ugnar etc från Peder
Skrivares skola. När Peder Skrivares skola tas i drift igen måste de lånade
inventarierna tillbaka. Visar utredningen på möjligheter att öppna upp fler
tillagningskök måste nyinvesteringar ske i form av ugnar och grytor. Då
utredningen inte är klar går det inte att sätta något belopp i denna kalkyl.
Här flaggar servicenämnden för att ett nytt projekt kan komma att lyftas
under sensommaren.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 april 2014, § 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SVN 2014/0041

Information om investeringsprocessen
Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Sven-Göran Dahlberg redogör för investeringsprocessen i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SVN 2014/0002

Förvaltningen informerar
Information om att förfrågningsunderlag skickas ut på kolonial, lilla mejeri
samt djupfryst.
Information om renovering Mariedalsskolan.
Information om utredning av fler tillagningskök.
Information om redovisning av kostnader stadshus B.
Information om den kundundersökning som serviceförvaltningen genomförde i december 2013. Undersökningen riktade sig till köpande förvaltningar och syftet var bland annat att göra en basmätning innan kundservice
startade.
Information om undersökning av avtalstrohet i Varbergs kommun.
Information om sporhalter i stadshus B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Meddelanden
Ks au § 78 (4 mars 2014) – VA-policy för Varbergs kommun
Ks au § 112 (18 mars 2014) – Regler för bra samarbete, skrivelse från
kommunala handikapprådets referensgrupp
Ks § 66 (25 mars 2014) – Tyck Om Varberg, uppföljning och handlingsplan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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