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Plats och tid

Fävren, kl. 09:00 – 10:00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Peter Sjöholm (M)
Gösta Alness (M)
Hans Bengtsson (S)
Jan Fagenheim (M)
Margareta Bernås (FP)
Jenny Bolgert (S)
Ewy Wilhelmsson (S)
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Ersättare –
ej tjänstgörande
Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
John Nilsson, t f avd chef kost och
städ, § 35
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Gösta Alness (M)

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Gösta Alness (M)

Paragraf
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2014

Datum för anslags
uppsättande

juni 2014

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 35
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Dnr SVN 2014/0027

Uppdrag om det finns skäl att öppna fler tillagningskök
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

Håstensskolans, Hagaskolans, Lindbergs skolas och Påskbergsskolans
kök utifrån slutsatserna i utredningen fortsätter att vara tillagningskök
- Furubergsskolans kök och hus 9 på Peder Skrivares skola fortsätter att
vara mottagningskök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att servicenämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag att Håstensskolans, Hagaskolans, Lindbergs skolas
och Påskbergsskolans kök utifrån slutsatserna i utredningen fortsätter att
vara tillagningskök, samt att Furubergsskolans kök och hus 9 på Peder
Skrivares skola fortsätter att vara mottagningskök.
_____________________________________
Beskrivning av ärendet
Servicenämndens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2014, § 9 att ge förvaltningen i uppdrag att
- utifrån erfarenheterna av innovationsköket och de temporärt öppnade
tillagningskök utreda om det finns skäl att öppna fler tillagningskök
- belysa följande faktorer; hur många portioner krävs i ett tillagningskök för att det inte ska vara kostnadsdrivande, skapar det mervärde för kunden, ger det minskat svinn samt transportkostnader.
- utreda den tekniska kapaciteten på befintliga och de tillfälligt öppnade köken vad gäller ventilation och el
- ta fram riktlinjer för när det ska vara tillagningskök vid nybyggnation av skolor och förskolor.
Under vårterminen 2014 har sex tillfälliga tillagningskök öppnats för att
klara evakueringen av tillagningsköket på Peder Skrivares skola, hus 1. De
tillfälliga köken är Håstenskolan, Hagaskolan, Furubergsskolan, Lindbergs
skola, Påskbergsskolan och Peder Skrivares skola hus 9. Det har uttryckts
önskemål från lokal kund att få behålla denna lösning då man har kunnat se
ett mervärde av att ha tillagning av skolmaten närmare eleverna.
Den temporära lösningen med att omvandla sex mottagningskök (MK) till
tillagningskök (TK) under evakueringen av TK på Peder Skrivares skola,
hus 1 har fallit väl ut. Elever, föräldrar, skolpersonal och serviceförvaltningens egen personal har ställt sig positiva till denna förändring.
Justerandes sign
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Att behålla tillagningen på de aktuella köken bidrar till att uppfylla
servicenämndens och kommunfullmäktiges mål om ökat ansvar för miljön
och klimatet och fokus på välfärdens kärna.
Det finns ett antal värden som är svåra att kostnadsberäkna såsom en positiv
matupplevelse i skolmatsalen, elever som äter bättre, blir piggare och förbättrar sin inlärningsförmåga. Detta blir positivt även för skolpersonalen.
Den egna personalen ser upplevelsen av en lugnare arbetsmiljö, större arbetsglädje, delaktighet och ökat ansvarstagande. Man får också en minskad
miljöpåverkan i form av minskat svinn och färre transporter.
Utredningen visar att den tillfälliga lösningen har medfört något ökade personalkostnader, men inte i den utsträckning som befarats. Samtidigt skulle
en permanentad lösning innebära behov av investeringar samt ytterligare
ökning av personalkostnader.
Ventilationen i samtliga TK (även befintliga) är överbelastad och kräver en
särskild fördjupad utredning.
För att avgöra när det ska vara TK vid nybyggnation av skolor och förskolor, bör en bedömning göras från fall till fall, då det är svårt att göra generella riktlinjer. Faktorer som var skolan ligger i förhållande till ett annat TK,
storlek på matsal, antal portioner, diskhantering, etc. påverkar.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 juni 2014, § 30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Förvaltningschef
Kost- och städchef
Barn- och utbildn förv

Spara
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Dnr SVN 2014/0026

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

lägga den till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommentar till utfall
Servicenämnden redovisar ett ackumulerat utfall på cirka 4,7 mkr för maj
månad. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är på cirka 1 mkr.
Intäkter på cirka 4,4 mkr saknas, merparten på grund av periodisering av
hyror, vilket ger en nettoavvikelse på intäktssidan på cirka 10,7 mkr. Nettoresultatet uppgår till cirka 3,4 mkr. Alla avdelningar gör ett överskott
förutom kost- och städavdelningen som fortsätter att generera ett underskott.
Ev. åtgärder
IT-avdelningen arbetar med att debitera den överflyttade personalen från
kommunstyrelsen. Kost -och städavdelningen kommer att följas upp med
månadsrapport juni.
Investeringar
Investeringsanslaget kommer att nyttjas fullt ut.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 juni 2014, § 31.
__________________________________
Prot. utdrag:
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Dnr SVN 2014/0002

Förvaltningen informerar
Nytt samverkansavtal. Alla chefer utbildas.
Information om rapport avseende stadshus B.
Benchmarkingprojektet – en första redogörelse lämnas i veckan.
Rekrytering av avdelningschef för kost- och städavdelningen pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Trevlig sommar!
Ordföranden tackar för gott samarbete och önskar servicenämnden och alla
medarbetare i förvaltningen en trevlig sommar.
Jan Fagenheim (M) tackar ordföranden för gott samarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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