Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Varbergs kommun
Servicenämnden

Plats och tid

Fävren, kl. 13:30 – 16:00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Peter Sjöholm (M)
Gösta Alness (M), del av § 39
Hans Bengtsson (S)
Eva-Lena Repfennig (MP)
Jan Fagenheim (M)
Agnetha Thulin (S)
Margareta Bernås (FP)
Johan Carlsson (C)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Jenny Bolgert (S)
Ewy Wilhelmsson (S)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Sven-Göran Dahlberg, avd chef
fastighet
Anders Boustedt, avd chef it-service §
39
Joakim Dissler, avd chef kundservice
§ 39
John Nilsson, avd chef kost och städ §
39
Lotta Olanya, verksamh utv § 39
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Eva-Lena Repfennig (MP)
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Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Eva-Lena Repfennig (MP)

Justerandes sign

Paragraf

Utdragsbestyrkande

39-43

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Varbergs kommun
Servicenämnden
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

25 augusti 2014

Datum för anslags
uppsättande

5 september 2014

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 39
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Dnr SVN 2014/0061

Budget 2015, serviceförvaltningen
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anta förvaltningens budgetdokument för 2015
begära ramfinansiering för budget 2015 med 15 530 mkr
fastighetsavdelningens hyresunderskott budget 2015 avräknas mot
underhållsfond
anta målen gällande miljö, att vara i framkant, delaktighet och stolthet
önska höja investeringsbudget för tillagningskök och konferensrum
jämfört med den framställan som gjordes i april

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför budgetåret 2015 har servicenämnden mottagit ett förslag på budgetram
om 15 530 mkr. Ramen kommer senare att justeras när utfallet av 2014 års
löneförhandling är klart.
Servicenämnden lämnar en begäran om beviljning av föreslagen ram.
Fastighetsavdelningens budget för 2015 avseende verksamhetslokaler redovisar ett hyresunderskott motsvarande 8 546 mkr, detta underskott föreslås
avräknas från fastighets underhållsfond. Avdelningen kost och städ har
under 2013 och 2014 vidtagit en rad åtgärder för att få ekonomin i balans,
arbetet fortskrider men man ser inte full kostnadstäckning 2015.
Efter serviceförvaltningens målöversyn föreslås att servicenämndens mål
gällande miljö, att vara i framkant, delaktighet och stolthet ligger fast även
för budgetår 2015.
Investeringarna processades under våren 2014. Serviceförvaltningen önskar
nu höja investeringsbudgeten för nya tillagningskök och uppgradering av
teknik i konferensrummen.
Yttrande
Serviceförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande daterat den 11 juli 2014 förslag till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2014, § 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Kommunfullmäktige, Förvaltningschef, Avd chefer

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SVN 2014/0053

Anpassning av Ungdomens hus på Rosenfredsskolan, installation av lås- och passersystem samt uppsättning av
skyltar och ljusrigg
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 319 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av fastighet”
avseende lokalanpassning del av Rosenfredskolan kopplat till
Ungdomens Hus verksamheten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 maj 2014 § 68 att anhålla hos
servicenämnden att få nyttja 319 tkr avseende lokalanpassning del av
Rosenfredskolan. Lokalanpassningen är kopplat till verksamhet Ungdomens
Hus och avser installation av lås- och passersystem samt skylt och ljusrigg.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansiering av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning av fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras mot kultur- och fritidsförvaltningen genom höjd hyra. Avskrivningstiden sätts till högst tio år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2014, § 36.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Kultur- och fritidsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2014/0002

Förvaltningen informerar
Förvaltningschefen informerar om stadshus B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Information om delegeringsbeslut
Servicenämnden beslutar att
- lägga information om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Tillsvidareanställningar
John Nilsson, avdelningschef kost och städ, fr o m den 1 september 2014
Johan Vendelstrand, drifttekniker, fr o m den 1 september 2014
Harry Vesanen, drifttekniker fr o m den 11 augusti 2014
Magnus Vinblad, drifttekniker fr o m den 4 augusti 2014
Peter Sandholm, enhetschef fr o m den 1 september 2014
________________________________________

Justerandes sign
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Dnr

Information om inkomna meddelanden
Ks § 99 (29 april 2014) – Läsplattor 2015-2018
Kf § 79 (20 maj 2014) – Försäljning av fastigheten Björnen
Kf § 78 (20 maj 2014) – Begäran om utökning av servicenämndens
investeringsbudget till Mariedalsskolans kök
Kf § 82 (20 maj 2014) – Akut renovering av tillagningsköket på Peder
Skrivares skola
Ks § 113 (27 maj 2014) – Pipebruket – en grön kommunikationspunkt
Ks § 119 (27 maj 2014) – Kommunprognos 2014-2020 samt utblick mot år
2030
Ks pu § 29 (26 maj 2014) – Riktlinje trafiksäkerhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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