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Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

Svarten, kl. 13.30-16.25

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Peter Sjöholm (M)
Karl Johan Wiktorp (L)
Agneta Thulin (S)
Christer Andersson (S)
Kent Andersson (S)
Ewy Wilhelmsson (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Johan Carlsson (C)
Stig Gesterling (MP)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Caroline Steen, projektledare § 30
Magnus Karman, fastighetsförvaltare § 31
Andreas Täckholm, enhetschef § 31
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Peter Sjöholm (M)
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och tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)
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Peter Sjöholm (M)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

26 maj 2016

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

8 juni 2016
juli 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2016/0003

Månadsrapport april
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapport för april och beslutar
1. lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden redovisar ett resultat som är cirka 7,9 mkr sämre än
periodiserad budget för tertialet. Detta beror framförallt på ej fakturerade
hyror för externt inhyrda lokaler till verksamheterna samt att
kostnadsersättning för HVB hem ej ännu debiterats socialförvaltningen.
Servicenämnden prognostiserar ett utfall per helår enligt budget.
Investeringar
Enligt plan

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 21.
Månadsrapport april 2016.
___________________________________
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0003

Tertialrapport
Beslut
Servicenämnden tar del av tertialrapporten 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.
Servicenämnden redovisar ett resultat som är cirka 7,9 mkr sämre än
periodiserad budget för tertialet. Detta beror främst på ej fakturerade hyror
för externt inhyrda lokaler till verksamheterna samt att kostnadsersättning
för HVB hem ännu inte debiterats socialförvaltningen.
Servicenämndens målområden:
Miljö - fokusområde driva miljöfrågor i alla verksamheter
Energieffektivisering
Grön IT
Matsvinn
Delaktighet - fokusområde kommungemensam kundservice
Stolthet – fokusområde införa FM-koncept
Vara i framkant – fokusområde aktivitetsbaserade arbetsplatser

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 22.
Tertialrapport för servicenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0027

Krav på utökad ventilation Hagaskolan hus D
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

anvisa 650 tkr från investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”
avseende utökad ventilation Hagaskolan hus D.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det antal skollokaler på Hagaskolan som finns idag räcker inte till för det
antal elever som finns. Då finns lösningen att använda rum i skolan som
inte innan varit avsedda för lektionssalar. För att kunna göra detta ställs
krav på att lokalerna anpassas. Denna anpassning består av att öka
ventilationen för att kunna få det luftflöde som krävs. Detta förslag kommer
från rektorn på skolan. Ventilationsaggregatet som finns i dag går att
använda för att öka flödet.
Den anpassningen som krävs är byte av kanalstråk i korridorer samt
komplettering med don, spjäll och ljuddämpare. Vidare finns beh0v av
håltagning för nya genomföringar och injustering.
Dessa åtgärder drar med sig nytt undertak, el, målning och sanering.Denna
anpassning kommer att lösa skolans problem under ett antal år framöver.
Åtgärden beräknas till cirka 650 tkr och barn- och utbildningsnämnden
föreslår att dessa anvisas till Hagaskolan från serviceförvaltningens konto
för anpassning av fastighet 32220.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 23.
Serviceförvaltningens beslutsförslag den 3 maj 2016.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 25 april 2016, § 62.

Övervägande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning
ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barnoch utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst tio år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar
Information om budget 2017.
Presentation av serviceförvaltningens medarbetarundersökning som görs
varje år.
Presentation av kundundersökning.
Presentation av FM-konceptet och arbetet med det.
Information om stadshus A.
Enhetschef Andreas Täckholm informerar om hur man arbetar med
delaktighet inom hans enhet på kost och städ.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SVN 2016/0002

Övrig fråga, Åkaren
Jan Fagenheim ställer fråga angående underhållsåtgärd på kvarteret
Åkaren.
Förvaltningschef Eva Olson tar med sig frågan till förvaltningen.
_____________________________________
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