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Plats och tid

Fävren, kl. 13:00 – 16:30

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Karl Johan Wiktorp (FP)
Agneta Thulin (S)
Olle Hällnäs (SD) Jäv § 59
Johan Carlsson (C) Jäv del av § 61
Kent Andersson (S)
Ewy Wilhelmsson (S)
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Ersättare –
ej tjänstgörande
Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Katarina Lindh, avd chef fastighet §
45-56
Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare
§ 60
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Karl Johan Wiktorp (FP)

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Karl Johan Wiktorp (FP)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

25 juni 2015

Datum för anslags
uppsättande

6 juli 2015

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 45
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Dnr

Ändring av dagordning
Servicenämnden beslutar att
-

Dagordning ändras enligt följande:
- Nytt ärende, Presentation av avdelningschef fastighet.
- Ärende 18, Tillägg i servicenämndens reglemente, utgår.
- Ärende 19, Laddstolpar för elbilar, utgår.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 46
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Dnr SVN 2015/0004

Rundvandring i stadshusen
Servicenämnden och ledningsgruppen besöker stadshusen och tittar bland
annat på sammanträdesrummen A1 och B1, samt serviceförvaltningens lokaler i stadshus C.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 47
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Dnr SVN 2015/0004

Presentation av avdelningschef fastighet
Katarina Lindh, som är ny avdelningschef på fastighet sedan den 4 maj
2015, presenterar sig själv och sin bakgrund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Svn § 48
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Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport maj
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden totalt redovisar ett negativt resultat om 3,5 mkr vilket är
0,6 mkr lägre än periodiserad budget.
Intäkterna avviker positivt med 1,6 mkr mot budget. Avvikelsen förklaras
främst av att det har tillkommit nya objekt till fastighetsavdelningen
(Ankarskolan och Lerjans förskola) cirka 3,7 mkr högre än budget. Inom
kost och städ har avdelningen lägre portionsintäkter på cirka 1,8 mkr.
Personalkostnaderna är 1,4 mkr bättre än budget och det beror främst på
vakanta tjänster som inte har tillsatts än samt sjukskrivningar.
Den största avvikelsen står verksamhetskostnaderna för. De avviker negativt
med 2,7 mkr mot budget. Majoriteten av beloppet kan förklaras med att hyrorna för externa lokaler inte är periodiserade till juni månad utan belastar
periodens resultat.
Servicenämnden prognosticerar ett utfall per helår på 19 023 mkr vilket är
3,6 mkr mer än budget, detta hänförs till det planerade underskottet på fastighetsavdelningen på cirka 0,6 mkr samt underskottet på kost- och städavdelningen.
Investeringar
Enligt plan
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 40.
______________________________________
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SVN 2015/0043

Anpassning av brandstationen Kungsäter
Beslut
Servicenämnden beslutar att
anvisa 800 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning Kungsäters brandstation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
-

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten Väst har i skrivelse till servicenämnden daterad den 15
maj 2015 initierat behov av lokalanpassning av Kungsäters brandstation.
Lokalanpassningen avser att dels bygga nytt omklädningsrum för damer
med tillhörande dusch och WC, dels bygga nytt träningsrum och dels att
kompressor flyttas. Genom denna ombyggnad krävs även att luftbehandlingssystemet anpassas. Totala anpassningen är kostnadsberäknad till 800
tkr. Räddningstjänsten Väst önskar att investeringsbeloppet periodiseras och
läggs som ett tillägg på hyran.
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning av fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot Räddningstjänsten Väst. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Räddningstjänst Väst

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0044

Anpassning av inomhusmiljön på Almers skola
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 190 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning Almers skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 juni 2015, § 66 till servicenämnden initierat behov av lokalanpassning del av Almers skola. Lokalanpassningen är kopplat till handikappanpassning dels genom att en lift installeras
i en handikapptoalett dels att en lift installeras i ett grupprum samt att automatöppnande dörrar installeras..
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom förhöjd hyra mot barnoch utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 51
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Dnr SVN 2015/0045

Anpassning av ute- och innemiljön på Bockstensskolan
Beslut
Servicenämnden beslutar att
anvisa 350 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning Bockstensskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
-

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 juni 2015, § 67 till servicenämnden initierat behov av lokalanpassning del av Bockstensskolan. Lokalanpassningen avser dels komplettering av staket, dels uppsättande av ljudabsorbenter och dels installation av diskbänk inklusive framdragning av el
och vatten/avlopp till ett av fritidshemmen. Totala anpassningen är kostnadsberäknad till 350 tkr.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barn- och
utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0046

Anpassning av flexenhet, Håstensskolan
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 545 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning del av Håstensskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 maj 2015, Delegeringsbeslut
BUN 2015/0175-3, till servicenämnden initierat behov av lokalanpassning
del av Håstensskolan. Lokalanpassningen kan betecknas som handikappanpassning genom att rum anpassas till ljudisoleringskrav på 52 dBA. Sammanfattat krävs att byggåtgärder utförs kopplat till bygg, el, golv, målning,
larm, ventilation och ljudisolering. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 545
tkr.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barn- och
utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0047

Anpassning HWC och dörrar, Håstensskolan
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 325 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning del av Håstensskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 maj 2015, Delegeringsbeslut
BUN 2015/0175-4 till servicenämnden initierat behov av lokalanpassning
del av Håstensskolan. Lokalanpassningen avser utökad handikappanpassning genom att ge plats och utrymme för permobil. Föreslagna åtgärder är
att åtgärda trösklar, utökad anpassning av HWC samt att automatöppning av
dörrar installeras. Totala lokalanpassningen är kostnadsberäknad till 325 tkr.
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot barn- och
utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätt till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 54
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Dnr SVN 2015/0051

Anpassning av Breareds förskola
Beslut
Servicenämnden beslutar att
anvisa 200 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning Breareds förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
-

Beskrivning av ärendet
Breareds kooperativ förskola, som extern hyresgäst, har hos serviceförvaltningens fastighetsavdelning initierat behov av lokalanpassning av Breareds
förskola. Lokalanpassningen avser dels installation av rostfria tvättrännor
inklusive medföljande va-arbeten, i avdelningarna Blåklockan, Vitsippan,
Gullvivan samt i ett förråd, dels förlängning av stängsel och dels utbyte av
tre stycken innerdörrar. Den totala lokalanpassningen är kostnadsberäknad
till 200 tkr vilket periodiseras som ett hyrestillägg mot hyresgästen med 28
tkr/år.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot Breareds kooperativa förskola motsvarande 28 tkr/år från och med datum när anpassningen är färdigställd.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-06-25

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 55
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Dnr SVN 2015/0052

Anpassning av fastighet, Håstens simhall
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 800 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende Håstens simhall kopplat till åtgärder för att motverka koncentration av bundet klor.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 juni 2015, § 100 till servicenämnden
initierat behov av lokalanpassning Håstens simhall. Lokalanpassning avser
att motverka koncentrationen av bundet klor vid hög beläggning i simhallen,
Processing AB har lämnat förslag på tekniska åtgärder vilket är kostnadsberäknat till 800 tkr. De tekniska åtgärderna är att hänvisa till dels UV-bestrålning, dels Depolox och dels till installation av kolfilter.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot kultur- och
fritidsnämnden. Avskrivningstiden sätt till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 juni 2015, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Kultur- och fritidsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-06-25

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 56
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Dnr SVN 2015/0053

Anpassning av fastighet, Övrevi IP/Olsegårdens ridklubb
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 500 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende uppsättande av bullerplank vid Övrevi IP.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 juni 2015, § 101 hos servicenämnden
initierat behov av lokalanpassning avseende Övrevi IP. Lokalanpassningen
avser uppsättning av bullerplank mellan konstgräsplanen och Olsegårdens
ridklubb. Syftet är att minska/reducera ljudet från idrottsplatsens verksamhet
mot den verksamhet som bedrivs på Olsegården. Uppsättning av bullerplank
är kostnadsberäknad till 500 tkr.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 322 20 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering samt kalkylerade framtida underhållskostnader regleras genom
höjd hyra mot Kultur- och Fritidsnämnden. Avskrivningstiden sätts till
högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 juni 2015, § 56.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Kultur- och fritidsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 57
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Dnr SVN 2015/0037

Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD)
om ekologisk mat
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
-

avstyrka motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår att servicenämnden tillstyrker motionen.
Harald Lagerstedt (C) föreslår att servicenämnden avstyrker motionen enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____________________________________
Beskrivning av ärendet
En begäran om yttrande har inkommit från kommunstyrelsen angående
motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) diarienr KS
2015/0167-3.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta bort alla rekommendationer och krav på ekologiskt från den kommunala verksamheten.
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) säger i sin motion att fyra
forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i en debattartikel från november
2014 kritiserade den allmänna och felaktiga uppfattningen om ekologisk
mat.
Det råder delade meningar inom forskningen huruvida ekologisk mat är
nyttigare, bättre och miljövänligare för konsumenten än konventionellt odlad mat.
I Varbergs miljömål för 2015-2025, som kommunfullmäktige antog den 22
april 2014 står:
HÅLLBAR LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
Varberg ska bidra till att fler kan få tillgång till mat som är ekologisk, lokal
och producerad utan risker för ekosystem eller människors hälsa.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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I budgetdokumentet för 2015 finns följande skrivelse med:
Mer ekologiskt odlad mat
En satsning görs för att öka andelen ekologiskt innehåll i måltiderna. Detta
motiveras med att den biologiska mångfalden gynnas av ekologisk odling.
Ökad biologisk mångfald är ett av våra viktigaste miljömål. Vi tillför 1,0
miljoner kronor för att möjliggöra en ökning av ekologiskt odlad mat. Ökningen ska ske på ett sätt som stimulerar den lokala ekologiska produktionen. I och med denna satsning uppskattas den ekologiskt odlade maten
uppgå till 35 procent.
Serviceförvaltningen följer fullmäktiges beslut och arbetar för att öka den
ekologiska maten till 35 % fram till dess att annat beslut fattas.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef kost och städ
Kommunfullmäktige

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 58
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Dnr SVN 2015/0030

Motion angående bränslecellsbilar från Olle Hällnäs (SD) och
Andreas Feymark (SD)
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
-

avstyrka motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Servicenämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att löpande följa utvecklingen kring bränslecellsbilar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret önskar få synpunkter från servicenämnden
angående motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) om
bränslecellsbilar:
”Varbergs kommun bör införskaffa bränslecellsbilar drivna med vätgas och
jämföra denna teknik med elbilstekniken samt utreda möjligheten till samarbete genom pilotprojekt med näringslivet och på så sätt få ner priset på
dem.”
Att satsa på fordon som drivs med förnybar energi är framtiden och en nödvändighet för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. I detta
avseende kan bränslecellsbilen vara en lösning för de med längre tranportbehov, samt för den tunga trafiken. Tekniken kompletterar elbilen eller gasbilen som exempelvis Varbergs kommun köper in för sina verksamheter, där
kravet på en räckvidd motsvarande 50 mil inte är en nödvändighet.
Att kunna tanka är en grundförutsättning för ett bilköp oavsett vad bilen
drivs utav. Det finns i dagsläget endast två vätgasstationer i Sverige, Malmö
och Sandviken. Det pågår projekt om att starta ytterligare två stationer, en i
Göteborg och en i Falkenberg.
Falkenbergs kommun är tillsammans med Falkenbergs Energi involverade i
ett större projekt med näringslivet om att tillverka vätgas samt att etablera
en vätgasstation i Falkenberg. Ett investeringsbeslut om att byggstart av
vätgasstationen kommer att fattas under våren 2015. Om allt löper enligt
plan kommer kommunen och Falkenbergs Energi att köpa in varsin bil för
att testa tekniken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun ligger i framkant beträffande inköp och användandet av
elbilar. Det fungerar väl och allt fler ges möjlighet att använda dessa fordon
i sina verksamheter.
Den största utmaningen ligger inte i valet av energikälla till fordonet, det
ligger i beteendet. Vetskapen om dess begränsningar/möjligheter främjar
delaktigheten hos användaren samt dess förmåga och vilja till att prova och
något nytt. Det handlar om helheten d.v.s. bilen, bränslet och beteendet,
samtliga måste gå åt samma håll för att lyckas. Varbergs kommun är på god
väg när det gäller samtliga parametrar.
Yttrande
Mot bakgrund av Varbergs kommuns satsning på elbilar samt det som för
närvarande pågår i Falkenberg kring utvecklingen av vätgas och användandet av bränslecellsfordon är det fel tid att gå in i ett nytt projekt i enlighet
med motionärernas förslag av följande anledningar:



Avsaknad av tankstation
Resurskrävande personellt och finansiellt, 2 bränslecellsfordon uppskattas kosta 1,5 MKR

Förvaltningen kommer att hämta kunskap och följa utvecklingen av bland
annat Falkenbergs vätgasprojekt och utvecklingen i stort på området.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef kundservice
Kommunfullmäktige

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0034

Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens
IT-verksamhet
Beslut
Servicenämnden beslutar att
- ta förvaltningens yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Olle Hällnäs (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
___________________________________
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Varberg låtit genomföra en granskning av kommunens IT-verksamhet. Rapporten överlämnades den 13 april
2015 till kommunstyrelsen och till servicenämnden för yttrande.
Granskningen har i första hand avsett kommunstyrelsen som strategiskt ansvarig för IT-frågorna och servicenämnden som operativt ansvarig.
Revisionen har även låtit barn- och utbildningsnämnden såsom stor aktör
inom kommunen ingå i granskningen.
Allmänt sett utgör en väl fungerande IT-drift en viktig, strategisk funktion
för det samlade kommunala uppdraget, då många av verksamhetens kärnprocesser är direkt beroende av dess funktionalitet. Brister i driftssäkerhet
och leverans påverkar verksamheten både påtagligt och tämligen omgående
och leder till störningar i verksamheten med konsekvenser för både invånare
och ekonomi.
Ovanstående har varit några av utgångspunkterna för det arbete som på senare tid har ägnats åt förtydligande av kommunstyrelsens/kommunledningskontorets och servicenämndens/serviceförvaltningens roller beträffande ITverksamheten. Arbetet har resulterat i flera klargöranden av verksamheternas beställar- och utförarroller och IT-styrgrupps mandat och funktion. ITstyrgrupp sammankallas regelbundet av kommundirektören och har till uppgift att stötta i prioriteringar och planering av större projekt. Kommundirektören använder grupperingen som stöd inför beslut som rör
kommunövergripande IT-lösningar.
Arbetet har också resulterat i förslag till förändringar av nämndernas reglementen och delegationsförteckningar, vilka bedöms kunna överlämnas för
politisk handläggning och beslut under 2015.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Serviceförvaltningen finner att revisionen på det stora hela anser att ITverksamheten fungerar väl i Varbergs kommun. Det finns fem förbättringsområden i rapporten, varav tre direkt berör serviceförvaltningen och IT-avdelningen. Serviceförvaltningen lämnar kommentarer främst i de områden
som rör serviceförvaltningen och hänvisar i övriga delar till kommunstyrelsens yttrande.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 49.
_____________________________________________
Prot.utdr:

Avd chef it-avd
Kommunstyrelsen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0033

Servicenämndens målformuleringar 2016 - 2019
Beslut
Servicenämnden beslutar att
 anta formuleringarna för målområdena miljö, delaktighet, stolthet och
vara i framkant.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Servicenämndens arbetsutskott har tillsammans med förvaltningen, fått i
uppdrag att uppdatera målformuleringarna inom målområdena miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant.
Målformuleringarna är uppdaterade och vissa tillägg har gjorts bland annat
utifrån nämndens SWOT kring målen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 juni 2015, § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Verksamhetsutvecklare

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 61

Sammanträdesprotokoll
2015-06-25

22

Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar
Information om möten med Årnäskött.
Information om leverans av köttfärs som riskerade innehålla metallbitar.
Information om uppdraget avseende laddstolpar för elbilar som servicenämnden gett till förvaltningen.
Servicenämnden i Kungsbacka besökte servicenämnden den 17 juni.
Information om kommungemensam kundservice. Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige i höst.
______________________________
Jäv
Johan Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i informationen om
Årnäskött.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Information om inkomna meddelanden
Ks § 79 (28 april 2015) – Befolkningsprognos för Varbergs kommun år
2015-2020 med utblick mot 2030
Kf § 81 (19 maj 2015) – Kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument
Kf § 84 (19 maj 2015) – Försäljning av fastigheten Bua 3:17, före detta
Gärdskulleskolan
Kf § 87 (19 maj 2015) – Digital policy för Varbergs kommun
Ks § 111 (26 maj 2015) – Revisionsrapport – granskning av kommunens ITverksamhet
Kommunledningskontoret – Remiss om överföring Tullhuset
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Trevlig sommar!
Ordförande Harald Lagerstedt (C) önskar servicenämnden och alla medarbetare i förvaltningen en trevlig sommar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Utdragsbestyrkande
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