Varbergs kommun
Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-20

Plats och tid

Neden, kl. 13.30-16.00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Peter Sjöholm (M)
Karl Johan Wiktorp (L)
Agneta Thulin (S)
Christer Andersson (S)
Olle Hällnäs (SD)
Darek Nilsson (M)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Stig Gesterling
Kent Andersson (S)
Ewy Wilhelmsson (S)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Jaroslava Nilsson, HR-konsult § 59, 62
John Nilsson, avd chef kost och städ § 60, 62
Sophia Ånhed, verksamhetsutvecklare § 60,62
Kajsa Jeppsson, projektledare § 62
Magnus Karman, fastighetsförvaltare § 62
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Göran Dahl (M)
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Justeringens plats
och tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Göran Dahl (M)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

20 oktober 2016

Datum då anslaget sätts upp

november 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 58
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Dnr SVN 2016/0003

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

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden redovisar per september ett resultat som är 6,5 mkr sämre
än periodiserad budget.
Den negativa avvikelsen på verksamhetskostnader 17,9 mkr består till
större delen av verksamhetskostnader inom fastighetsavdelningen som
kommer avräknas mot den i nämnden beslutade underhållsfonden om 19,9
mkr vid årets slut.
De ökade intäkterna härrör till portionsförsäljningen på kost och städ samt
positivt avvikande intäkter på kundservice samt fastighetsavdelningen.
Personalkostnader avviker positivt mot budget. Detta är till stor del på
grund av vakanser på IT-avdelningen samt fastighetsavdelningen.
Prognosen för helår är en positiv avvikelse mot budget om 2,5 mkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 10 oktober 2016, § 41.
Månadsrapport september.
__________________________________
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Svn § 59
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SVN 2016/0003

Rapport om arbetet med jämställdhet samt
arbete mot diskriminering
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

ställa sig bakom förvaltningens rapport om arbetet med jämställdhet
samt arbete mot diskriminering.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapport 2016 beslutades att ge
nämnderna i uppdrag att komplettera kommunens delårsrapport januariaugusti 2016 med en särskild rapport om arbetet med jämställdhet samt
arbete mot diskriminering.
Bakgrunden är att kommunfullmäktige i budget 2015 gav nämnderna i uppdrag att under 2015 synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt
arbete mot diskriminering. Då kommunfullmäktige tog ställning till årsrapporten 2015 konstaterades att detta inte var tillräckligt väl redovisat varför
fullmäktige fattade beslut att nämnderna ska synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering. Vid behandlingen av
delårsrapporten 2016 konstateras att detta inte i tillräcklig omfattning är
omhändertaget.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens beslutsförslag den 12 oktober 2016.
_____________________________
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

HR-konsult
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden
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Dnr SVN 2016/0056

Kvalitetssäkring av äldrematen i samband med
flytt av tillagningskök från Storegården till
Bosgårdsskolan
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

godkänna rapporten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden gav den 24 augusti 2016 § 52, förvaltningen i uppdrag att
till oktobernämnden komma med en plan där man visar på ett säkerställande av kvalitén på maten för de äldre, i samband med att tillagningen flyttar från Storegården till Bosgårdsskolan.
Med tiden har kraven på tillagningsköken ökat. Skolorna ska ha två alternativa maträtter, varav ett är vegetariskt. De tillagningskök som dessutom har
portioner till socialförvaltningen ska kunna erbjuda ytterligare två alternativa maträtter även till dem och det är med andra näringskrav än skolportionerna. Detta medför att vissa enheter idag står med upp till fyra olika
maträtter plus desserter samt specialkoster varje dag.
Tillagningsköken är inte rustade för så många olika alternativ per dag. För
att öka kvaliteten på maten både för elever och seniorer bör tillagningsköken renodlas så de kan fokusera på antingen skolportioner eller på äldreportioner.
I detta fall är tanken att Östergårdens kök fokuserar på äldreportioner, att
maten till Östergården, Lindgården, Skansgatan och Storegården görs på
ett och samma ställe. Genom att flytta skolportionerna från Östergården till
andra kök som inte lagar äldreportioner så får man enligt denna teori en
kvalitetshöjning på all äldremat som lagas på Östergården och även på de
skolportioner som flyttas till annat kök.
Storegårdens kök producerar idag totalt cirka 800 luncher varav 15 är till
serviceboendet och cirka 20 till dagcentralen. Idag körs maten från köket på
Storegården upp i en värmevagn till avdelningen. Skillnaden med det nya
upplägget blir att maten får en biltransport från Östergården.
Genom god dialog med avdelningen kan transporten anpassas så att maten
anländer så nära serveringstiden som möjligt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens PM den 13 oktober 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 10 oktober 2016, § 42.
__________________________________
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kost- och städavd

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden
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Dnr SVN 2016/0067

Sammanträdesdagar 2017
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. anta förslag till sammanträdesdagar för 2017 med tillägg av arbetsutskott
den 10 november samt ändring av servicenämndens möte i september till
den 21 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet:
Torsdagar med start klockan 08:30 där inget annat anges.
12 januari
16 februari
13 mars (måndag)
12 april (onsdag)
12 maj (fredag klockan 08:00)
15 juni
29 juni (klockan 08:00)
14 augusti (måndag)
11 september (måndag)
12 oktober
10 november (fredag)
23 november
Förslag till sammanträdesdagar för servicenämnden:
Torsdagar med start klockan 13:30 där inget annat anges.
26 januari
2 mars
30 mars
26 april (onsdag)
24 maj (onsdag klockan 09:00)
29 juni
24 augusti
21 september
28 september
26 oktober
7 december

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 10 oktober 2016, § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 62

Sammanträdesprotokoll
2016-10-20

8

Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar
Information om sjukfrånvaro och frisknärvaro för serviceförvaltningen jämfört med hela Varbergs kommun.
Information om andel ekologiska livsmedel.
Information om kommungemensam kundservice, bland annat om syftet,
omvärldsanalys, processen, organisation, tidplan.
Information om stadshus A. Etapp 2 är klar i slutet av november. Om vintern blir kall blir etapp 3 försenad och hela projektet beräknas då vara klart
i juni 2017. Kostnaderna löper enligt budget.
Information om investeringsprocessen.
Information om miljösmart kommunikation (MSK) som lanserades fullt ut
den 5 oktober. Sammanfattningsvis har övergången gått bra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr

Meddelanden
Dnr SVN 2016/0063
Kf § 127 (20 sept 2016) – Köp av fastigheter för bostadsändamål
Dnr SVN 2016/0062
Ks au § 402 (20 sept 2016) – Hyra av 15 stugor till boende för anvisningsboende i Moarna, Tvååker 23:9
Dnr SVN 2016/0064
Ks au § 404 (20 sept 2016) - Hyra av modulhus till boende för anvisningsboende, Limabacka
Dnr SVN 2016/0065
Ks au § 401 (20 sept 2016) – Tecknande av hyresavtal – genomgångsboende nyanlända
Dnr SVN 2016/0066
Ks au § 403 (20 sept 2016) – Hyra av lokaler till boende för anvisningsboende, Solbacken, Torpa-Kärra 6:14
____________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

