Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

Varbergs kommun
Servicenämnden

Plats och tid

Fävren, kl. 13:30 – 16.00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S) t o m § 42
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Agneta Thulin (S)
Christer Andersson (S)
Olle Hällnäs (SD)
Darek Nilsson (M)
Johan Carlsson (C)
Ewy Wilhelmsson (S) § 43-44

Ersättare –
ej tjänstgörande

Stig Gesterling (MP)
Ewy Wilhelmsson (S) § 37-42

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Sven-Göran Dahlberg
John Nilsson, avd chef kost och städ § 37-42
Anders Boustedt, avd chef it-avd § 37-39, 42
Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare § 37-39
Carlos Paredes, Kommunal t o m § 39
Maria Hagelberg, planarkitekt § 37
Jan Bengtsson, projektledare § 37

Utses att justera

Christer Andersson (S)

1-11

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Christer Andersson (S)

Paragraf
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

20 maj 2015

Datum för anslags
uppsättande

maj 2015

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson
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Dnr SVN 2015/0004

Information om tunnelprojektet
Beskrivning av ärendet
Jan Bengtsson, projektledare för tunnelprojektet samt planarkitekt Maria
Hagelberg informerar om förslag till detaljplan samt tidplan för tunnelprojektet. Detaljplanen planeras att antas av kommunfullmäktige i april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport april
Beslut
Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden totalt redovisar ett negativt resultat om 2,8 mkr vilket är
0,9 mkr lägre än periodiserad budget. Den största avvikelsen står verksamhetskostnaderna för. De avviker negativt med 3,2 mkr mot budget. Majoriteten av beloppet kan förklaras med att hyrorna för externa lokaler inte är
periodiserade till maj och juni månad utan belastar periodens resultat.
Intäkterna avviker positivt med 2,6 mkr mot budget. Avvikelsen förklaras
främst av att det har tillkommit nya objekt till fastighetsavdelningen
(Ankarskolan och Lerjans förskola).
Personalkostnaderna är 1,3 mkr bättre än budget och det beror främst på
vakanta tjänster som inte har tillsatts än.
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 11 maj 2015, § 34.
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Dnr SVN 2015/0003

Tertialrapport
Beslut
Servicenämnden tar del av tertialrapporten och beslutar att
- lägga tertialrapporten 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.
Förvaltningen har ett ackumulerat utfall på cirka 2,8 mkr. Den största avvikelsen står verksamhetskostnaderna för. De avviker negativt med 3,2 mkr
mot budget. Majoriteten av beloppet kan förklaras med att hyrorna för externa lokaler inte är periodiserade till maj och juni månad utan belastar periodens resultat.
Intäkterna avviker positivt med 2,6 mkr mot budget. Avvikelsen förklaras
främst av det har tillkommit nya objekt till fastighetsavdelningen (Ankarskolan och Lerjans förskola).
Personalkostnaderna är 1,3 mkr bättre än budget och det beror främst på
vakanta tjänster som inte har tillsatts än.
Målarbetet utvecklas hela tiden på ett positivt sätt och förvaltningens chefer
fokuserar nu på att föra det hela vägen ut i verksamheten.
Investeringarna löper enligt plan och kommer att upparbetas fullt ut.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 35.
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Dnr SVN 2015/0039

Projektering av mottagningskök på Rolfstorps nya förskola
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

projektera för mottagningskök på Rolfstorps nya förskola och då göra
ett avsteg från tidigare beslut i servicenämnden, dnr SVN 2014/0027.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En förstudie pågår angående nybyggnation av förskola för 60 barn på
samma plats där Skogsbackens förskola i Rolfstorp idag är belägen. Förskolan har idag ett serveringskök och får sin mat från köket på serviceboendet Ekekullen.
Efter beslut i servicenämnden, dnr SVN 2014/0027, skall samtliga nya skolor och förskolor projekteras för tillagningskök.
Den nya förskolan ersätter en befintlig på samma tomt samt med samma
barnantal. Eftersom det redan finns ett fungerande tillagningskök inom
gångavstånd så föreslår serviceförvaltningen att det görs ett avsteg från tidigare beslut och att ett mottagningskök projekteras redan från början.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 36
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Dnr SVN 2015/0040

Utvärdering av kostpolicyn
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

utan revidering fortsätta följa av kommunfullmäktige beslutad kostpolicy.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Målet i kostpolicyn är att erbjuda förutsättningar för en god hälsa, säkra
livsmedel, och en trevlig matmiljö. Serviceförvaltningen arbetar mot målet
genom att följa och förbättra riktlinjer inom:
-

Upphandling och inköp
Produktion
Servering
Framtid

Kostpolicyn är en naturlig del av servicenämndens arbete. Förvaltningen
kommer att fortsätta arbetet med kostpolicyn och ser den som ett ständigt
pågående arbete.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 37.
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Dnr SVN 2015/0027

Skrivelse angående köket i Sibbarps skola
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

ta förvaltningens svar på skrivelsen som sitt med tillägget att servicenämnden ser att den planerade renoveringen underlättar för att i en
framtid även kunna ha tillagningskök i Sibbarps skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Lagerstedt (C) föreslår att servicenämnden beslutar att ta förvaltningens svar på skrivelsen som sitt med tillägget att servicenämnden ser att
den planerade renoveringen underlättar för att i en framtid även kunna ha
tillagningskök i Sibbarps skola.
____________________________________
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för ViSiDa - Vidare med Sibbarp/Dagsås, har inkommit med en
skrivelse till servicenämnden angående renoveringen av köket i Sibbarp.
Deras vision är ett bygdekök som servera förskolan och skolan näringsriktig
och “nära” mat. De ser också möjligheterna i att kunna laga matportioner till
kringboende som idag, av ålder eller andra skäl, får sin mat utkörd från
Varberg eller annan serviceort.
Detta är för ViSiD två mycket viktiga, kommunala serviceåtagande, men de
vill gärna sträcka sig längre än så. Sibbarp med omnejd är en företagstät
bygd och med många småföretagare som av tidsskäl inte har möjlighet att
köra längre sträckor eller avsätta längre tid för lunch. Deras behov skulle
också kunna tillgodoses av vällagad närproducerad mat från skolans kök.
För att göra ett tillagningskök i Sibbarp skola krävs det ett antal mindre investeringar i utrustning för cirka 70-80 000 kr. Köket kommer med de här
mindre investeringarna att klara av att laga cirka 100-120 portioner om dagen. Dock finns det begränsningar då det inte finns något renseri. Inga jordiga livsmedel får hanteras och diskmaskinen står i samma rum som tillredningen vilket skapar tidsseparering.
Idag går det inte att leverara ut portioner till de som bor hemma och behöver
matdistribution. Måltider säljs inte till andra än avtalade kunder.
Att köpa från lokala producenter är inte möjligt för en kommunal aktör. För
att lösa det så kan en möjlighet vara att en privat aktör tar över driften av
köket. Det kräver att kommunen lägger ut Sibbarps skolas kök på entrepreJusterandes sign
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nad och det måste göras på samma sätt som alla offentliga upphandlingar.
Skolan skulle fortfarande köpa maten från serviceförvaltningen men få leveransen via en extern aktör. Det är så som delar av lokalvården levereras
idag.
Ordföranden och avdelningschefen på kost och städ har haft dialog med
föreningen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 38.
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Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar
Information om organisation kundservice.
Information om Revisionsrapport: Granskning av kommunens it-verksamhet.
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Dnr

Information om inkomna meddelanden
Kf § 38 (17 mars 2015) – Renodling av fastighetsägandet inom Varbergs
kommun samt Varbergs Stadshus AB
Ks au § 141 (7 april 2015) – Överenskommelse om paviljong på kvarteret
Bolmen – ätstörningsenheten
Ks au § 148 (7 april 2015) – Ansvarsfördelning för digitala tjänster i
Varbergs kommun
Kf § 57 (21 april 2015) – Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2014 –
beviljande av ansvarsfrihet
Kf § 58 (21 april 2015) – Årsredovisning 2014 - Varbergs kommun
Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående ekologisk mat
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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