Varbergs kommun
Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-03

Plats och tid

Fävren, kl. 13.30-15.20

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Peter Sjöholm (M) ej § 8
Karl Johan Wiktorp (L)
Agneta Thulin (S)
Christer Andersson (S)
Olle Hällnäs (SD)
Stig Gesterling (MP) § 8

Ersättare –
inte tjänstgörande

Johan Carlsson (C) fr o m § 9
Stig Gesterling (MP) § 7, 9-10
Kent Andersson (S)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Katarina Lindh, avd chef fastighet
John Nilsson, avd chef kost och städ § 10
Lotta Olanya, avd chef kundservice § 10
Anders Boustedt, avd chef it-avd § 10
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Göran Dahl (M)

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Göran Dahl (M)
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Paragraf

7-10
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

3 mars 2016

Datum då anslaget sätts upp

mars 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Svn § 7
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Dnr SVN 2015/0104

Anpassning av grupprum - Kung Karl skola
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

anvisa 120 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning av grupprum i Kung Karls skola för att få en
tystare lärmiljö.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 2015, § 165 hos servicenämnden initierat behov av lokalanpassning av Kung Karls skola. Lokalanpassningen avser att få en tystare lärmiljö för elever och lärare.
Grupprummen ligger idag granne med matsalen och är inte tillräckligt
ljudisolerade. Detta leder till att störande ljud transporteras från matsalen
till grupprummen. Lösningen är att bygga väggarna ända upp till tak och i
anpassningen ingår då el, golv, målning och ventilation. Grupprummen till
klass 4-5 har haft samma problem och då byggts om med väggar upp till tak
och detta med ett bra resultat. Den totala anpassningen är kostnadsberäknad till 120 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 barnoch utbildningsnämnden. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 18 februari 2016, § 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot.utdr:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Avd chef fastighet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-03

Svn § 8

4

Dnr SVN 2016/0007

Myndighetskrav fettavskiljare
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

anvisa 730 tkr från investeringskonto 32190 ”Myndighetskrav fastighet” för installation av fettavskiljare på Buaskolan, Derome skola,

Derome förskola samt Västanvindens förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Peter Sjöholm (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
____________________________________
Beskrivning av ärendet
VIVAB har i sina ledningar upptäckt förekomsten av mycket fett i nära anslutning till några av Varbergs kommuns mottagningskök och tillagningskök. Detta har medfört att det blivit stopp och problem i deras pumpstationer. För att komma tillrätta med problemet har ett krav på att installera fettavskiljare på utpekade objekt ställts.
Objekten är följande:
- Buaskolan
- Derome skola
- Derome förskola
- Västanvindens förskola
Olika stora åtgärder behövs i fastigheterna och det som ska utföras är
schaktning, larminstallation, återställning av mark med mera. Arbetet kommer att utföras under sommarmånaderna då verksamheterna inte nyttjar
lokalerna fullt ut.
Detta är första skedet. Tillsammans med VIVAB fortsätter förvaltningen att
ta fram ytterligare objekt som kräver åtgärder.
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd investering
ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 ”Myndighetskrav fastighet”. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 18 februari 2016, § 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot.utdr:

Justerandes signatur

Avd chef fastighet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0053

Investering 32234 Övrevi IP - bollplank
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

godkänna utredning avseende investeringskonto 32234 bullerplank
Övrevi IP.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick den 28 januari 2016, § 2 i uppdrag av servicenämnden
att utreda orsaken till överskridande av investeringskonto 32234 Övrevi IP
- bullerplank.
Utredningen visar att tilläggsbeställning har gjorts på ett sätt som inte
överensstämmer med det regelverk som gäller. I regelverket poängteras att
alla beställningar skall ske skriftligt med specifikation över vad som specifikt skall utföras. Efter diskussion är parterna överens om att återbetalning
sker av det beloppet som tilläggsbeställningen genererat.
Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att den ekonomiska överenskommelse som
parterna gjort i kombination med en väl kommunicerad beställningsprocess
medför att ärendet anses tillräckligt utrett.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 18 februari 2016, § 7.
___________________________
Prot.utdr:

Justerandes signatur

Avd chef fastighet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 10

Sammanträdesprotokoll
2016-03-03

6

Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar
Information om aktivitetsplan för förbättrad beställning och leverans av
projekt.
Information om medel att söka – flyktingsituationen.
Information om renoveringen av stadshus A: åtgärder, tidplan, ekonomi,
information till verksamheterna.
Information om caféverksamheten.
Information om supermiljöbilspremie och användningsområden för denna.
Information om förstudie avseende samordnad varudistribution.
Information om nuläget kommungemensam kundservice.
Information från avdelningschef it-avdelningen:
Windows 10 installeras under våren
Surfzoner för allmänheten (konkurrensverket har godkänt detta i
Helsingborg
Informationssäkerhet – IT-säkerhet
Miljösmart kommunikation
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

