Sammanträdesprotokoll
2015-04-23

Varbergs kommun
Servicenämnden

Plats och tid

Neden, kl. 13:30 – 16:00

Beslutande

Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Peter Sjöholm (M)
Agneta Thulin (S)
Olle Hällnäs (SD)
Darek Nilsson (M)
Johan Carlsson (C)
Kent Andersson (S)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Stig Gesterling (MP)

Övriga deltagare

Eva Olson, förvaltningschef
Joakim Dissler, avd chef kundservice § 32-33
Marlene Garhall, logistiker § 32-33
Sophia Carlstein, logistiker § 32-33
Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare § 34-35
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera

Göran Dahl (M)

1-15

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Ordförande

Harald Lagerstedt (C)

Justerande

Göran Dahl (M)

Paragraf
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

23 april 2015

Datum för anslags
uppsättande

maj 2015

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Serviceförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Elisabeth Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 25
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Dnr

Ändring av dagordning
Servicenämnden beslutar att
-

Dagordning ändras enligt följande:
- nytt ärende, Målaktiviteter 2015, tas upp som ärende 14
- nytt ärende, Revisionsrapport Granskning av kommunens itverksamhet, förflyttad svarstid, tas upp som ärende 15.

________________________________________
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 26
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Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport mars
Beslut
Servicenämnden beslutar att
- lägga månadsrapport för mars till handlingarna.
_____________________________________
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden totalt redovisar ett negativt resultat om 2,3 mkr. Den
största avvikelsen står verksamhetskostnaderna för. De avviker negativt med
5,4 mkr mot budget. Majoriteten av beloppet kan förklaras med att hyrorna
för externa lokaler är förskottsbetalda för april månad.
Intäkterna avviker positivt med 1,7 mkr mot budget. Avvikelsen förklaras
främst av att budgeten för paviljonger inte är inläst samt att det har tillkommit nya objekt till fastighetsavdelningen. Dessa bidrar även till de ökade
verksamhetskostnaderna.
Prognosen för kost- och städavdelningen visar på helåret ett underskott på 3
mkr.
Personalkostnaderna är 1 mkr bättre än budget och det beror främst på vakanta tjänster som inte har tillsatts än.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 23.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 27
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Dnr SVN 2015/0025

Motion om den kommunala maten
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 7 mars 2015 inkom en motion angående den kommunala maten till
kommunfullmäktige, skriven av Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark
(SD). Motionen handlar om vilka krav man anser att kommunen bör ställa
vid inköp av kött. Man föreslår att kommunfullmäktige beslutar att allt kött
som köps in av kommunen ska vara slaktat enligt svensk djurskyddslagstiftning, komma från producenter som lever upp till de svenska kraven på djuruppfödning samt att det geografiska avståndet mellan konsument och råvaruproducent bör minimeras.
Vid upphandling av livsmedel i Varbergs kommun följs Konkurrensverkets
råd och anvisningar gällande kravställning på livsmedel, bland annat innebär detta att svensk djurskyddslagstiftning avseende slakt följs. Därtill ställs
ytterligare en mängd krav avseende antibiotikaanvändning, svanskupering,
ursprungsmärkning, transporttid, etc.
Att prioritera geografiskt avstånd mellan konsument och råvaruproducent
strider emot LOU och får inte göras. Servicenämnden har däremot fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att utreda samordnad varudistribution för
att bland annat underlätta för mindre lokala leverantörer att lämna anbud.

Yttrande
En begäran om yttrande har inkommit från kommunstyrelsen angående
motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) diarienr KS
2015/0136. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att allt kött som köps in av kommunen ska vara slaktat enligt svensk
djurskyddslagstiftning och komma från producenter som lever upp
till de svenska kraven på djuruppfödning
- att i upphandlingen av den kommunala maten prioritera ett minimalt
geografiska avståndet mellan konsument och råvaruproducent

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2015-04-23

Varbergs kommun
Servicenämnden

6

I september 2012 antog kommunfullmäktige i Varberg en kostpolicy, där
det står att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion ska beaktas vid upphandling. Detta ligger till grund för upphandlingen av livsmedel.
Varbergs kommun använder Konkurrensverket (tidigare Miljöstyrningsrådet) råd och anvisningar vad gäller kravställningen på livsmedel. Detta innebär att vi följer svensk djurskyddslagstiftning avseende slakt som innebär
att alla djur som slaktas måste bedövas, det vill säga göras medvetslösa,
innan de tappas på blod.

Varbergs kommun ställer i sina upphandlingsunderlag även nedan krav:
• Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när
det är veterinärmedicinskt motiverat.
• Rutinmässig svanskupering av grisar ska ej förekomma.
• Näbbtrimning och kastrering ska ej tillämpas i uppfödningen av fågel.
• Samtliga grisar, suggor och gyltor ska ha hållits lösgående. Suggans
rörelsefrihet får enbart begränsas tillfälligt om suggan uppvisar ett
onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisar
eller fara för skötaren.
• Djuren ska ha transporterats max 8 timmar till slakt och max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
• Köttets ursprungsland ska anges (var djuret är fött, uppfött, slaktat
och förädlat).
• För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska
skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land
djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat.
Att prioritera något som helst geografiskt avstånd mellan konsument och
råvaruproducent strider emot LOU och får inte göras. Dock kan man ställa
kvalitets- och servicekrav som oftast bara leverantörer som finns i närområdet kan leva upp till. I budgeten som kommunfullmäktige tog i november så
står det att ökningen av det ekologiska ska ske på ett sätt som gynnar den
lokala ekologiska produktionen.
Servicenämnden har också fått uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
samordnad varudistribution för att bland annat underlätta för mindre lokala
leverantörer att lämna anbud.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr:

Avd chef kost och städ
Upphandlingschefen

Spara

Justerandes sign
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Dnr SVN 2015/0028

Tillagningskök vid Ankarskolan
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

öppna tillagningskök på Ankarskolan med start den 1 augusti 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ankarskolan är idag ombyggt och utrustat med ett tillagningskök som både
kan förse skolan med mat och även leverera lagad mat till förskolor i området.
Ankarskolan ligger i ett expansivt område i Varbergs kommun.
Merkostnaden för drift av tillagningsköket finansieras av barn- och utbildningsnämnden.
Serviceförvaltingen föreslår därför att öppna tillagningskök på Ankarskolan
i samband med starten av höstterminen 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef kost och städ
Barn- och utbildningsnämnden

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-04-23

Varbergs kommun
Servicenämnden

Svn § 29

8

Dnr SVN 2015/0021

Anpassning av ventilationen
Påskbergsskolan

i

hemkunskapssalen

på

Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 150 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning hemkunskapssal, Påskbergsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2015, § 21 att anhålla hos servicenämnden att få nyttja 150 tkr avseende lokalanpassning av
hemkunskapssal på Påskbergsskolan. Anpassningen härrör till att byta ut
alla fläktar över verksamhetsspisarna för att förbättra inomhusmiljön och
minimera att matoset sprider sig i lektionssalen.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning av fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras mot barn- och utbildningsnämnden genom höjd hyra. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet
Barn- och utbildningsnämnden

Spara
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Dnr SVN 2015/0032

Lokalanpassning it-avdelningen
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

anvisa 135 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”
avseende lokalanpassning kontorslokaler IT-avdelningen, kv
Postmästaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Serviceförvaltningens IT-avdelning har initierat behov av att lokaloptimera
avdelningens kontorslokaler i fastigheten Postmästaren (stadshus C). Anpassningen grundar sig på att avdelningen ser en framtid med fler medarbetare vilket medför att vissa kontorsrum måste nyttjas av två eller flera personer. Genom en lokalanpassning med upprättande av ”bås” skulle detta
möjliggöra att medarbetare, vid behov, skulle kunna gå undan och arbeta
ostört. Upprättande av extra hylla ges möjlighet att tillfälligt stå och arbeta. I
anpassningen ingår även installation av diskmaskin vilket innebär att avdelningen vid leverantörs- och kundbesök har möjlighet att servera kaffe i
miljövänligare porslinsmuggar i stället, som det är nu, i engångsmuggar.

Yttrande
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms
inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning av fastighet”.
Kapitalisering av begärd anpassning regleras mot Serviceförvaltningens ITavdelning genom höjd hyra. Avskrivningstiden sätts på högst 10 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef fastighet

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar
Information om prismodell för kost- och städavdelningen. Förvaltningen
har träffat representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt ekonomikontoret för att diskutera prismodellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SVN 2015/0004

Information från fordon och logistik
I Miljöfordon Syds och Bisnodes Miljöfordonsdiagnos placerar sig
Varbergs kommun på delad femte plats när det gäller den bästa miljöbilsparken samt på första plats när det gäller de kommuner som förbättrade sig
mest 2013-2014.
Logistiker Marlene Garhall och Sophia Carlstein informerar om sitt arbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr SVN 2015/0022

Samordnad varudistribution
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för samordnad
varudistribution i Varberg
- äska 300 000 kronor i finansiering från kommunstyrelsen till förstudien.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution i Varberg.
Serviceförvaltningen kommer att tilldelas uppdraget att utreda förutsättningarna för en samordnad varudistribution i Varberg bland annat i syfte att underlätta för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud vid upphandlingar.
För att utreda dessa förutsättningar kommer en förstudie att inledas med en
beräknad tidsåtgång om 6 månader. Utredningen innebär behov av såväl
interna resurser samt extern konsult. Styrgrupp samt projekt grupp kommer
att utses enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Till förstudien
krävs finansiering. Avsatta medel skall täcka kostnader för;
• Ta del av samt analysera befintliga utredningar rörande SAM från
andra kommuner
• Studiebesök till kommuner som infört SAM
• Kartlägga nuläget om beröring med andra verksamhetsområden och
förvaltningar finns
• Analys av risker, möjligheter och kostnader
• Uppskattning om framtida ekonomi
Förstudien har som syfte att skapa ett relevant underlag för att bedöma de
miljömässiga, ekonomiska och socioekonomiska effekterna av att införa
samordnad varudistribution. Förstudien kommer dessutom ligga till grund
inför en eventuell upphandling. Projektdirektivet för förstudien förankras i
arbetsutskottet.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Förvaltningschef
Avd chef kundservice
Kommunstyrelsen

Spara
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Dnr SVN 2015/0033

Mål 2016
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

nämnden arbetar vidare med samma målrubriker som tidigare
ge arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen i uppdrag att uppdatera målformuleringarna inom målområdena miljö, delaktighet, stolthet
och vara i framkant.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det målprocessarbete som servicenämnden påbörjade under planeringsdagarna i februari 2015, har återkopplats till arbetsutskottet. Dels genom en
sammanställning av SWOT-analysen och dels genom en matchning av
SWOT-analysen med nuvarande mål. Arbetet visar att de tidigare målrubrikerna miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant fortfarande håller
gentemot de prioriterade områden som kom fram i SWOT-arbetet. Dock
med en uppdatering av målformuleringarna inom respektive målområde.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 april 2015, § 24.
________________________________
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande
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Dnr SVN 2014/0061

Målaktiviteter 2015
Beslut
Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med följande fem mål:
-

Miljö: 50 % av fordonsinköpen skall bestå av fordon som drivs av förnybar energi
- Delaktighet: Föra målarbetet hela vägen ut i verksamheten och arbeta
med aktiviteter på alla nivåer samt
Skadekostnaden skall sänkas med 5 % per år i relation till storlek på
fordonspark per den 31 december 2014.
- Vara i framkant: Våga testa ny teknik – minst ett exempel samt
Innovationsköket arbetar med kvalitetsutveckling – minst 4 implementeringar under 2015 i övrig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om servicenämndens övergripande mål 2015.
_______________________________________
Prot. utdrag:
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Dnr SVN 2015/0034

Revisionsrapport Granskning av kommunens it-verksamhet,
förflyttad svarstid
Beslut
Servicenämnden beslutar att
-

svar till kommunens revisorer samordnas med kommunstyrelsens
svar och att förvaltningen får i uppdrag att meddela revisorerna
detta.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att servicenämnden beslutar att svar till
kommunens revisorer samordnas med kommunstyrelsens svar och att
förvaltningen får i uppdrag att meddela revisorerna detta.
____________________________________
Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Varberg har genom KPMG inkommit med granskning av
kommunens IT-verksamhet och har begärt in yttrande senast 12 juni
2015.
Serviceförvaltningen planerar att koordinera sitt förslag till yttrande med
kommunstyrelsens förvaltnings yttrande.
Planen är att kommunstyrelsen skall ta ställning till yttrandet vid sitt
augustimöte, varför förvaltningen önskar samordna servicenämndens
behandling till samma tid. Avsikten är att yttrandena ska koordineras
med pågående arbete om förtydligande och rollfördelning mellan kommunstyrelsen och servicenämnden just avseende IT-området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Avd chef it-avd
Revisorerna

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

