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Plats och tid Ankaret stadshus C, klockan 10.00 – 11:45 

Beslutande Lennart Johansson (S) 

Tobias Carlsson (L) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef  

Kristian Helgesson, avd. chef kost och städ § 47 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet § 48-50 

Utses att justera Lennart Johansson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 44-52 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Lennart Johansson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 44 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 

 
Servicenämndens arbetsutskott beslutar 
 

1. godkänna ändringen av dagordningen 
 
 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Servicenämndens arbetsutskott beslutar att godkänna följande ändring av 
dagordningen 
 
Nytt ärende ” Tjänstgöringsgrad på utannonserade tjänster” tas upp som 
ärende nr 10. 
 
Nytt ärende ”Plattform för e-tjänster” tas upp som ärende nr 11.  
 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 45 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

John Nilsson, förvaltningschef informerar om läget på förvaltningen i och 
med corona.  
 
John Nilsson, förvaltningschef, visar resultatet av den enkätundersökning 
om arbete på distans, som skickades ut till samtliga inom 
serviceförvaltningen som sitter i ABW kontoret.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 46 Dnr SVN 2020/0003 
 
 

Delårsrapport servicenämnden januari - augusti 
2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna servicenämndens delårsrapport januari - augusti 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 12,3 mnkr mot 
periodiserad budget för årets första åtta månader. 
 
Intäkterna avviker positivt mot budget till största delen beroende på högre 
intäkter på fastighetsavdelningen. 
 
Vakanser inom förvaltningen, föräldraledighet samt lägre behov av vikarier 
påverkar personalkostnaderna positivt. Den höga frånvaron på kost och 
städ påverkar också resultatet i positiv riktning. Vårens uppskjutna 
avtalsförhandlingar bidrar till de lägre personalkostnaderna med ca 1,5 
mnkr. 
 
Verksamhetskostnaderna avviker positivt mot budget främst beroende på 
minskade livsmedelskostnader men även lägre rörliga kostnader för 
verksamhetsbilar. Även lägre kostnader för resor, logi och konferenser med 
1,1 mnkr bidrar till resultatet. 
 
Servicenämnden lämnar en prognos för 2020 som är 5,0 mnkr bättre än 
budget. I denna prognos har vi tagit hänsyn till kommande kreditering av ej 
utförda tjänster under våren på grund av Covid-19. Servicenämnden 
kommer kreditera 2,1 mnkr till förskole-grundskolenämnden, 0,5 mnkr till 
socialnämnden samt 1,3 mnkr till utbildning och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Skillnaden på ca 10 mnkr mot föregående år är främst orsakade av den 
pågående pandemin och att avtalsrörelsen pausades i våras. 
 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2020 servicenämnden  

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 47 Dnr SVN 2020/0033 
 
 

Remissvar - Begäran om yttrande gällande 
motion om minskning av andelen 
engångsartiklar inom kommunens 
verksamheter 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden att besluta 
 

1. avstyrka motionen enligt serviceförvaltningens yttrande, då 

förändringen redan är gjord.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har skrivit en motion om minskning av engångsartiklar i 

kommunens verksamheter med fokus på kaffe- och vattenmuggar i 

stadshusen.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 15 juni 2020. 

 

Remiss - Begäran om yttrande gällande motion om minskning av andelen 

engångsartiklar inom kommunens verksamheter. KS 2020/0098 
 

Motion om minskning av andelen engångsartiklar inom kommunens 

verksamheter. 

 

 

Övervägande 
Under ombyggnadsperioden i stadshusen har besökare erbjudits 

engångsartiklar då möjligheten till diskning av flergångsporslin inte 

funnits. Hösten 2019 återinvigdes ett av kommunens personalcaféer 

Postmästargården och numera används flergångsporslin vid beställningar 

till exempelvis möten och utbildningar i båda stadshusen. 

 

Engångsmuggar med lock finns som alternativ kvar i personalcaféerna för 

de besökare som önskar ta med sig kaffe.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 48 Dnr SVN 2020/0053 
 
 

Remiss - Motion om elsäkerheten i Varbergs 
kommuns lokaler 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. avstyrka motion om elsäkerhet i Varbergs kommun daterad 13 juni 2019 

då arbetet redan utförs i förvaltningen  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Anders Fribe (S) har lämnat motion om elsäkerhet i Varbergs kommuns 
lokaler. I motionen föreslås att en inventering sker av förekomsten av 
jordfelsbrytare i kommunens egenägda lokaler samt inhyrda lokaler, att en 
kostnad tas fram för att säkra elen i lokalerna samt att ta fram en 
prioriteringslista på åtgärderna. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion om elsäkerhet i Varbergs kommuns lokaler 
Remiss – begäran om yttrande över motion 
 

 

Övervägande 
Remissen har skickats till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden 
har gjort en inventering av egenägda lokaler, tagit fram en kostnad för 
dessa och utför löpande arbeten för att säkra upp elen i de lokaler som har 
brister. 
 
När det gäller inhyrda lokaler har inte arbetet påbörjats ännu men kommer 

att starta 2021. Detta görs genom en dialog med hyresvärdar och 

kravställning från serviceförvaltningen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 49 Dnr SVN 2020/0064 
 
 

Remiss - Varbergs kommuns 
Träbyggnadsstrategi 2021-2030 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande över Varbergs kommuns 

Träbyggnadsstrategi daterad 11 juni 2020.   

 
 
Ordförande Tobias Carlsson (L) yrkar på tilläggsförslag att 
 
 - träbyggnadsstrategin ska ses som ett första steg mot en strategi för 
hållbart byggande. 
 
Arbetsutskottet tillfrågas om de ställer sig bakom ordförandes 
tilläggsförslag och ordförande finner att arbetsutskottet inte ställer sig 
bakom tilläggsförslaget.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs träbyggnadsstrategi har tagits fram inom ramen för Varbergs 
kommuns hållbarhetsstrategi. Den ska fungera som ett verktyg för att 
arbeta fram handlingsplaner som bidrar till att succesivt öka träbyggandet i 
Varbergs kommun. Serviceförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet 
av strategin. 
 
 

Beslutsunderlag 
Varbergs Träbyggnadsstrategi_version8 
Remiss – Varbergs kommuns Träbyggnadsstrategi 2021-2030, KS 
2017/0628 
 

 

Övervägande 
Remissen har skickats till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden 
ställer sig positiv till betänkandet.  
 
I Sverige har det byggts trähus i flera hundra år, det är viktigt att ta reda på 
vad som inte fungerade och ta med den erfarenheten och våga bygga i trä 
igen.  
Utvecklingen är bra för samhället och för miljön.  
 
Det finns flera företag på marknaden som bygger hus i trä som uppfyller 
alla dagens byggtekniska krav. Positivt är även kortare tork- bygg- och 
etableringstider i träbyggnader som medför ett lägre pris för produktion av 
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byggnaden. Byggnaderna byggs på fabrik medan fasader, inredning och 
utrustning monteras vid uppförandet på byggarbetsplatsen. 
 
 
 
 
Frågor att ta med i beaktandet är: 
 

• Ljudöverföring mellan vångsplan måste ses över när det är t.ex. 
avloppstammar som går via schakt. 

 

• Hur trä klarar den globala uppvärmningen med skadeinsekter, fukt 
och temperaturer. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 50 Dnr SVN 2020/0047 
 
 

Remissvar - Motion om attraktiva arbetsplatser 
och särskilda boenden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. avstyrka motionen attraktiva arbetsplatser och särskilda boende daterad 16 

augusti 2019 då arbetet redan utförs, portabel kyla tillhandahålls redan 

på uppmaning. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat motion om attraktiva 
arbetsplatser och särskilda boenden. I motionen föreslås att fullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att, så snart som 
möjligt, förse de fastigheter som har verksamheter under 
sommarmånaderna med klimatanläggning.  
 
 

Beslutsunderlag 
Motion - Attraktiva arbetsplatser och särskilda boende 
 
Remiss – begäran om yttrande gällande motion om attraktiva arbetsplatser 
och särskilda boenden. 
 

 

Övervägande 
Remissen har skickats till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden 
hänvisar till socialnämnden att lägga beställning till servicenämnden på 
ytterligare portabel luft/kyla i verksamhetslokalerna där behov finns då 
detta inte ingår i byggnaderna idag. I nyproduktion och vid 
underhållsåtgärder som omfattar byte av ventilationssystem tas detta i 
beaktning. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: SN 

KS 
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 § 51 Dnr  
 
 

Tjänstgöringsgrad på utannonserade tjänster 

Lennart Johansson (S) väcker frågan kring hur tjänstgöringsgraden (heltid, 
deltid) skrivs i annonser för lediga tjänster inom serviceförvaltningen.  
 
John Nilsson, förvaltningschef, återkommer med klargörande till nästa 
arbetsutskott.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 52 Dnr  
 
 

Plattform för e-tjänster 

Göran Dahl (M) väcker frågan kring hur plattformen som används för e-
tjänster handhar sekretess och personuppgifter.  
 
Förvaltningen återkommer med klargörande på nämnden den 24 
september 2020. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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