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Plats och tid Apelviken, klockan 13.30-15:25 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

Chenay Arman (M) 

Björn Pettersson (M) 

Katarina Sundvall (C) 

Julia Nord Axelsson (S) 

Gösta Johansson (S) 

Olle Hällnäs (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Björn Dahlén (C) 

Christina Svalander (KD) 

Leif Rehbinder (S) 

Karolina Mårtensson (S) 

 

 

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Jaroslava Nilsson, HR-konsult § 17-18 

Kristian Helgesson, avd. chef kost och städ § 17-18 

Sophia Ånhed, enhetschef kost och städ § 17-18 

Annika Millegård, fastighetsstrateg § 19-20 

Lars Nilsson, tf avdelningschef fastighet § 21 -24 

 

Utses att justera Olle Hällnäs (SD) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 17-30 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Olle Hällnäs (SD)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 17 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna ändring i dagordningen 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Servicenämnden beslutar att godkänna följande ändring i dagordningen 
 
Nytt ärende ”Status Gamlebyskolan” tas upp som ärende nr 6 och 
kommande ärenden flyttas således fram ett nummer i dagordningen.  
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 § 18 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Jaroslava Nilsson, HR konsult informerade om utförda skyddsronder på 
förvaltningen.  
 
Sophia Ånhed, enhetschef kost och städ och Kristian Helgesson 
avdelningschef kost och städ informerade om det nya tillagningsköket och 
lokalvårdsuppdraget på Midsommargården. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 19 Dnr SVN 2021/0019 

 
 

Lokalrevision servicenämnden 2021 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna lokalrevisionen 2021 för servicenämnden 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningen har på uppdrag av samhällsutvecklings kontoret och i 

enlighet med de nya beslutade riktlinjer för lokalförsörjning i Varbergs 

kommun tagit fram en lokalrevision för 2021 där kommunens 

förvaltningslokaler och omvärldsbevakning av trender är beskrivna.  

 

Lokalrevisionen beskriver nuläge, framtida behov och förslag till 

förändring. Nämndens lokalrevision ligger sedan tillsammans med 

förskole- och grundskolenämnden, utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämndens 

lokalrevisioner, till grund för kommunens lokalförsörjningsplan. 

 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2021 för servicenämnden 

Förvaltningens beslutsförslag den 1 mars 2021 

Arbetsutskottet  den 10 mars 2021, § 16 

 

Övervägande 
Förvaltningarnas utökade behov av lokaler för tjänstemännen har inte 

tidigare beskrivits i en lokalrevison, behovet av en sådan har växt fram 

allteftersom det blivit tydligt att det saknas en helhetssyn för dessa. Under 

2020 har det gjorts en inventering och en analys av de behov 

förvaltningarna har.  

 

Man har även tagit hänsyn till två övergripande projekt som KS genomfört: 

• effektivisera kommunens arbete  

• synergier mellan förvaltningarna.  

 
När nu kommunens lokalförsörjningsprocess har beslutade riktlinjer för 

lokalförsörjning finns en mer strukturerad planeringsmodell för hur 

nämndernas behov kan samordnas i kommunens lokalförsörjningsarbete 

kopplat till utbyggnadsplan och budget- och investeringsprocess. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 20 Dnr  
 
 

Status Gamlebyskolan 

Katarina Sundvall (C) lyfter frågan om status för Gamlebyskolan. Annika 
Millegård, fastighetsstrateg, svarar på mötet att Gamlebyskolan just nu 
töms. Underhållsbehovet är stort och kommande beslut behöver tas 
tillsammans med stadsutvecklingskontoret och politiken. Det är kommunen 
som äger fastigheten.   
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 21 Dnr SVN 2021/0023 

 
 

Myndighetskrav el kommunens fastigheter 

Beslut 
Servicenämnden beslutar  

 

1. anvisa totalt 700 tkr för att åtgärda krav el från investeringskonto 32190 

” myndighetskrav fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har indikerat ett antal åtgärder 
som krävs i kommunens befintliga lokaler för att upprätthålla en säker el. 
 
Serviceförvaltningen behöver genomföra åtgärder i följande fastigheter: 
 
71093 Bua skola 
71077 Bockstensskolan 
 
Görs dessa åtgärder uppfyller vi myndighetskrav på god el och kan efterleva 
serviceförvaltningens egenkontroll. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 1 mars 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 17 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
åtgärder som innebär att kommunen uppfyller myndighetskraven. 
 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 ”myndighetskrav 

fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom hyra mot 

Servicenämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Fastighetsavdelningen 
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 § 22 Dnr SVN 2021/0024 

 
 

Myndighetskrav el/brand kommunens 
fastigheter 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 

 

2. anvisa totalt 675 tkr för att åtgärda krav el från investeringskonto 32190 

” myndighetskrav fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har indikerat ett antal åtgärder 
som krävs i kommunens befintliga lokaler för att upprätthålla en säker el. 
 
Serviceförvaltningen behöver genomföra åtgärder i följande fastigheter: 
 
71281 Videbo brandlarm 
71201 Östergården jordfelsbrytare 
 
Görs dessa åtgärder uppfyller vi myndighetskrav på god el och kan efterleva 
serviceförvaltningens egenkontroll. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 1 mars 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 18 

 
 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
åtgärder som innebär att kommunen uppfyller myndighetskraven. 
 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 ”myndighetskrav 

fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom hyra mot 

Servicenämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Fastighetsavdelningen 
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 § 23 Dnr SVN 2021/0025 

 
 

Myndighetskrav el kommunens fastigheter - 
jordfelsbrytare 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 

 

3. anvisa totalt 1 000 tkr för att åtgärda krav el från investeringskonto 

32190 ” myndighetskrav fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har indikerat ett antal åtgärder 
som krävs i kommunens befintliga lokaler för att upprätthålla en säker el. 
 
Serviceförvaltningen behöver genomföra åtgärder i följande fastigheter: 
 
Jordfelsbrytare i förskolor och skolor enligt nedan. 
 

Objekt 
Verksamhe
t Fastighet 

Har 
jordfelsbrytare 

71093 91020 Bua skola, Idrott Nej 

71594 91040 Applagårdens förskola, Bua Nej 

71003 91020 Hagaskolan Delvis 

71562 91040 
Kung Karl förskola (Kungsäters 
förskola) Delvis 

71061 91020 Kung Karl skola, Kungsäter Nej 

71592 91040 Limabacka förskola Nej 

71582 91040 Ramstorps förskola, Veddige Nej 

71574 91040 Trönninge förskola Delvis 

71073 91040 Valinge skola stora huset Delvis 
 
Görs dessa åtgärder uppfyller vi myndighetskrav på god el och kan efterleva 
serviceförvaltningens egenkontroll. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 1 mars 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 19 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
åtgärder som innebär att kommunen uppfyller myndighetskraven. 
 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 ”myndighetskrav 
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fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom hyra mot 

Servicenämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Fastighetsavdelningen 
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 § 24 Dnr SVN 2021/0026 

 
 

Myndighetskrav arbetsmiljö kommunens 
fastigheter 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 

 

4. anvisa totalt 300 tkr för att åtgärda krav arbetsmiljö från 

investeringskonto 32190 ” myndighetskrav fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har indikerat ett antal åtgärder 
som krävs i kommunens befintliga lokaler för att upprätthålla en säker 
arbetsmiljö. 
 
Serviceförvaltningen behöver genomföra åtgärder i följande fastigheter: 
 
71767 Knorpen vindstege 
 
Görs dessa åtgärder uppfyller vi myndighetskrav på god arbetsmiljö och 
kan efterleva serviceförvaltningens egenkontroll. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag 1 mars 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 20 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
åtgärder som innebär att kommunen uppfyller myndighetskraven. 
 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 ”myndighetskrav 

fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom hyra mot 

Servicenämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Fastighetsavdelningen 
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 § 25 Dnr SVN 2021/0020 

 
 

Redovisning av uppföljning och kontroll av 
verksamheter som utförs av privata utförare 

Beslut 
 
Servicenämnden beslutar 
 
1.  godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av 

verksamhet som utförs av privata utförare 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från och med 

1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 

samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  

 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall  

 

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata utförare  

 

- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få 

insyn i verksamheten  

 

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar 

till privata utförare  

 

- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål 

och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare  

 

- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare  

 
Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som 
har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och 
städning i skolan.  

All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden 

omfattas av programmet, till exempel vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 

sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur.  

 

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att 

krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte 

kan få genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämnden 2021-03-25 13 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

programmet lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i 

upphandlingar som ligger framåt i tiden.  

 
Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar 
kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i 
programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden 
ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 
 

 
- De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten  

- De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i 

verksamhetsplaner  

 
I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket 
sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag 23 februari 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 21 

 

 

Övervägande 
Delar av servicenämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av 

lagändringen.  

 

Dessa är:  

lokalvård i vissa av kommunens fastigheter, ett tillagningskök, posthantering, 

byggentreprenad, måleritjänster, golvläggning, elarbeten, data/tele, VVS, 

akustikarbeten, glasarbeten, hisservice, OVK (obligatorisk ventilationskontroll), 

klottersanering, insamling av fraktioner, kylarbeten, ammoniakarbeten, 

luftbehandling, markis/persienner, pannarbeten, plåtarbeten, portoservice, 

skadedjursbekämpning, slamsugning, storhushåll, styr-och regler, grönyteskötsel, 

vinterväghållning, asfaltsbeläggning, mark, stensättning, stängselarbete, 

rivningsentreprenad och bevakning.  

 

Inom förvaltningen finns i upphandlingar och avtal en sedan tidigare fastställd rutin 

med mallar för leverantörsuppföljning. Kravet på utförarens skyldighet att lämna 

uppgifter samt biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten enligt kommunallagen, finns med i alla nya avtal.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 26 Dnr SVN 2020/0022 

 
 

Internkontroll 2020 - Återrapportering 

Beslut 

Servicenämnden beslutar  
 
1. anta återrapporteringen av internkontroll 2020  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut i servicenämnden har följande kontrollområden 
granskats: 
 

Kontrollområde RVA (16 poäng 
är max) 

Korttidssjukfrånvaro 12 
Skyddsronder 12 
Utdrag ur belastningsregister 12 
Systemförvaltning Incit – fastighetsavdelningen 9 
IT-säkerhet - administratörskonton 12 
Driftsäkerhet telefoni 12 
Livsmedelssäkerhet 9 
Fordonssäkerhet 12 
Informationssäkerhet - registerförteckning 12 

*Risk- och väsentlighetshetsanalys 
 

Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis. 
Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, 
kontrollområden, åtgärder. Återrapporteringen finns sammanställd i 
bilagan ”Internkontroll – återrapportering 2020” 

 
Summering av 2020 års internkontroll 
Följande internkontrollpunkter bedöms helt uppfyllda:  

• Utdrag ur belastningsregister  

 

Nedan punkter bedöms ej uppnått målvärde:  

• Korttidssjukfrånvaro  

• Skyddsronder  

• Systemförvaltning Incit – fastighetsavdelningen  

• IT-säkerhet – administratörskonton  

• Driftsäkerhet telefoni  

• Livsmedelssäkerhet  

• Fordonssäkerhet 

• Informationssäkerhet – registerförteckning 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 4 februari 2021 

Internkontroll – Återrapportering 2020 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 22 

 

Övervägande 
År 2020 blev ett år starkt påverkat av covid-19. Delvis har det påverkat hur 
förvaltningens verksamheter har genomfört internkontrollen. 
Summeringen ger att endast en kontrollpunkt uppnått målvärde.  
 
Därav föreslår förvaltningen att internkontrollen år 2021 består av samma 
kontrollpunkter som under år 2020.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 27 Dnr SVN 2021/0013 

 
 

Internkontroll 2021 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 
 
1. följande kontrollområden skall undersökas under år 2021: 
 

Kontrollområde RVA* 
(16 poäng är max) 

Korttidssjukfrånvaro 12 
Skyddsronder 12 
Utdrag ur belastningsregister 12 
Systemförvaltning Incit – fastighetsavdelningen 9 
IT-säkerhet - administratörskonton 12 
Driftsäkerhet telefoni 12 
Livsmedelssäkerhet 9 
Fordonssäkerhet 12 
Informationssäkerhet - registerförteckning 12 

*Risk- och väsentlighetshetsanalys 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive förvaltning. Inom förvaltningens verksamhetsområde ansvarar 
förvaltningschefen, eller av honom/henne utsedd, för att konkreta regler 
och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan 
upprätthållas. Inom detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet 
med att åstadkomma och upprätta en god internkontroll. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande riktlinjer för 
internkontroll. Serviceförvaltningen har följt riktlinjerna och processen 
kring att ta fram plan för internkontroll. 
 
Planen för internkontroll består av identifiering av kontrollområden, risk- 
och väsentlighetsanalys, kontrollansansvarig för respektive kontrollområde 
samt uppföljning/återrapportering. 
 
Risk- och väsentlighetsanalysen (RVA) består dels av en risk inventering 
dels av en prioritering (bedömning av väsentlighetsgrad och sannolikhet på 
en skala 1–4). De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och 
ger då  en slutsiffra mellan 1–16. 

Intervallet 9–16 tas med i nämndens internkontrollplan. För processer som 
får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder sättas in för att 
minimera risken. 
 
Ett riskområde är en process med en väsentlig risk någonstans i flödet. 
Processen kan omfatta flera verksamheter. 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämnden 2021-03-25 17 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Ett kontrollområde identifierar vad inom riskområdet som är kritisk och 
behöver undersökas. 
 
Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis. 
 
Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, 
kontrollområden, åtgärder, process- och kontrollansvarig. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 4 februari 2021 

Internkontrollplan 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 23 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 28 Dnr SVN 2021/0003 

 
 

Månadsrapport februari 2021 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna månadsrapport januari – februari 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 1,5 mnkr mot 
periodiserad budget efter februari månad. 
 
Intäkterna avviker negativt med 2,2 mnkr vilket främst beror på lägre 
intäkter i och med att Midsommargården ännu ej tagits i bruk.  
 
Verksamhetskostnaderna avviker åt andra hållet till stor del beroende på 
Midsommargården och distansundervisning inom kost och städ vilket leder 
till minskade livsmedelskostnader. 
 
Den positiva avvikelsen på personalkostnader härrör till ej tillsatta tjänster 
på fastighetsavdelningen. 
 
Även den positiva avvikelsen på avskrivningar och ränta beror främst på att 
investeringsavslut ännu inte är gjorts för Midsommargården. 
 
Servicenämnden lämnar en prognos för helåret enligt budget. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 4 mars 2021 

Månadsrapport januari-februari 2021 

Arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 24 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 29 Dnr  
 
 

Rapporter från kurser och konferenser 

Inget att rapportera. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 30 Dnr  
 
 

Meddelanden 

Servicenämnden anser sig fått del av meddelandena.   
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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