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Plats och tid Ankaret stadshus C, klockan 8.30 – 12:00 

Beslutande Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet § 14 

Annika Millegård, Fastighetsstrateg § 19 

Kristian Helgesson, avd. chef kost och städ § 18 

Utses att justera Göran Dahl (M) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 12-19 

Ordförande Lennart Johansson (S) 

Justerande Göran Dahl (M)   
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 § 12 Dnr SVN 2019/0089 
 
 

Uppdrag om införande av webbaserad 
socialrådgivning 

Beslut 
Arbetsutskott föreslår servicenämnden besluta 
 

1. servicenämnden ställer sig positiv till att inom Varbergs direkts 

verksamhet arbeta vidare med införande av webbaserad 

socialrådgivning ihop med chatt-funktioner för samtliga 

förvaltningar.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 277, beslutat bifalla 
motion om webbaserad socialrådgivning och att ge socialnämnden i 
uppdrag att i samarbete med Varberg Direkt införa webbaserad 
socialrådgivning. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senaste 
hösten 2019.  
 
Socialnämnden har den 21 november 2019, § 186, beslutat godkänna och 
överlämna redovisning av arbetet till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
beslutar också att fortsatt uppdrag ges till servicenämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 25 februari 2020. 

Socialnämndens beslut den 21 november 2019. 

Redovisning av arbete med webbaserad socialrådgivning 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen har under 2019 deltagit i arbetet med att införa en 

webbaserad socialrådgivning. Det framgår av rapporten att denna typ av 

rådgivning ska ingå i ett arbete med att införa en chatt-funktion inom 

Varberg Direkt. Denna chatt-funktion ska kunna besvara även andra frågor 

till förvaltningarna än socialtjänstens. Fler förvaltningar/verksamheter 

kommer således att bli delaktiga i arbetet.  

 

Det kan dock påpekas att Varberg Direkt i nuläget inte fått någon påvisad 

efterfrågan från invånarna på webbaserad socialrådgivning. Detta hindrar 

inte att Varbergs kommun inför tjänsten som en ny service.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

IT-avdelningen, Varberg Direkt 
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 § 13 Dnr SVN 2020/0013 
 
 

Remiss - Begäran om yttrande gällande motion 
om att motverka digitalt utanförskap 

Beslut 
Arbetsutskott föreslår servicenämnden besluta 
 

1. avstyrka motionen 

2. överlämna detta yttrande till kommunstyrelsen som svar på begäran 

om redovisning av arbete mot digitalt utanförskap. 

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

Beskrivning av ärendet 
Lukas Nord Axelsson har lämnat motion om att motverka digitalt 
utanförskap som han menar är ett stort problem bland vissa grupper av 
våra invånare. Motionären föreslår att kommunen ska ta fram en plan för 
långsiktigt arbete och att så snart som möjligt erbjuda utbildning för dem 
som riskerar att hamna i eller är i digitalt utanförskap.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 januari 2020 beslutat att 
remittera ärendet för att efterhöra hur nämnderna arbetar med frågan.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 24 februari 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 14 januari.   

Motion inkommen 18 juni 2019. 

 

Övervägande 
Varberg Direkt är servicenämndens enda verksamhet som direkt utför 

tjänster och har kommunikation med invånarna. Material och annan 

information som ska användas sker på uppdrag av övriga nämnders 

verksamhet. I Varbergs Direkts kontakt med invånarna ingår att bemöta 

varje individ utifrån dess förutsättningar. Möjligheten finns att vara 

behjälplig i de fall en invånare inte själv kan använda de digitala verktyg 

och ingångar som erbjuds för kommunens tjänster. För utsatta grupper är 

telefonkontakt en viktig väg in till kommunens verksamheter. Detta är ett 

alternativ för att både stödja i förståelsen av ev. digitala verktyg och en 

möjlighet att bemöta med icke-digitala tjänster. Varberg Direkt har även 

möjlighet att ta emot besök där man direkt på plats kan erbjuda stöd vid 

användandet av digitala tjänster.  

 

Varberg Direkt ser framtida möjligheter med att automatisera delar av de 

processer som hanteras och därmed frigöra tid för personalen att ge mera 

stöd till de målgrupper som kan ingå i bl.a. ett digitalt utanförskap.  
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Motionärens förslag om att ta fram en plan och genomföra utbildning till 

utsatt grupper avstyrks. En plan för arbetet anses inte förändra 

medvetenheten i det arbete vi har för att tillgodose målgruppernas behov. 

Att genomföra en utbildningsinsats i den omfattning som motionären 

föreslår anses bli svår att avgränsa till att gälla inom kommunens uppdrag.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 14 Dnr SVN 2020/0020 
 
 

Lokalanpassning Bolmen 1 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  

 

1. anvisa 750 tkr för anpassning Bolmen 1 från investeringskonto 32220 

”anpassning fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning växer och behöver större lokaler 
för personalen. Kommunen äger fastigheten på Bolmen vilken bedöms vara 
lämplig att bygga om till större lokaler.   
 
Serviceförvaltningen behöver anpassa fastigheten för att göra den 
användningsbar till fastighetsavdelningen. 
 
Görs denna ombyggnation skapar vi utrymme för fler, större 
omklädningsrum och ett större mötesrum för både stora arbetsplatsträffar 
och nämndsmöten. 
 
Efter flytt kommer fastighetsavdelningens gamla lokaler att hyras av 
socialförvaltningen. 
 
 
 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
att anpassa den för ändamålet och göra den användningsbar till 
fastighetsavdelningen.  
 
Genom att anpassa fastigheten på Bolmen kan vi avveckla en inhyrd 

fastighet för socialförvaltningen och på sikt göra en besparing för 

kommunen som helhet.  

Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”. 

Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom hyra mot 

servicenämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 15 Dnr SVN 2019/0017 
 
 

Internkontroll - Återrapportering 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. anta återrapporteringen av internkontroll 2019 

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

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

Kontrollområde RVA* (16 poäng 
är max) 

Korttidssjukfrånvaro 12 
Skyddsronder  12 
Kränkande särbehandling, trakasserier eller 
mobbing  

12 

Verksamhetsanpassningar fastighetsavdelningen 9 
Projektekonomi fastighetsavdelningen 9 
IT-säkerhet - åtkomstbehörighet 12 
Driftsäkerhet telefoni 12 
Livsmedelssäkerhet 9 

*Risk- och väsentlighetshetsanalys 

 
Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis. 
Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, 
kontrollområden, åtgärder.  
 
Återrapporteringen finns sammanställd i bilagan ”Internkontroll  
återrapportering 2019” 
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Summering av 2019 års internkontroll 
Följande internkontrollpunkter bedöms helt uppfyllda: 
 

• Korttidssjukfrånvaro 

• Skyddsronder 

• Verksamhetsanpassningar fastighetsavdelningen 

• Projektekonomi fastighetsavdelningen 

• IT-säkerhet – åtkomstbehörighet 

• Livsmedelssäkerhet 

 
Nedan punkter kommer fortsätta följas upp i internkontrollen 2020. 
 

• Korttidssjukfrånvaro 

• IT-säkerhet 

• Driftsäkerhet telefoni 

• Livsmedelssäkerhet 

 
 

Beslutsunderlag 
Internkontroll – återrapportering 2019 

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

Internkontroll 2020 

Beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  
 
1. följande kontrollområden skall undersökas under år 2020: 

 
Kontrollområde RVA* (16 poäng 

är max) 
Korttidssjukfrånvaro 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 väsentlighetsanalys 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lennart Johansson (S) föreslår att kontrollområde 
”skyddsronder” skall undersökas även under år 2020.  
 
Beslut fattas att Skyddsronder skall ingå även i internkontrollen för 2020. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 
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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. 
 
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 
Internkontroll 2020 

 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 17 Dnr SVN 2020/0003 
 
 

Månadsrapport februari 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna månadsrapporten februari 2020 

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

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 1,0 mnkr mot 
periodiserad budget för årets första två månader. 
 
Intäkterna avviker negativt till största delen beroende på att tjänsten hyra 
dator inte kunnat genomföras som det var tänkt pga leveransproblem av 
datorer från tillverkaren i Kina till följd av Coronaviruset. Lägre kostnader 
för avskrivning och ränta väger till viss del upp den tappade intäkten. 
 
Vakanser inom förvaltningen samt lägre behov av vikarier påverkar 
personalkostnaderna positivt. 
 
Servicenämnden lämnar en prognos som följer budget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport februari 2020 

 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 18 Dnr SVN 2019/0086 
 
 

Yttrande på motion från Olle Hällnäs (SD) 
angående slopat krav på ekologisk mat samt 
slopande av minst en helvegetarisk dag 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. avstyrka motionen enligt förvaltningens yttrande.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) föreslår i motion att kravet på ekologiska livsmedelsinköp 
helt ska slopas och att berörda förvaltningar får i uppdrag att slopa minst 
en helvegetarisk dag i veckan. 
 
I motionen framhålls att det satsas miljoner på ekologisk mat i Varberg och 
ifrågasätter om det har någon mätbar effekt som gör att kostnaden går att 
försvara.  
 
Motionären framhåller även att den senast införda helvegetariska dagen 
skedde av besparingsskäl och att hänvisningen om att det leder till minskad 
klimatpåverkan och minskad risk för cancer är felaktiga.  
 
Motionen har skickats på remiss till servicenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, förskole- och grundskolenämnden samt till 
socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Motion angående slopat krav ekologisk mat samt slopande av minst en 

helvegetarisk dag, den 17 januari 2017.  

Begäran om yttrande KS 2019/0527 den 28 november 2019 

 

Övervägande 

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun har beslutat att andelen 

ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 35 procent av inköpsvärdet. Ett 

nationellt mål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen 

ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.  

 

Enligt jordbruksverket bidrar den ekologiska produktionen till att nå flera 

miljömål som målen om Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och 

Begränsad miljöpåverkan. Att köpa ekologiska livsmedel ska ses ur ett 

långsiktigt hållbart perspektiv.  

 

Enligt kommunfullmäktiges måldokument 2020-2023, Ett hållbart 

Varberg – Socialt – Ekonomiskt - Ekologiskt, ska alla verksamheter 
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genomsyras av ett hållbarhetstänk utifrån kommunens hållbarhetsmål 

2017-2025. Varbergs kommun ska verka för ett livskraftigt ekosystem. I 

Varbergs kommun ska maten därför ge minsta möjliga påverkan på 

ekosystem och klimat. Fokusområde är bland annat att främja ekologisk 

odling och välja miljömärkta produkter.  

 

Olika livsmedel har varierande klimatpåverkan och den mest klimatsmarta 

maten är vegetarisk. Att ställa om vår kost till mer köttfria alternativ skapar 

klimatnytta. Serviceförvaltningens verksamheter jobbar idag med 

hållbarhetsfrågor i fokus och att ta bort helvegetariska dagar anser 

serviceförvaltningen är att gå i fel riktning. Mycket tid har lagts på att hitta 

bra recept som uppskattas av gästerna och nu upplever köken att gästerna 

har acceptans för den vegetariska maten.  

 

Att servera helt vegetariska dagar är något som serviceförvaltningen gör 

efter beställning från de köpande nämnderna och inte något som 

servicenämnden själva beslutar om. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 19 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Annika Millegård, fastighetsstrateg informerar om upplevelsen från 
medarbetarna att sitta i ABW-kontor. Informerade även om planen 
framöver för övriga plan i stadshus C. 
 
John Nilsson, förvaltningschef, informerar om de beställda besparingarna 
som gjorts för 2020 till servicenämnden från andra nämnder.  
 
John Nilsson, förvaltningschef, informerar om att budgeten för 
konferensrummen 0,5 mnkr saknas i årets budget. Stefan Tengberg, 
ekonomidirektör, bekräftar i mail daterat 10 mars 2020 att 
servicenämndens resultatreserv inte ska belastas negativ på grund av detta.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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