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Plats och tid Ankaret, klockan 8.30-11:27 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet § 10 -12 

Niklas Jarhult, Bovärd § 10 -12 

Dennis Bengtsson, ordförande DHR § 10 

Johannes Persson, DHR § 10 

Mary Todelius, IT-projektledare § 11, § 13 

Håkan Axelsson, IT-chef § 11, § 13 

 

Utses att justera Lennart Johansson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 9-14 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Lennart Johansson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 9 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar  
 

1. godkänna ändring av dagordningen 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nytt ärende ”Dialog med DHR” tas upp som ärende nr 4.  
 
Övriga ärenden flyttar således fram ett nummer i ordningen.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 10 Dnr  
 
 

Dialog med DHR 

Dialog med DHR, representanter Dennis Bengtsson, ordförande, samt 
Johannes Persson om fastighetsfrågor på Getterön.  
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 11 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet och Niklas Jarhult, bovärd, informerar 
om Naturum. 
 
Mary Todelius, IT-projektledare och Håkan Axelsson, IT-chef, informerar 
om TOPdesk, (ärendehanteringssystem) och hur det används i Varberg 
direkt.  
 
John Nilsson, förvaltningschef, informerar om att Lars Nilsson kommer gå 
in som TF på fastighetsavdelningen när Katarina Lindh slutar.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 12 Dnr SVN 2021/0007 
 
 

Remissvar - Begäran om yttrande gällande 
landsbygdsstrategi för Varbergs kommun KSAU 
§ 4 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  

  
1. godkänna yttrande över Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun och 

översända det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin finns hos kommunstyrelsen i 
verksamhetsdialog med övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin 
kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att utveckla 
den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt 
med ett framtidsperspektiv som siktar mot år 2030. Serviceförvaltningen 
har inte varit delaktiga i framtagandet av strategin. 
 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 11 februari 2020 § 12 
Landsbygdsstrategi – samrådshandling december 2020. Uppdaterad 
januari 2021 
Samrådsremiss Dnr KS 2017/0342 
 

 

Övervägande 
Remissen har skickats till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden 

ställer sig positiv till Landsbygdsstrategin och kommer vara behjälplig 

verksamheterna och kommunen i utvecklingen av landsbygden i den 

utsträckning som ligger i servicenämndens mandat. Servicenämnden ser sig 

inte direkt berörda utan lämnar det till de övriga nämnderna och bolagen 

som är beställare av servicenämndens tjänster att involvera nämnden vid 

behov. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 13 Dnr SVN 2021/0008 
 
 

Övergång till Teamstelefoni 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna att Varbergs kommun övergår till Teamstelefoni som 

ersättare till Skypetelefoni.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun använder idag Skype for Business som växellösning. 
Microsoft har beslutat att avveckla denna produkt och flytta 
telefonifunktionen till Teams.  
 
Bedömning av risk och konsekvens i samband med 
personuppgiftbehandling enligt dataskyddsförordningen 35 artikel är 
genomförd.  
 
Slutsatsen i konsekvensbedömningen är att Teamstelefoni inte medför 
högre risker än tidigare telefonilösning och att de risker vi utsätter den 
registrerade för finns oberoende av vilken telefonilösning vi väljer.  
 
Genom att implementera teamstelefoni i Varbergs kommun ökar vi IT-
säkerheten markant för yttre angrepp så som hackerattacker och därmed 
skyddas den registrerades uppgifter på ett bättre sätt.  
Samtidigt som säkerheten ökar förenklas också medarbetarens digitala 
vardag genom att vi tar bort Skype for Business och flyttar in den 
funktionaliteten i Teams, detta minskar förvirringen då vi i stor 
utsträckning redan använder Teams i kommunen.  
 
Den samlade bedömningen i konsekvensbedömningen är att behandlingen 
är berättigad i proportion till riskerna. 
 
Dataskyddsombudet har i samrådsyttrande 2021-02-03 avslutat sin 
bedömning med bl.a. följande: 
”Jag konstaterar att ni genom ert aktiva arbete med 
konsekvensbedömningen är angelägna om en lösning som är hållbar ur 
såväl integritetsperspektiv som andra hänseenden vilket visar att ni är 
måna om att fatta ett välgrundat och hållbart beslut med de enskilda i 
åtanke. 
 
Slutligen bedömer jag att den tilltänkta behandlingen, trots att det utgör en 
förhållandevis 
oprövad lösning, inte bör anmälas till förhandssamråd med 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta då det måste anses stå vad som 
gäller för behandling som inbegriper tredjelandsöverföring i fallet USA och 
behandlingen inte innehåller nya lösningar eller tekniker för 
kompletterande skydd som kan behöva prövas.” 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 11 februari 2020, § 13 

Förvaltningens beslutsförslag den 3 februari 2021 

Konsekvensbedömning den 1 februari 2021  

Samråd DSO (Dataskyddsombud) Teamstelefoni den 3 februari 2021 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden med hänsyn till 

överlämnad konsekvensbedömning godkänner att Varbergs kommun 

övergår till Teamstelefoni. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 14 Dnr SVN 2020/0003 
 
 

Årsredovisning servicenämnden 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna årsredovisningen för 2020  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

  
Servicenämndens årsredovisning 2020 innehåller uppföljning av strategiska mål 

och inriktningar, ekonomiskt utfall för drift och investeringar med tillhörande 

analyser, verksamhetsberättelse, rapport av kvalitetsfaktorer samt förvaltningens 

väsentliga personalförhållanden.  

 

Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 5,2 mnkr mot periodiserad 

budget för helåret 2020. 

 

Intäkterna avviker negativt 4,0 mnkr. Under hösten gjordes en återbetalning om 3,9 

mnkr till förvaltningens kunder. Orsaken till återbetalningen är lägre kostnader som 

kost- och städavdelningen har haft under året som en följd av pandemin. 

 

Utöver detta så har intäkterna för sålda portioner och uthyrning av poolbilar lett till 

intäktstapp. Men det vägs till stor del upp av högre intäkter inom IT-avdelningen 

för fler användare, fler servrar och mer nätutrustning än vad som budgeterats samt 

tillkommande objekt för fastighetsavdelningen som dock även belastar 

verksamhetskostnaderna med motsvarande belopp. 

 

Vakanser, VAB och föräldraledigheter inom förvaltningen samt lägre behov av 

vikarier påverkar personalkostnaderna positivt 8,5 mnkr. Den höga frånvaron inom 

kost- och städavdelningen påverkar också resultatet i positiv riktning. 

 

Verksamhetskostnaderna avviker positivt 1,6 mnkr mot periodiserad budget främst 

beroende på minskade livsmedelskostnader inom kost- och städavdelningen. 

 

Ränta och avskrivning avviker negativt med 0,8 mnkr. 

 

Servicenämndens investeringsbudget för 2020 nyttjades till 80 procent.  

 

Samtliga investeringar är löpande och ej nyttjade medel förs över till 2021.   

 

Reinvesteringar på fastighetsavdelningen avviker med 10,2 mnkr, vilket beror på 

att flera projekt löper över årsskiftet och medel kommer flyttas över till 2021. 

Reinvesteringarna ska över tid följa budget men utfallet kan variera mellan åren. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 11 februari 2020, § 14 

Förvaltningens beslutsförslag 

Servicenämndens årsredovisning 2020 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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