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Plats och tid Apelviken stadshus C, klockan 09:00-10:30 

Beslutande Tobias Carlsson (L)  

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet § 42 

Utses att justera Göran Dahl (M) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 41-43 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Göran Dahl (M)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 41 Dnr SVN 2019/0068 
 
 

Underlag till Budget 2021 och långtidsplan 
2022-2025 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. anta förvaltningens Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-

2025. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inget behov av förändring av driftram för perioden 2022-2025.  

 
Föreslagen investeringsplan 2021-2025 
 

• Uppräkning av den ursprungliga planen för reinvesteringar för år 

2025  

• Investeringsobjekt Utveckling IT, Verksamhetsutveckling övrigt, och 

Anpassning fastighet har justerats med förväntad prisutveckling 

från år 2022.    

• Investeringsbehov i ismaskin 2021 samt 2023 totalt 3,0 mnkr. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 4 augusti 2020 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 

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

 

 
 § 42 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet informerar om utredningen kring 
fastighetsorganisationen i kommunen.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 43 Dnr SVN 2020/0003 
 
 

Månadsrapport servicenämnden januari-juni 
2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna månadsrapport januari-juni 2020 

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

Beskrivning av ärendet 

Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 6,4 mnkr mot 
periodiserad budget för årets första sex månader. 
 
Intäkterna avviker positivt då några tillkommande objekt för 
fastighetsavdelningen ger en positiv intäktsavvikelse men belastar även 
verksamhetskostnaderna med motsvarande belopp. 
 
Tjänsten hyra dator har inte kunnat genomföras som det var tänkt pga 
leveransproblem av datorer från tillverkaren i Kina till följd av Corona 
viruset. Lägre kostnader för avskrivning och ränta väger upp den tappade 
intäkten. 
Ett lågt nyttjande av kommunens bilpool leder till ett intäktstapp vilket 
även är resultatpåverkande i stor utsträckning. 
 
Vakanser inom förvaltningen samt lägre behov av vikarier påverkar 
personalkostnaderna positivt. Den höga frånvaron på kost och städ 
påverkar också resultatet i positiv riktning. Ett minskat semesteruttag 
under påsk och senarelagda löneökningar bidrar även det till tillfälligt lägre 
personalkostnader än budgeterat. 
 
Verksamhetskostnaderna avviker positivt mot periodiserad budget främst 
beroende på minskade livsmedelskostnader och ännu ej fakturerade service 
och programavgifter, ej påbörjade införandeprojekt och ännu ej utnyttjade 
konsulter i Varberg direkt. 
 
Den stora osäkerheten i samband med Coronapandemin och påbörjade 
diskussioner om återbetalningar till andra förvaltningar på grund av 
förändrat tjänsteinnehåll gör att förvaltningens resultat inte är rättvisande 
ur normal driftsynpunkt. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 5 augusti 2020 

Månadsrapport januari-juni 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 

 

 
 


