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Plats och tid Ankaret stadshus C, klockan 8.30 – 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 § 9 

Kristian Helgesson, avd. chef kost och städ § 10 

Utses att justera Lennart Johansson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 7-11 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Lennart Johansson (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 7 Dnr SVN 2019/0003 
 
 

Årsredovisning servicenämnden 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 

 
1. godkänna förvaltningens årsredovisning för 2019 

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

Beskrivning av ärendet 
 
Servicenämndens årsredovisning 2019 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 resultat för helåret 2019 som är 1,8 mnkr 
bättre än budget. 
 
Intäkterna avviker positivt med 11,6 mnkr som till största delen beror på 
ökade intäkter på fastighetsavdelningen, ökad IT-användning och högre 
portionsförsäljning än beräknat. 
 
Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 7,0 mnkr vilket 
främst beror på vakanta tjänster på förvaltningen samt den omorganisation 
som gjordes under våren. 
 
Verksamhetskostnaderna avviker negativt med 15,0 mnkr beroende på de 
ökade volymerna, men även konsultkostnader och köpta 
verksamhetstjänster till följd av de vakanta tjänsterna inom fastighet och 
IT-avdelningen samt kostnadsökningen för kommunens microsoftlicenser. 
 
Servicenämndens investeringsbudget lämnade ett överskott på 0,2 mnkr för 
2019. Budgeten (73,2 mnkr) för reinvesteringar på fastighetsavdelningen 
ska över tid följa budget men utfallet kan variera mellan åren. 
 
Slutredovisning för servicenämndens fyra prioriterade målområden 2016-
2019; miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant visar att målen är 
uppfyllda. 
 

Beslutsunderlag 
Servicenämndens årsredovisning 2019 

Förvaltningens beslutsförslag den 28 januari 2020 

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

 

 
 § 8 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 ”Måltidspolicy” tas upp som ärende nr 7. 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 9 Dnr SVN 2020/0015 
 
 

Anpassning Himlevägen 9 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  

 

1. Anvisa 600 tkr för anpassning Himlevägen 9 från investeringskonto 

32220 ”anpassning fastighet” 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen behöver öppna en bostad med särskild service för 
vuxna. Kommunen äger fastigheten på Himlevägen 9 vilken bedöms vara 
lämplig för bostad med särskild service.   
 
Enheten kommer att ha en plats och specifik inriktning för att tillgodose 
behoven hos en enskild kund. Personal kommer arbeta på boendet dygnet 
runt och följer kund. Målet i ett längre perspektiv är att kund ska kunna bo 
på någon av kommunens befintliga gruppbostäder.  
 
Serviceförvaltningen behöver anpassa fastigheten för att göra den 
uthyrningsbar till socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Sn au § 2  

Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 december 2019 

 
 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att investera i fastigheten genom 
att anpassa den för ändamålet och göra den uthyrningsbar till 
Socialnämnden.  
 
Genom att anpassa fastigheten på Himlevägen 9 kan vi avveckla en inhyrd 

fastighet. Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd 

anpassning ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 

”anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom 

hyra mot Socialnämnden. Investeringen redovisas som komponenter med 

en avskrivningstid 10 år. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: SN 
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 § 10 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Kristian Helgesson, avdelningschef kost och städ, informerade om 
måltidsupplägget på PS-gymnasiet samt individuellt val på SÄBO. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 11 Dnr  
 
 

Måltidspolicy 

Göran Dahl (M) väcker frågan kring var ärendet kring Måltidspolicy är i 
processen. Göran Dahl har hört sig för och ärendet ska nu skrivas fram till 
KS. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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