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Plats och tid Ankaret stadshus C, klockan 9.00 – 12:00 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Katarina Lindh, avd. chef fastighet § 22 - 23 

Kristian Helgesson, avd. chef kost och städ § 22, § 25 

Håkan Axelsson, avd. chef IT § 26 

Lotta Markgren, handläggare § 22, § 24 

Anna Johansson, verksamhetsutveckling kost och städ § 25 

Utses att justera Lennart Johansson (S) 

Justeringens plats 

och tid 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 22-29 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Lennart Johansson (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 22 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Presentation av nyckeltal samt förbättringar som gjorts på förvaltningen. 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 23 Dnr SVN 2020/0037 
 
 

Lokalanpassning Ankarvägen 10 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  

 

1. Anvisa 600 tkr för anpassning Ankarvägen 10 från investeringskonto 

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

Beskrivning av ärendet 
Lokalerna på Ankarvägen 10 i Träslövsläge byggdes om till daglig 
verksamhet 2016. Då räknade socialförvaltningen med att verksamheten 
skulle kunna växa i lokalerna. Nu efter snart fyra år behöver verksamheten 
utöka lokalerna på Ankarvägen. Verksamheten har sedan tidigare anpassat 
befintliga lokaler för att få in fler kunder. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 22 april, 2020 

SN 2020/0039  
 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen ser möjlighet att bygga om storköket till en hemvist 

för ytterligare en grupp på Ankarvägen 10 för att anpassa lokalerna för 

verksamheten så de får plats med ytterligare kunder med specialbehov. 

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

Protokollsutdrag SN    
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 § 24 Dnr SVN 2020/0027 
 
 

Remissvar - Riktlinje för styrdokument 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna yttrande över förslag – Riktlinje för styrdokument  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 mars 2020, § 100, beslutat 
översända Riktlinje för styrdokument till samtliga nämnder och bolag för 
yttrande.  

 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som styr 

kommunens verksamhet. Dessa styrdokument finns idag reglerade i en riktlinje, 

Riktlinje för styrdokument. Den nuvarande riktlinjen för styrdokument antogs av 

kommunfullmäktige 18 juni 2013, § 82, och har nu setts över eftersom den inte i 

tillräcklig grad fungerat vägledande vid framtagande av styrdokument. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 26 mars, 2020 

KS 2020/0119  

Riktlinje för styrdokument – remissutskick, Protokollsutdrag § 100 

 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen tycker att det är bra med en genomtänkt och tydlig 

struktur för kommunens styrande dokument och ser positivt på den 

föreslagna riktlinjen. 

 

Ett förtydligande av texten skulle ändå önskas för vilken nivå i 

organisationen riktlinjen avser och inte avser. Under kapitel 6. Uppföljning 

behöver det förtydligas att översyn vartannat år ska göras av de 

styrdokument som är beslutade i kommunfullmäktige och/eller i respektive 

facknämnd, medan verksamheternas egna styrdokument kan ha andra 

tidsintervall för översyn.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 25 Dnr SVN 2020/0040 
 
 

Upphandlingssamverkan: Gemensamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga 
köken i Halland 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 

 

1. anta förslag till Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske 
inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen 
omsätter ca 215 miljoner SEK/år. 
 
För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhets- 
och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är 
det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla dessa produkter. 
 
Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) 
har arbetat fram gemensamma principer som bestämmer långsiktig 
inriktning gällande livsmedelsval inom de offentliga måltiderna. 
 
Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag 
till Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för 
inköp av livsmedel i Halland” för Chefsgrupp Halland 4 december 2019. 
 
Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i 
styrdokumentet. Vilken typ av styrdokument beslutas av respektive part. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 23 april, 2020. 
 
Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 
Halland. 
 
Presentation ”Upphandlingssamverkan, gemensamma principer för inköp 
av livsmedel till de offentliga köken i Halland” 
 

 

Övervägande 
Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland förändrar inte 
nämnvärt Varbergs kommuns inköp. Vi har använt samma tankegrund vid 
våra nuvarande upphandlingar.  
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Målet var att få kommunerna och regionen att köpa in likvärdiga varor så 
att producenterna och grossisterna vet vilka krav som de offentliga köken 
använder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 

SN 

FGN 

UAN 
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 § 26 Dnr SVN 2014/0082 
 
 

Kommungemensam kundservice, Varberg 
direkt, rapport 

Beslut 
Arbetsutskott föreslår servicenämnden besluta 
  

1. godkänna rapporten daterad 27 april 2020. 

2. till kommunstyrelsen överlämna rapport om måluppfyllelse av 

projekt samt verksamhetsutveckling av Kommungemensam 

kundservice Varberg Direkt. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 26 november 2019, § 270 beslutat uppmana 

servicenämnden att senast juni 2020 återkomma med en beskrivning av pågående 

verksamhetsutveckling för förbättrad måluppfyllnad.  

 

Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna slutrapport projekt 

kommungemensam kundservice och konstatera att detta arbete härefter övergår till 

servicenämndens ordinarie verksamhet. 

 

Projektet tog två år och överlämnades till linjen, dvs serviceförvaltningen 

Varberg Direkt, den 1 februari 2018.  Slutrapporten innehåller beskrivningar 

som rör uppfyllelse av mätbara mål, projektmål samt nyttor med projektet.  

 

Serviceförvaltningen har valt att i rapport från Varberg Direkt besvara och 

kommentera samtliga mål och nyttor som ingår i projektet.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 27 april, 2020  

Serviceförvaltningens rapport 2020-04-27 

 

Övervägande 
I bifogad rapport finns kommentarer i anslutning till redovisning av mål 

m.m. 

Målen kan anses vara uppfyllda.  
 
Varberg Direkt har tolkat vad målen som finns i projektet ska uppnå. När 
man ser på dagens arbete behöver nya mål formuleras som bättre beskriver 
Varberg Direkts verksamhet och framtida utveckling.  
 
 
Minskning av antal samtal till handläggare är ett intressant mätetal. Särskilt 
påpekas att införande av självservice samt förvaltningarnas önskemål om 
överföring av fler tjänster kan påverka antalet inkommande samtal.  
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Varberg Direkt uppfattar målet att minska antalet samtal borde tolkas som 
att färre antal samtal kommer in till handläggare ute i verksamheten. 
Mätning av detta är inte genomförd riktad mot just handläggare. En 
minskning kan ske genom digitalisering och automatisering, t.ex. utveckling 
självservicetjänster. Arbetet med att skapa fler självservicetjänster pågår i 
verksamheterna med stöd från IT-avdelningen och Varberg Direkt.  
 
Överföring av fler uppdrag till Varberg Direkt som kan lösas direkt är 
beroende av en gemensam bild av vilka ärenden som kan överlämnas från 
förvaltningarna. Varberg direkt kan i sin roll skapa en bild av vilka 
förbättringar på inkommande ärendena och samtal som kan förändras för att 
ge bättre service och samtidigt effektivisera arbetet. Genom samarbete med 
berörda kompetenser i förvaltningar och IT-avdelningen kan förändringar 
genomföras där man gör bedömning om lämplig digital lösning och kanalval.  
 
Automatisera och digitalisera processer kan medföra att färre ärenden 
kommer in till Varberg Direkt och ge utrymme för att hantera fler 
komplicerade ärenden med samma personalresurser.  
 
Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden godkänner rapporten och 
översänder den som svar på kommunstyrelsens begäran.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

IT-avdelningen 
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 § 27 Dnr SVN 2020/0003 
 
 

Tertialrapport servicenämnden januari - april 
2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 

 

1. godkänna tertialrapporten januari – april 2020 

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

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 3,6 mnkr mot 
periodiserad budget för årets första fyra månader. 
 
Intäkterna avviker negativt till största delen beroende på att tjänsten hyra 
dator inte kunnat genomföras som det var tänkt på grund av 
leveransproblem av datorer från tillverkaren i Kina till följd av Corona 
viruset. 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. Den höga frånvaron på kost och städ 
påverkar också resultatet i positiv riktning. 
 
Verksamhetskostnaderna avviker positivt mot periodiserad budget främst 
beroende på minskade livsmedelskostnader. 
 
Servicenämnden lämnar en prognos för 2020 som är 1 mnkr bättre än 
budget. 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 
Förvaltningens beslutsförslag den 5 maj 2020 

Tertialrapport januari – april 2020 

 

Övervägande 
 

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

Månadsrapport mars 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 

1. godkänna månadsrapporten januari - mars 2020 

 

___________________________________ 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande föreslår att arbetsutskottet godkänner månadsrapporten 
januari – mars 2020 på sittande möte. Med det beslutet anses 
månadsrapporten januari – mars 2020 vara behandlad.  
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 1,5 mnkr mot 
periodiserad budget för årets första tre månader. 
 
Resultatet är främst beroende på vakanser och större frånvaro i slutet av 
perioden till följd av Coronapandemin. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 9 april, 2020 
Månadsrapport januari – mars 2020 
 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 29 Dnr SVN 2019/0004 
 
 

Val av ersättare till arbetsutskottet 

Arbetsutskottet beslutar  
 

1. beslut om ersättare tas i nämnden den 28 maj, 2020. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS  
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