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Plats och tid Ankaret, klockan 8.30 – 12.30 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare Jenny Lindborg, t f förvaltningschef 

Lars Nilsson, t f avd chef fastighet § 29 - 31 

Jaroslava Nilsson, HR-konsult § 29 – 33 

Håkan Axelsson, avd chef it § 33 

Josefin Winnfors, kanslichef § 33 

Joakim Svärdström, utv ledare digitalisering § 33 

Lotta Markgren, handläggare § 33 

Kristian Helgesson, avd chef kost och städ § 33 

Sophia Ånhed, enhetschef kost och städ § 33 

Utses att justera Göran Dahl (M) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 29-33 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Göran Dahl (M)   
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 § 29 Dnr SVN 2021/0028 
 
 

Förstudie renovering Veddige simhall - svar på 
hemställan från kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. fastighetsavdelningen genomför en förstudie för Veddige simhall enligt 

den hemställan som är gjord av Kultur- och fritidsnämnden  

 
2. förstudierapporten ska vara färdigställd senast den 31 oktober 2021 

 
3. att förvaltningen utreder åtgärder och kostnader för att bibehålla bad- 

och simverksamhet med alternativ för både ett kort och långt 

perspektiv. 

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick, i samband med uppdraget att genomföra 
en tjänstekoncessionsupphandling för extern drift av kommunens 
simanläggningar, uppdraget att utföra en behovsanalys av Veddige simhall 
där följande ska ingå:  

• uppskattad kostnad för renovering och fortsatt drift,  

• undersökning av eventuellt andra användningsområden för 

fastigheten med utgångspunkt och behov av lokaler/anläggningar 

som kan finnas i det lokala och kommunala perspektivet.  

• Förvaltningen uppdras att tänka brett kring nya 

användningsområden utifrån ett framtidsperspektiv för en växande 

kommun.  

 
En utredning har gjorts som redovisats till kultur och fritidsnämnden i 
december 2020. Utredningen visar framtida behov av markområdet vid 
Vidhögeskolan för kommunala behov. Efter denna redovisning beslutade 
nämnden att ge kultur och fritidsförvaltningen förlängd svarstid till efter 
det att resultatet av en fysisk undersökning av simhallen i Veddige är gjord, 
dock senast december månads sammanträde för kultur och fritidsnämnden 
2021.  
 
Det innebär konkret att en förstudie behöver göras för Veddige simhall och 
de lokaler som kopplar mot simverksamheten som bassängrum, 
byggnadens beskaffenhet, omklädning och duschar samt ev. behov för den 
tekniska utrustningen. 
 
Som ingångsvärde till förstudien ska åtgärder och kostnader utredas för att 
kunna bibehålla simverksamhet 5–10 år.  Kultur och fritidsförvaltningen 
har fört dialog med samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen 
om vilken organisation som ska genomföra förstudien då det är en 
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reinvestering som behöver göras och beslut fattats om att uppdraget ska ges 
till serviceförvaltningen. 
 
Förstudien kan starta tidigast när simundervisningen under sommaren är 
slut, dvs månadsskiftet juli/augusti 2021. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 7 maj 2021. 

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 § 179 dnr KFN 

2020/0170 

 

 

Övervägande 
I den utredning som gjorts för Veddige simhall identifieras behov av att 

genomföra en ordentlig förstudie där bl. a. provtagning sker av betongen 

kring bassängen samt genomgång av tidigare identifierat underhållsbehov 

av omkringliggande ytor i simhallen. Det kan uppstå framtida behov för 

Vidhögeskolan att ta markytan/byggnaden i anspråk för att klara elevantal 

och andra utökade faciliteter när Veddige växer i invånarantal som den 

fördjupade översiktsplanen redogör för och där skolans behov måste lösas 

genom förtätning på skolområdet. Innan en kostnadsberäkning gjorts för 

renovering av Veddige simhall kan inte beslut fattas om vidare finansiering 

eller inriktning för verksamheten. 

Efter kontakt med utpekad projektledare inom fastighetsavdelningen har 

det framkommit att kakel har rest sig i botten på simbassäng. Det är först 

när bassängen är tömd som det går att utreda vidden av åtgärd som behövs 

för att åtgärda kakelskadan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KFN 
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 § 30 Dnr SVN 2021/0051 
 
 

Anpassning av förråd ismaskin Sjöaremossen 

Beslut 
Arbetsutskottet  föreslår servicenämnden besluta  

 

1. anvisa totalt 100 tkr till förstudie för tillbyggnad/ ombyggnad av 

befintlig maskinhall för nya ismaskiner inom Sjöaremossens isbana 

samt utreda behov av nya personalutrymmen. 

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

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har indikerat att inköp av nya 
ismaskiner kommer resultera i att de behöver större utrymme för förvaring 
och underhåll av dessa och tillhörande utrustning. Samt nya personal-
utrymmen då befintliga är uttjänta. Översyn av befintlig maskinhall görs i 
samband för att utreda om det finns eventuella byggåtgärder att samköra. 
 
Serviceförvaltningens förstudie skall resultera i vilka åtgärder och 
kostnader för dessa som kommer krävas för att inrymma de nya 
ismaskinerna och tillhörande utrustning i nedanstående fastighet: 
 
74293 Sjöaremossens isbana. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 10 maj 2021 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer det möjligt att utföra förstudien och hantera 
utgifter och tid för medarbetare som kostnad fram till dess att beslut fattas 
om att gå vidare utredningen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 31 Dnr SVN 2020/0009 
 
 

Tjänst dator och mobil enhet - revidering 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 

1. föreslå kommunstyrelsen att tjänsten dator och mobil enhet ska omfatta 

tillhandahållandet av surfplatta till anställda och politiker.  

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

Beskrivning av ärendet 
Istället för att skapa en ny tjänst för tillhandahållande av surfplattor görs 

ett tillägg i befintlig tjänst mobil. Detta då tjänstegrupp (samordnad) och 

finansiering (förvaltningsfinansiering) samt beställning inte skiljer sig åt i 

tjänsteutförandet. 

 

Redaktionella förändringar behöver göras i tjänstebeskrivningen men detta 

påverkar inte utförandet av tjänsten eller dess tjänstegrupp eller 

finansiering. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag 30 april 2021 

Tjänstebeskrivning dator och mobil enhet 

 

Övervägande 
I befintlig tjänst Mobil görs ett tillägg för surfplatta för politiker och 

anställda. Tjänsten byter samtidigt namn till Tjänst dator och mobil enhet 

för att bättre spegla innehållet. Se bilagda tjänstebeskrivning 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 32 Dnr SVN 2021/0003 
 
 

Tertialrapport januari-april 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 
1. godkänna tertialrapporten 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 5,4 mnkr mot 
periodiserad budget efter april månad. 
 
Intäkterna avviker negativt med 2,2 mnkr, främst på grund av covid-19 som 
leder till lägre försäljning inom kost och städ och fastighet samt lågt 
nyttjande av kommunens bilpool. Midsommargården har tagits i bruk 
något senare än beräknat vilket också påverkar intäkterna negativt. 
Verksamhetskostnaderna avviker åt andra hållet till stor del beroende 
distansundervisning inom kost och städ vilket leder till minskade 
livsmedelskostnader samt inställda utbildningar, kurser och resor kopplade 
därtill. 
 
Den positiva avvikelsen på personalkostnader härrör till ej tillsatta tjänster 
på fastighetsavdelningen och IT-avdelningen. 
 
Avvikelsen på avskrivningar och ränta beror främst på att 
investeringsavslut ännu inte är gjort fullt ut för Midsommargården. 
 
Prognosen för helåret är att lämna ett resultat om 2 mnkr bättre än budget 
vilket beror på lägre kostnader på grund av covid-19. Vid delåret kommer 
eventuell kreditering göras till berörda nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 10 maj 2021 

Tertialrapport januari-april 2021 

 
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 33 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Jaroslava Nilsson, HR-konsult informerar om förvaltningens 
medarbetarundersökning. 
 
Håkan Axelsson, avd chef it-avd, Josefin Winnfors kanslichef samt Joakim 
Svärdström utvled digitalisering informerade om tänkt organisation för IT-
strategi. 
 
Lotta Markgren, handläggare informerar om förvaltningens 
förbättringsarbete. 
 
Sophia Ånhed, enhetschef kost och städ redovisar svar på fråga som ställdes 
på servicenämnden om arbetsmiljön på Midsommargården. Det har inte 
framkommit några klagomål på maten eller arbetsmiljön. 
 
Kristian Helgesson, avd chef kost och städ informerar om medel från 
digitaliseringspotten som utbetalas under 2021 och 2022.  
 
Information om fråga som ställdes på servicenämnden om vaccination för 
tjänstepersoner. Förvaltningen har följt reglerna. 
 
Personuppgiftsincident – på vissa fakturor avseende hälsa har angetts 
initialer. Dessa leverantörer är numera sekretessbelagda. 
 
Arbetsutskottet anser sig vara informerade om personuppgiftsincidenten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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