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Plats och tid Ankaret, klockan 8.30-11.06 

Beslutande Tobias Carlsson (L), ordförande 
Lennart Johansson (S), vice ordförande 
Göran Dahl (M) 

 

Övriga deltagare Jenny Lindborg, tf. förvaltningschef 
Sebastian Larsson, nämndsekreterare 
Håkan Axelsson, avdelningschef IT § 47 
Annika Millegård, avdelningschef fastighet § 47 
Kristian Helgesson, avdelningschef kost och städ § 47 

Utses att justera Göran Dahl (M) 

Justeringens plats 
och tid 

 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 45-47 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Göran Dahl (M)   
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 § 45 Dnr SVN 2022/0003 
 
 

Delårsrapport januari - augusti 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna delårsrapport januari – augusti 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 3,4 mnkr mot 
periodiserad budget för augusti. 
Intäkterna avviker positivt mot periodiserad budget för förvaltningen. 
Hyresintäkterna avviker positivt, då mediaavstämning har genomförts och 
reglerats mot köpande förvaltningar, vilket resulterat i ökad intäkt. 
Omorganisationen där tjänster, personal och medel överförts till 
kommunstyrelsens förvaltning är nu helt genomförd och påverkar 
intäkterna negativt. Lägre portionsförsäljning och lägre intäkter för 
verksamhetsfordon drar även de ner intäkterna.   
Personalkostnaderna är lägre än beräknat i budget på grund av semestrar, 
vab, föräldraledighet, sjukskrivning och vakanta tjänster. 
 
Den negativa avvikelsen för verksamhetskostnader förklaras främst av höga 
elkostnader under januari-augusti 2022, vilket inte är resultatpåverkande 
då det reglerats mot köpande förvaltningar. Under perioden noteras högre 
kostnader för vinterväghållning och fastighetshetsrenhållning än vad som 
beräknats i budget. 
Prisökningar för livsmedel märks redan av och påverkar resultatet negativt. 
De senaste indexjusteringarna på livsmedel för kommunen visar på cirka 
20 procent ökning av priserna under kommande månader. Den beräknade 
helårseffekten förväntas uppgå till ett underskott på cirka 3 mnkr. Även 
kostnaden för mattransporter har gått upp som en följd av höga 
drivmedelspriser orsakade av läget i omvärlden. 
 
Tillfälligt lägre kostnader för IT-licenser, lägre nyttjande av konsulter inom 
flera verksamheter samt lägre utfall för förbrukningsmaterial inom kost- 
och städavdelningen påverkar verksamhetskostnaderna positivt. 
Den kommungemensamma bemanningsavdelningen belastar resultatet 
med 0,2 mnkr. 
Servicenämnden lämnar en positiv prognos på 1 mnkr för året. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 46 Dnr SVN 2022/0050 
 
 

Remissvar - revidering av reglementen 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. under § 2 servicenämndens ansvarsområde ändra punkten 
”Genomförandet av E-tjänster” till ”Konstruktion av E-tjänster”  

2. under § 5 Övriga uppgifter, ändra benämningen ”enskilt objekt” till ” 
enskild budgetpost” i punkten ”godkänna avvikelse från av 
kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget för nämnden upp 
till det lägsta av 5 procent eller 5 miljoner kronor i enskilt objekt”  

3. i övrigt godkänna föreslagen revidering av reglementet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 juni 2022 (KS 
2022/0280 § 305) att skicka reviderade reglementen för Varbergs kommun 
på remiss till samtliga nämnder.  
 
Yttrande från respektive nämnd ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
14 oktober 2022.  
 
Under våren 2022 har processen med att revidera nämndernas 
reglementen genomförts. Reglementena har redigerats mot bakgrund av en 
översyn inför ny mandatperiod. Revideringarna grundar sig på 
kommentarer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt 
kommentarer som inkommit från förvaltningarna. Det är de reviderade 
versionerna av reglementena som skickats ut på remiss. 
 
Övergripande har reglementena reviderats utifrån språkliga justeringar och 
ny lagstiftning. Det kan handla om att hänvisningen till en lag är inaktuell 
och har uppdaterats. Samtliga nämnders arbetsformer har uppdaterats 
utifrån SKR:s struktur. Det skapar enhetlighet och tydliggör nämndernas 
arbetsformer. 
 
I övrigt har mindre justeringar föreslagits inför remissutskick. De 
förändringar som föreslås i servicenämndens reglemente under § 2 
Servicenämndens ansvarsområde är; 
 

• punkten ”E-tjänster” föreslås ändras till ”Genomförandet av e-
tjänster” 

• tillägg om ansvar för kommungemensam bemanningsenhet samt 
borttag av lokalsamordning. 

 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag den 9 augusti 2022 
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2. Förslag på revidering av reglemente för servicenämnden  
3. Remiss till nämnder för revidering av reglementen KS 2022/0280. 

 
Övervägande 
Serviceförvaltningen föreslår, utöver de förändringar som föreslås i 
remissutskicket, att ”Genomförandet av E-tjänster” justeras till 
”Konstruktion av E-tjänster”.  
 
Ett förtydligande kring vad som avses i punkt ”§ 5 Övriga uppgifter” med 
benämningen ”i enskilt objekt” bör göras då servicenämnden har av 
bokföringstekniska skäl flera enskilda objekt som är fördelade från den 
investeringsbudget som är fastställd av kommunfullmäktige. I paragraf 5 
står ”godkänna avvikelse från av kommunfullmäktige fastställd 
investeringsbudget för nämnden upp till det lägsta av 5 procent eller 5 
miljoner kronor i enskilt objekt”. Förslag att ändra till ”i enskild 
budgetpost”. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 47 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Avdelningschefer Annika Millegård och Kristian Helgesson informerar om 
de kostnadsökningar som är aktuella inom respektive avdelning. 
 
Avdelningschef Håkan Axelsson informerar om digitaliseringsenhetens 
finansiering och påverkan på förvaltningen. 
 
Avdelningschef Annika Millegård svarar på funderingar kring 
fastighetsinvesteringsprocessen. 
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