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Instans 

Servicenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Pantängen, Västerängsgatan 6, Sessionssal Ugglan, torsdagen den 24 september 
2020 kl 13:00 – 15.55 

Beslutande Ledamöter 

Micael Svensson (S), Ordförande 
Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande 
Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:e vice ordförande 
Inga-Gull Gyllestål (S) 
Oskari Anundi (S) 
Leif Olsson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
Hasse Ikävalko (M) ersätts av Bengt-Göran Persson (KD) 
Niklas Hallberg (SD) 

Närvarande Ersättare 
Lotta Hallberg (S) 
Leif Andersson (S) 
Marianne Gustafson (S) närvarande via Teams 
Per Alstermark (S) närvarande via Teams 
Inge-Björn Nilsen (L) 
Bengt-Göran Persson (KD) närvarande via Teams 
Ronny Nyberg (SD) närvarande via Teams 

Övriga Tjänstemän 
Kenneth Lundqvist, Förvaltningschef 
Ann Malm, avdelningschef Affärsstöd 
Ann Landegren, avdelningschef Fordon- Verkstad 
Carina Andersson, avdelningschef Personal- och Kontorsservice 
Niclas Bodeklint, avdelningschef Dataservice 
Ulf Raneby, avdelningschef Entreprenad 
Daniel Cavrak, personalföreträdare Vision närvarande via Teams 
Åke Lindstrand, personalföreträdare Kommunal 
Ingeborg Moss, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Servicekontoret Pantängen den 25 september 2020  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 september 
2020 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-79 
 Ingeborg Moss  

 Ordförande 
  

 Micael Svensson  

 Justerare 
  

 Inga-Gull Gyllestål  
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§ 66   

Nämndens öppnande 

Servicenämndens beslut 

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens nämndsammanträde som delvis 
körs digitalt i Teams och på Pantängen.  

Information ges från PLUPP-samtal den 23 september där Presidiet, 
Servicekontorets förvaltningschef och chefen för Affärsstöd deltog.    
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§ 67   

Val av justerare 

Servicenämndens beslut 

För justering av dagens protokoll jämte ordförande väljs Inga-Gull Gyllestål (S) 
och Oskari Anundi (S) som ersättare.      
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§ 68   

Föredragning och Ajournering 

Servicenämndens beslut 

Föreslagen föredragningslista godkänns. 

Servicenämnden ajournerade sig mellan kl. 14.23 – 14.48. 
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§ 69 Dnr SN 2020-00097 1.2.4.1 

SN rapport Tertial 2 2020 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner rapport Tertial 2, 2020 med årsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska resultatet för tertial 2- 2020 visar på ett överskott på 3 670 tkr. 

Förvaltningen har en hög sysselsättningsgrad även under 2020, dock visar 
årsprognosen att det av Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet om 
7 000 tkr inte kommer att nås.  

Det prognosticerade årsresultatet för förvaltningen på 5 500 tkr för 2020 
innebär att avkastningen har minskat med drygt 1 000 tkr jämfört med 
årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Servicekontoret genererar dock ett 
fortsatt stabilt överskott och förvaltningen strävar vidare för att nå det av 
Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet på 7 000 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Tertial 2, 2020 Servicenämnden.  
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§ 70 Dnr SN 2020-00086 1.1.3.1 

Remiss avfallshantering 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avstår från yttrande på remiss avfallshantering.  

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden anser inte att ärendet berör nämndens verksamhetsområden i 
den utsträckningen att vi behöver besvara den i någon ytterligare form. 

Servicekontoret berörs av regelverket i remissen, i vår dagliga verksamhet men 
ingenting i remissen innebär ett ändrat arbetssätt för förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss Avfallshantering 

2. Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 2021 
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§ 71 Dnr SN 2020-00090 3.2.1.1 

Miljörapport tertial 2 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Miljörapport Tertial 2., 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljö 
och därför är miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande. Varje år 
anordnas miljöutbildningar för medarbetare. 

Som utförare i beställar-/utförarmodellen utför vi markentreprenader och 
byggnationer enligt de underlag beställaren utformat. Servicekontoret arbetar 
aktivt med ruttplanering och att förkorta transportsträckor.  

Beslutsunderlag 

1. Mall Miljörapport Tertial 2.  
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§ 72 Dnr SN 2020-00095 1.1.3.1 

Remiss Cykelstrategi 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avstår från yttrande på remiss Borås Stads Cykelstrategi.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur 
cykeltrafiken ska utvecklas. I stadens vision och översiktsplan anges tydligt att 
kommunen ska satsa på mer hållbara och effektiva färdmedel, bland annat 
cykel.  

Servicenämnden anser inte att ärendet berör nämndens verksamhetsområden i 
den utsträckningen att vi behöver besvara den i någon ytterligare form.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads Cykelstrategi.  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

Servicenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr SN 2020-00100 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner redovisning av inkomna synpunkter 2020, perioden 
januari till juni.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 1 januari till 30 juni 2020 kom det in fyra synpunkter till 
Servicenämnden. Samtliga är hanterade och besvarade av förvaltningen, även i 
de fall där synpunkten egentligen inte skulle ställts till Servicenämnden. Det 
gäller till exempel ett klagomål på att en bil fått gräsklipp på sig när den stått 
parkerad vid en yta som trimmats. I det fallet var det inte Servicekontoret som 
ansvarar för skötseln av den aktuella ytan. Servicekontoret har ändå lämnat svar 
och hänvisat vidare till de som är ansvariga för grönyteskötseln på det aktuella 
området.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari till juni 2020.  
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§ 74 Dnr SN 2020-00101 1.1.3.1 

Uppdrag som inte ingår i budget  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner rapporten – Uppdrag som inte ingår i budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ger nämnderna uppdrag som inte ingår i budget. 
Servicenämnden rapporterar uppdrag som inte ingår i budget tillbaka till 
Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, nämndens rapport.  
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§ 75  

Anmälningsärenden 2020-09-24 

Servicenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Rekommendationer om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga 
nämnder samt i bolagsstyrelser med anledning av Coronapandemin 
Dnr SN 2020-00096  1.1.3.1 

 

KS beslut Delårsrapport januari – april 2020 
Dnr SN 2020-00098  1.1.3.1 

 

KS beslut utbyggnad Pantängen 
Dnr SN 2020-00099  1.1.3.1 

 

Tider för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning 2021 och Budget 2022 
Dnr SN 2020-00102  1.2.4.1 

 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Dnr SN 2020-00105  1.1.3.1 

 

Revidering av Riktlinjer för resor 
Dnr SN 2020-00106  1.1.3.1 
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§ 76  

Delegationsbeslut 2020-09-24 

Servicenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad 
Dnr SN 2020-00002  1.1.3.1 

 

Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 
Dnr SN 2020-00001  1.1.3.1 

 

Redovisning av Ordförandes attest över 1,5 mnkr 
Dnr SN 2020-00054  1.3.1.4 
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§ 77  

Informationer 2020-08-27 

Servicenämndens beslut 

Redovisade informationsärenden läggs till handlingarna.          

Sammanfattning av ärendet 

a. Informationer från avdelningarna 

Ulf Raneby, avdelningschef Entreprenad  
Entreprenad förbereder nu sin organisation för de nya förutsättningar som har 
uppkommit på grund av det förlorade driftsuppdraget mot Tekniska 
förvaltningen. (Brämhult samt 10 tätorter) 
Vi ser över de distrikt som ska plogas och sandas under vintern och gör 
ruttoptimeringar utifrån nya villkor och upprättar förslag på 
beredskapsorganisation som sedan ska förhandlas med de fackliga parterna. 
Vi har sett över vårt kundunderlag för privata fastighetsägare och sagt upp 125 
avtal främst i centrumkärna, och det handlar om städuppdrag generellt men 
också plogning. 
Efter uppsägningen finns endast ett externt avtal kvar. Och det beror på att den 
privata sträckan är mellan 2 punkter som vi måste trafikera igenom för att 
kunna sköta. 
 
Niclas Bodeklint, avdelningschef Dataservice 
- Lugn sommar men ökat tryck i höst 
- Hemarbetet ökar igen 
- Oneline möten ökar igen 
- Nya funktioner i Teams 
- Stabil drift 
- Nytt intranät för IT – med användarnytta i fokus 
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Ann Landegren, avdelningschef för Fordon-Verkstad  
Fordonskador 
- Tertialrapport 21% mindre skador från föregående år. 
Möjliga orsaker; mild vinter, på grund av pandemin mindre körningar mer  
digitala möten, Fordon- Verkstad inte varit ute och informerat på VÄF 
arbetsplatsträffar. 
GPS, status 
- Vi har installerat i 100st enheter på SK av totalt 275st enheter.  
- VÄF har installerat i 1st enhet men har flyttat denna enhet mellan fordonen.  
Kemikaliehanteringssystemet 
- Uppstart kemikaliehanteringssystemet. 
- SK genomför en inventering av kemikalier som sedan rapporteras in i  
kemikaliehanteringssystemet. 
- Utbildning. 
- Riskbedömning av kemikalier. 
- Projektplan för införande i hela Borås Stad 
 
Carina Andersson, avdelningschef Personal- och Kontorschef 
Carina presenterar en film kring arbetsgivarvarumärket med en av Borås Stads  
Ambassadörer, Ali Koshar som arbetar som rörläggare på avdelningen 
Entreprenad. Filmen är en del i hur vi gör för att vara en attraktiv arbetsplats i 
Borås Stad och visar också vikten av meningsfullhet i det man gör. 

 
b. information från ordförande Micael Svensson 
Det traditionella julbordet för Servicekontorets anställda är inställt på grund av 
rådande omständigheter. Servicenämndens december möte kommer därför inte 
i år avslutas med julbord i samband med sammanträdet. 
Däremot vill nämnden uppmärksamma årets anställda som gått i pension eller 
arbetat 25 år i Borås Stad.  
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§ 78   

Övriga frågor 

Servicenämndens beslut 

Ingen övrig fråga fanns.      
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§ 79   

Avslut av nämnd 

Servicenämndens beslut 

Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.  
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