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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 96
Ekonomisk månadsuppföljning november, SVN 2021/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden januari –
november 2021.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden ska enligt kommunens planering och uppföljningsprocess
rapportera ekonomisk månadsuppföljning för november.
Ekonomiavdelningen har därför upprättat månadsuppföljning för perioden
januari-november samt prognos för helår.
Totalt för perioden gör servicenämnden ett underskott om 3,8 mnkr jämfört
med budget.
Underskottet ligger till största del på Måltid Falkenberg på 3,6 mnkr där
avvikelsen beror på färre sålda portioner än budgeterat. Gymnasieskolans
kök har till följd av distansundervisning under coronapandemin ett
intäktsbortfall i snitt på 32 %, men visar ett överskott de senaste tre
månaderna precis som grundskola och fritidshem.
Måltid Falkenberg har fått statligt bidrag för sjuklönekostnader med 0,6
mnkr som minskar underskottet av personalkostnader.
Totalt för helår prognostiserar servicenämnden ett underskott om 6,9 mnkr.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för perioden januarinovember 2021.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-12-09
Ekonomisk månadsuppföljning november

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 97
Kvalitetskrav för måltider till barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola , SVN 2021/136
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreliggande förslag till kvalitetsbestämmelser för måltider till barn
och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.
2. Kvalitetsbestämmelserna gäller från och med januari 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-29 § 128 att flytta budget för
måltidskostnader från- barn och utbildningsnämnden och socialnämnden till
servicenämnden. Detta innebär att servicenämndens reglemente klargör att
nämnden ska, inom ramen för anvisade medel, även ansvara för
måltidsverksamheten. Kvalitetsbestämmelserna har tidigare beslutats av
beställande nämnd men när budget flyttas till servicenämnden ska
följaktligen, kvalitetsbestämmelserna beslutas av servicenämnden.
Enligt skollagen har elever i grundskolan rätt till en kostnadsfri och en
näringsriktig skollunch (skollagen 2010:800, kapitel 10 § 10). Föreliggande
förslag till kvalitetsbestämmelser omfattar samtliga måltider som serveras
till barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.
Syftet med kvalitetsbestämmelserna är att tydliggöra kvalitetskraven
gällande tillagning och beredning av måltider för barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola. Syftet är att barn och elever ska känna
matglädje och må bra av maten. Hänsyn tas till följande aspekter:
-

Maten ska vara god och miljö trivsam så att maten och måltiden
kommer matgäster tillgodo.
Måltiden ska vara integrerad, en resurs i den pedagogiska verksamheten
och ingå som en del i barnens och elevers vistelse på förskola,
grundskola och gymnasieskola.
Maten ska vara näringsriktig, säker och omfattas av krav i lagstiftning.
Maten ska vara hållbar och hänsyn ska tas till miljö och klimat.
Rekommendationer från Livsmedelsverket är att minska på mängden
kött och äta mer vegetabilier, baljväxter och grönsaker.

Motivering av beslut
Kvalitetsbestämmelser för måltider revideras vid behov och efter gällande
rekommendationer och ändringar i lagstiftning. Då kommunfullmäktige
beslutat att flytta budget för måltidskostnader från barn- och
utbildningsnämnden till servicenämnden innebär det att
kvalitetsbestämmelserna beslutas av servicenämnden.
Serviceförvaltningen föreslår därmed servicenämnden besluta anta
föreliggande förslag till kvalitetsbestämmelser för måltider till barn och

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

elever i förskola, grundskola och gymnasieskola samt att
kvalitetsbestämmelserna gäller från och med januari 2022.
Ekonomi
Kvalitetsbestämmelserna ryms i nämndens budget år 2022.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-11-24
Program – Kvalitetsbestämmelser för måltider till barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola 2021-12-16
Yrkande
GunMarie Stenström (M) yrkar att lydelsen ”kostnadsfri” ska genomgående
i dokumentet revideras till ”avgiftsfri”.
Bengt Wernersson (C) yrkar att det under rubrik 2.3.8 läggs till en punkt
beträffande att servering av glass och/eller tårta kan serveras vid enstaka
speciella tillfällen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på serviceförvaltningen förslag mot
GunMarie Stenström (M) ändringsyrkande och finner att servicenämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på serviceförvaltningen förslag mot Bengt
Wernerssons (C) ändringsyrkande och finner att servicenämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 98
Kvalitetsbestämmelser för måltider som serveras inom
verksamheter som bedrivs enligt SoL , SVN 2021/137
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta kvalitetsbestämmelser för måltider som serveras inom
verksamheter som bedrivs enligt SoL.
2. Kvalitetsbestämmelserna gäller från och med januari 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-29 § 128 att flytta budget för
måltidskostnader från- barn och utbildningsnämnden och socialnämnden till
servicenämnden. Detta innebär att servicenämndens reglemente klargör att
nämnden ska, inom ramen för anvisade medel, även ansvara för
måltidsverksamheten. Kvalitetsbestämmelserna har tidigare beslutats av
beställande nämnd men när budget flyttas till servicenämnden ska
följaktligen, kvalitetsbestämmelserna beslutas av servicenämnden.
Föreliggande förslag omfattar måltider som serveras inom verksamheter
som bedrivs enligt SoL. Syfte med kvalitetsbestämmelserna är att tydliggöra
vilka kvalitetskrav som servicenämnden har gällande tillagning och
beredning av måltider. Kvalitetsbestämmelserna är ett komplement till
gällande lagstiftning och riktlinjer och ska även ge uttryck för Falkenbergs
kommuns ambitioner inom måltidsverksamheten. Kvalitetsbestämmelserna
ska ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning,
mål och policys. Den enskilde brukarens individuella omständigheter och
livssituation är alltid styrande. Kvalitetsbestämmelserna ska tala om vad
man vill uppnå och vilka metoder verksamheten ska använda.
Motivering av beslut
Kvalitetsbestämmelser för måltider revideras vid behov och efter gällande
rekommendationer och ändringar i lagstiftning. Då kommunfullmäktige
beslutat att flytta budget för måltidskostnader från socialnämnden till
servicenämnden innebär det att kvalitetsbestämmelserna beslutas av
servicenämnden.
Serviceförvaltningen föreslår därmed servicenämnden besluta anta
föreliggande förslag till kvalitetsbestämmelser för måltider som serveras
inom verksamheter som bedrivs enligt SoL samt att
kvalitetsbestämmelserna gäller från och med januari 2022.
Ekonomi
Kvalitetsbestämmelserna ryms inom ramen för nämndens budget år 2022.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-11-24
Program - Kvalitetsbestämmelser för måltider som serveras inom

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

verksamheter som bedrivs enligt SoL

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 99
Dokumenthanteringsplan 2021, SVN 2021/139
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan
2. Upphäv befintlig dokumenthanteringsplan.
Beskrivning av ärendet
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som visar hur
myndighetens verksamhet dokumenteras och hur dokumenten arkivmässigt
ska tas om hand. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de
dokument som används inom nämndens olika verksamheter med uppgifter
om hur de ska hanteras, när de är aktuella, vilka handlingar som ska bevaras
och vad som får gallras.
Motivering av beslut
Arkivbildning och gallring styrs av arkivlagen (1990:782). Lagen styr vad
som ska bevaras och vad som kan gallras och tidsplaner för detta. Krav på
att myndigheten ska beskriva sina allmänna handlingar finns även i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 §.
Med handling avses framställning i skrift eller bild inklusive telefax och
elektroniskt lagrad information. En handling är allmän om den förvaras hos
myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Den allmänna
handlingen måste kunna återfinnas. En myndighet måste hålla sina
handlingar i sådan ordning att den som söker information kan få en
överblick och därmed möjlighet att återfinna en viss handling. Diariet är det
viktigaste instrumentet för handlingsregistrering.
Förändrat arbetssätt beträffande registrering och diarieföring av handlingar
inom ramen för verksamheten för inköp- och upphandling innebär ett
förändrat sätt att hantera information. Med anledning av förändrat arbetssätt
ska dokumenthanteringsplanen revideras. Revideringarna består av
förändring av förvaring av dokument i verksamhetsområdet inköp- och
upphandling samt redaktionella förändringar under verksamhetsområdet
allmän administration.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-11-25
FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan 2021

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 100
Servicenämndens kompetensutvecklingsplan 2022,
SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Mikael Svensson för dialog med nämnden beträffande
kompetensutvecklingsbehov.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 101
Redovisning av delegationsbeslut 2021, SVN 2021/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegations enligt listor.
Beskrivning av ärendet
Delegation innebär ett uppdrag från servicenämnden att i ett visst ärende
eller grupper av ärenden besluta på servicenämndens vägnar. Delegaten
träder helt i servicenämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att
betrakta som ett beslut av servicenämnden.
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till
servicenämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske (6 kap § 40
KL (kommunallagen). Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut med hänsyn
till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att
delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.
Motivering av beslut
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till
servicenämnden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-12-09
Delegationsbeslut 2021-12-14
Nyanställda perioden 2021-03-01-2021-03-31
Nyanställda perioden 2021-09-01-2021-09-30
Nyanställda perioden 2021-10-01-2021-10-31
Nyanställda perioden 2021-11-01-2021-11-30
Remissvar – en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig
upphandling
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling,
Ds 2021:31

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 102
Meddelanden till servicenämnden 2021, SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-12-09
Kommunstyrelsen 2021-12-07 § 292
Kommunens månadsuppföljning för oktober inkl nämnderna
Kommunstyrelsen 2021-12-07 § 297
Kommunstyrelsen 2019-09-10
Kommunstyrelsen 2021-12-07 § 299
Kommunstyrelsen 2021-12-07 § 300
Delområdesprognos 2021-2030
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2021-2030
Befolkningsprognos 2021-2030
Förvaltningssamverkan 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-12-16

§ 103
Information - Livsmedel grossistupphandling, SVN
2021/122
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Agneta Elovsson, verksamhetschef för Måltid Falkenberg, informerar om
kommande grossistupphandling av livsmedel.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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