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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 63
Delårsrapport 2021, SVN 2021/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna delårsrapporten 2021.
Beskrivning av ärendet
Nämnderna ska årligen inkomma med delårsrapport till kommunstyrelsen.
Redovisningens upplägg bygger på den mål- och resultatstyrningsmodell
som finns i kommunen.
Delårsrapporten ger en redogörelse för nämndens verksamhet under
perioden januari-augusti 2021. Rapporten innehåller dels en avstämning av
det ekonomiska läget med en prognos för helåret och dels en avrapportering
för nämnden ligger till med sin måluppfyllelse av indikatorer som redovisas
delårsvis.
Indikatorn totalt svinn – grundskola/gymnasieskola och totalt svinn förskola
har rapporterats in med stöd av Livsmedelsverkets rapportmall. Jämfört med
2020 redovisas nu matsvinn i procent av mängd serverad mat enbart med
tallrikssvinn och serveringssvinn. Kökssvinnet har tagits bort från
Livsmedelsverkets mall och ingår inte i det mätta svinnet.
Motivering av beslut
Serivcenämnden förslås godkänna delårsrapporten för 2021.
Ekonomi
Förvaltningens ekonomi bedöms inte påverkas av beslutet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-09-01
Delårsrapport 2021 Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 64
Information - Lokalvård, SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Beredningssammanträdet 2021-09-09 efterfrågades information beträffande
lokalvård. Tomas Nilsson, internservicechef, och Anna Bodiroza,
lokalvårdssamordnare, informerar om kvalitetsuppföljning av nuvarande
lokalvårdsavtal. Tomas Nilsson redovisar även kostnadsskillnader för de
kommande nya lokalvårdsavtalen.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 65
Uppdrag - Erbjuda elever och personal på
gymnasieskolan att köpa överbliven lunchmat, SVN
2021/65
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna redovisad utredning att införa försöksverksamhet med
”Rädda-maten-lådor” i Falkenbergs kommun.
2. Uppdra åt servicenämnden att införa en försöksverksamhet av
Klimatlådan ”Rädda-maten-lådan” på gymnasieskolan i Falkenbergs
kommun och Tångaskolan i enlighet med utredningens förslag.
3. Uppdra åt servicenämnden att starta försöksverksamheten i november
2021 och utvärderas i servicenämnden maj år 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-23 § 35 uppdra åt servicenämnden
att utreda möjligheten att införa försöksverksamhet med ”Rädda-matenlådor” inom Falkenbergs gymnasieskola. Servicenämnden redovisar härmed
utredningen för möjligheten att införa sådan verksamhet. Utredningen
innehåller i korthet vad regelverket för ”Rädda-maten-lådor” säger, en
omvärldsanalys, förutsättningar för inrättande av sådan försöksverksamhet
och förslag för utförande av densamma.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen har utrett förutsättningarna för en försöksverksamhet
med ”Rädda-maten-lådor” samt ett förslag för utförande av densamma.
Utredningen gör bedömningen att det inte föreligger hinder i att starta upp
en försöksverksamhet med ”Rädda-maten-lådor”. Försöksverksamheten kan
inledas i ett försök under sex månader på gymnasieskolan men även på
Tångaskolan som numera är ett mottagningskök dit gymnasieskolan lagar
maten. Försöksverksamheten bör utvärderas efter sex månader. Tångaskolan
har under ombyggnationen inte möjlighet att göra om eller återanvända
överbliven mat från serveringsbuffén då utrustning för detta saknas och
serveringssvinnet kommer därför att öka. Därmed föreslås servicenämnden
uppdras införa sådan försöksverksamhet på gymnasieskolan i Falkenbergs
kommun samt Tångaskolan i enlighet med utredningens förslag.
Försöksverksamheten föreslås starta i november 2021 och utvärderas i
servicenämnden maj år 2022.
Kost- & Städservice mål är att arbeta hållbart och en viktig del av detta är
att minska matsvinnet. Konceptet med ”Rädda-maten-lådor” kan vara ett led
till detta och är fullt möjligt om det sker på ett sätt som är förenligt med vad
Livsmedelsverket och Konkurrensverket föreskriver. Mervärde för de som
köper maten samt egenintresse i organisationen som säljer maten får aldrig
överstiga syftet, att vi gör detta för att minska matsvinn.
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

Ekonomi
Intäkter motsvarande 30 kr/”Rädda-maten-låda” som är ett självkostnadspris
kommer att tas ut under försöksverksamheten. Beslut om att godkänna
redovisat uppdrag påverkar inte ekonomin.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-09-01
Utredning - Utredning - Erbjuda elever och personal på gymnasieskolan att
köpa överbliven lunchmat.
Kommunfullmäktige 2021-02-23 § 35
Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 66
Information - Övergång till budgetfinansierad
måltidsverksamhet från intäktsfinansierad verksamhet,
SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kristina Kjellgren, förvaltningschef, och Agneta Elovsson, chef för
kostverksamhet, informerar om övergången till budgetfinansierad
måltidsverksamhet från intäktsfinansierad måltidsverksamhet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 67
Meddelanden till servicenämnden 2021, SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Beslutsförslag 2021-09-16
Kommunfullmäktige 2021-08-31 § 150
Förvaltningssamverkan 2021-08-19

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-09-23

§ 68
Redovisning av delegationsbeslut 2021, SVN 2021/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation 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 2021-09-16
Delegationsbeslut 2021-09-16

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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