Datum

2015-04-21
Serviceförvaltningen

SERVICENÄMNDENS CENTRALA SAMVERKANSGRUPP

Tid:

2015-04-21 kl. 14:30-16:00

Plats:

Sammanträdesrummet Café Slätten, Skreavägen 7

Parter:

Falkenbergs kommun genom dess Servicenämnd å ena sidan samt
Kommunal och Vision å andra sidan.

Närvaro: Falkenbergs Kommun

Kommunal

Majlis Wolfhagen, Agneta Elovsson, Per
Samuelsson Camilla Möllborn, Susanne
Sundin Jenny Johansson och Anna Sech
Barbro Nyman
Marie Bengtsson
Irene Svensson
Lisa Patabendi
Anita Nilsson
Yvonne Karlsson
Ingrid Hansson
Anna Hagström
Jan- Erik Christensen
Mona Jarhult
Mona Pettersson Karlsson
Elisabeth Persson
Camilla Karlsson
Ingela Karlsson

Ordförande: Majlis Wolfhagen
Sekreterare: Anna Sech
Justering: Jan-Erik Christensen

Information/Diskussion
Ekonomiskt utfall efter första kvartalet 2015
Förvaltningsekonomen Susanne Sundin redovisar utfallet efter kvartal 1 2015:
 +1,372 Serviceförvaltningen
 +2,192 Kost- och Städservice
kenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Personal
Tjänster som ledigförklaras:
 Kök Regnbågens förskola. Vikariat fr.o.m. 15 juni 2015. 75% kock.
 Kök Tångaskolan. Semestertjänst tillsvidare. 75% ekonomibiträde.
 Kök Gymnasieskolan. Semestertjänst tillsvidare. 75% ekonomibiträde.
 Kök Östragärdets förskola. Semestertjänst tillsvidare fr.o.m. vecka 33. 50%
ekonomibiträde.
Förlängda tjänster:
 Annette Arwidmarks vikariat förlängs på Gymnasiet under ht 2015.
 Ranjita Enckells vikariat förlängs på Tallgläntan till och med sista december 2015.
Turbyten och ersättning vid utbildning
Personalassistenten Anna Sech informera om att rast på 30 min skall läggas på alla turbyten
som överstiger 5 timmar och att vid utbildning är ersättningen fyllnadslön eller fyllnad i
ledighet.
Arbetsmiljö
Tre tillbud inrapporterade på gymnasiet. En person har fått frätande medel i ansiktet, tappat en
het gratäng på foten och en elev har satt ut benet för att fälla hen. Tillbuden utreds av
närmaste chef.
Två arbetsplatsolyckor inrapporterade på Boken. En person fick het ånga på armarna från en
ugn. Åtgärdat med ny rutin. En person blir slagen av en brukare från särskilt boende.
Enhetschefen för det särskilda boendet utreder och åtgärdar.
Information upphandling
 Arbete pågår med upphandling av köksutrustning. Bör finnas nytt avtal efter
semestrarna.
 Tilldelning gjord på upphandling av ägg. Överklagan som förväntas gå igenom gjord.
 Martin & Servera vann upphandling av färskt kött. Svarade ej på 5 av de 24
positionerna. Upphandlingen förväntas bli 800 000 kr dyrare än den förra
upphandlingen, på grund av högre ställda kvalitetskrav.
Information om medarbetarenkät
Verksamhetschefen för Kost- & städ informerar om tidsplanen för genomförandet av den
omarbetade medarbetarenkäten. Medarbetarenkät kommer att göras under perioden 15 sep- 1
okt under APT.
Information om Kost- och Städservice semesterplanering
Semesterplaneringen för verksamheten bör vara klar i början av vecka 18. Detta året har det
varit svårast att få vikarier under vecka 30-32.
Information om tvårättsystemet
Camilla Möllborn informerar om tidsplan för införandet av tvårättsystemet på särskilt boende
och processen kring införandet. Tvårättsystemet kommer att införas i tre etapper. Köken som
starar i etapp 1 förväntas börja servera två rätter vecka 36. När etapp två och tre startar är
ännu inte fastslaget.
Etapp1: Ätranhemmet och Furugården
Etapp 2: Björkhaga, Tallgläntan-Hjortsberg
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Etapp 3: Boken- Berguven, Solhaga- Floragården, Älvgården
Information om ny lärlingsutbildning
Till hösten startar Kompetenscentrum i samarbete med Livsmedelsprogrammet en
lärlingsutbildning för kockar och ekonomibiträden. Utbildningen vänder sig till personer över
20 år som saknar gymnasieutbildning. KSS planerar att ta emot 4-5 lärlingar. Det kommer
även att finnas möjlighet för våra anställda att göra en validering. Arbetsgivaren kommer inte
att stå för kostnaden för utbildning.
Uppföljning av livsmedel
Agneta Elovsson verksamhetchef för Kost-& Städservice informerar om verksamhetens inköp
av livsmedel.
 Totalt inköpt livsmedel 2015-01-01 – 2015-03-31 :6 837 tkr
 Årsbudget:23 24 091 tkr
 Ekologiskt: 1 154 tkr
 Färskt kött:447 tkr
 Köttprodukter (färs, strimlat, tärnat, korv mm):265 tkr
 Fryst kött: 99 tkr
 Köttprodukter (färs, tärnat, strimlat, korv mm):363 tkr
 Svenskt kött: 70% (369 tkr) 62% efter 2014

Nulägesrapport Aroma
Återkoppling på klagomål på leverantören av frukt och grönt. Aroma arbetar med att ta fram
en användarvänligare hemsida. Lastpallar saknas fortfarande, Aroma köper in. Inga ytterligare
klagomål har inkommit från kostverksamheten.
Övrigt
Hur är lönebidragarna anställda?
Personer som har lönebidrags anställning har från och med första januari 2015 samma rätt till
anställning enligt LAS som övriga anställda. Detta betyder att samtliga personer med
lönebidrag inom Serviceförvaltningen har en tillsvidareanställning. Personer med lönebidrag
får inte ersätta en annan arbetstagare, men de skall ha arbetsuppgifter att genomföra som
övriga anställda.
MBL§ 11
Nämndsärende
Det finns inga inkomna ärenden till nämnden.

Beslut
Inga beslut fattades under mötet.

Protokollet anses justerat 2015-05-07 om synpunkter inte inkommit dessförinnan
Mötet avslutas 2015-04-21
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------------------------------------------Majlis Wolfhagen, ordförande
-------------------------------------------------Jan-Erik Christensen Kommunal
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------------------------------------Anna Sech, sekreterare

