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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2021-01-28 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-28
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-29
Datum då anslaget tas ned
2021-02-20
Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§1
Information - Upphandling av lokalvård 2021, SVN
2020/152
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om pågående upphandling av lokalvård.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-01-21
Arbetsmaterial upphandlingsdokument lokalvård 2021-01-21
Bilaga 1a pris och frekvens bilaga Tullbro
Bilaga 1b pris och frekvens offentliga toaletter
Bilaga 2a – Villkor för lön, semester och arbetstid (Kommunal & Almega)
Bilaga 2b – Formulär för egenrapportering
Bilaga 3 Beskrivning av verksamhetstyper
Bilaga 4a Städinstruktioner verksamhetstyp 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bilaga 4b Städinstruktioner verksamhetstyp 3 och 7
Bilaga 4c Städinstruktioner offentliga toaletter

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§2
Portionspris för kyld mat och kyld dessert, SVN
2021/31
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa portionspriset för kyld mat till 65.00 kronor.
2. Fastställa portionspriset för kyld dessert till 7.50 kronor.
Beskrivning av ärendet
Av Servicenämnden reglemente framgår att nämnden skall, efter samråd
med beställande förvaltningar, besluta om måltidspriset. Beslutet fattades
2020-10-21, § 92, att fastställa måltidspriser för år 2021.
Servicenämnden beslutade 2020-04-24, § 28 att, utifrån socialnämndens
beställning, genom upphandling av extern entreprenör tillhandahålla, såväl
matproduktion som matdistribution av kyld mat till ordinärt boende. Detta
innebär att prislistan för måltider justeras.
Motivering av beslut
Kyld mat och kyld dessert kommer att tillföras prislistan.
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att fastställa portionspriset för
kyld mat till 65.00 kronor samt fastställa portionspriset för kyld dessert till
7.50 kronor. Priset beräknas täcka matproduktion, matdistribution samt
administration.
Prisberäkningen har kommunicerats med socialförvaltningen.
I övrigt föreslås inga revideringar i prislistan avseende måltider eller priser.
Ekonomi
Beslutet kommer att påverka nämndens ekonomin.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-01-21
Förslag prislista 2021
Servicenämnden 2020-10-21 § 92
Servicenämnden 2020-04-24 § 28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§3
Beslut SVN §3 Revidering riktlinje för deltagande på
distans, SVN 2020/89
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreslagna revideringar i gällande riktlinje för deltagande på
distans.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden beslutade 2020-05-28 att anta riktlinje för deltagande på
distans, vilken syftar till att under rådande pandemi med viruset covid-19
möjliggöra för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i
servcienämnden med tillhörande utskott att delta vid sammanträdena på
distans. Distansdeltagandet sker med bild- och ljudöverföring i realtid där
den enskilde hörs och syns på samma villkor som den fysiskt närvarande
församlingen. Beslutet omfattar endast personer i riskgrupp för covid-19.
Det föreligger nu förslag för revidering av riktlinjen i form av att
bestämmelsen om att i de fall en nämnd eller styrelse önskar genomföra ett
sammanträde med ledamöter på distans ska lämplig lokal som tillgodoser
lagens krav utnyttjas. Bestämmelsen om att kommunfullmäktigesalen ska
användas när ledamöter ska delta på distans föreslås utgå.
Motivering av beslut
Med anledning av att de demokratiska processerna måste fungera
klanderfritt i det kommunala beslutsfattandet, även under långtgående
pandemi utan tydligt och nära förestående avslut, föreslår
serviceförvaltningen att servicenämnden reviderar riktlinjen för deltagande
på distans. Att anta föreslagen revidering innebär en viss flexibilitet som är
verksamhetsanpassad då riktlinjen inte anger en specifik lokal, utan enbart
att lämplig lokal som uppfyller lagens krav om att lokal, ordförande och
talare ska synas och höras under hela sammanträdet används.
I övrigt föreslås inga revideringar i gällande riktlinje.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-01-14
Förslag Riktlinje för deltagande på distans 2021-01-07
Servicenämnden 2020-05-28 § 55

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§4
Beslut SVN §4 Revidering av servicenämndens
delegationsordning, SVN 2021/20
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreslagen revidering av delegationsordning för servicenämnden.
2. Därmed upphör befintlig delegationsordning att gälla.
Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med delegation är att avlasta nämndernas löpande rutinärenden
och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra
servicen. Delegationen 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.
Serviceförvaltningen föreslår förändringar av vilka framgår av den
föreslagna delegationsordningen, vilket innebär att samtliga enhetschefer
kommer att läggas till som delegater.
Motivering av beslut
Föreslaget innebär att enhetschefer för kost-och städservice omfattas av
delegationsordningen och därmed delegeras beslutanderätt i vissa ärenden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-01-14
Förslag revidering av servicenämndens delegationsordning 2021-01-07

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§5
Beslut SVN §5 Meddelanden till servicenämnden 2021,
SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapporteringen av meddelande till servicenämnden för
perioden 2020-12-11 -2021-01-21.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-01-21
Kommunstyrelsen 2020-12-08, § 324
Falkenbergs kommun inkl nämnderna 2010
SN bilaga nyckeltal
ÖFN nyckeltal
Kommunstyrelsen 2021-01-12 § 7
Falkenbergs kommun inkl nämnderna 2011
Beslut RS 2020-11-25 § 184
Tjänsteskrivelse - Antagande av gemensamma principer för inköp av
livsmedel till de offentliga köken i Halland
Beslut RF 2020-12-09, § 99
Kommunstyrelsen 2021-01-12, § 8
KSAU 2020-12-22 § 344
KSAU 2020-12-15
Tjänsteskrivelse omräknat måltidspris
Tjänsteskrivelse centralisering PA-konsulter
Struktur ny HR-organisation
Sammanställning nämndernas justeringar av löneavtal 2020
Sammanställning nämndernas ramar 2021
Sammanställning nämndernas löneökningar 2020
Nämndens ramar 2020
Kommunstyrelsen 2021-01-12 § 5
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2020-2030
Befolkningsprognos 2020-2030
Fördjupat prognosunderlag 2020-2030
Kommunstyrelsen 2020-12-08, § 331
Riktlinje för deltagande på distans, 2020-11-11
Kommunstyrelsen 2020-12-08, § 334
Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 250
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-06-27
Centrala samverkan SVN 10 december

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§6
Beslut SVN §6 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 2021-01-21
Delegationsbeslut 2021-01-28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-01-28

§7
Beslut SVN §7 Information - Genomgång av
självservice för förtroendevalda, SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna till protokollet att information har lämnats.
Beskrivning av ärendet
Sofie Bengtsson, löne- och systemadministratör, informerar servicenämnden
om självservice för förtroendevalda.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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