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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 15
Revisionen informerar, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Gösta Svensson och Jan Berge, kommunrevisionen, informerar om planerad
granskning 2020 och återrapporterar om revisionen 2019.
Genomgång omfattade:


Revisorernas uppdrag



Återrapportering 2019



Riskbedömning 2020



Grundläggande granskning



Dialogmöten



Intern styrning och kontroll



Delår- och årsredovisning



Fördjupad granskning



Återkoppling och uppföljning

Underlag för beslut
Återrapportering SVN, 2020-02-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 16
Återrapportering kyld mat, SVN 2019/104
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Agneta Elovsson, verksamhetschef för kost & städservice, återrapporterar
hur ärendet angående kyld mat fortskrider.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 17
Information – låt äldre och yngre mötas på lunchen,
SVN 2019/128
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Agneta Elovsson, verksamhetschef för kost & städ, rapporterar om hur
arbetet med ”låt äldre och yngre mötas på lunchen” fortskrider. Den 25
februari startar verksamheten ”låt äldre och yngre mötas på lunchen” i två
grundskolor, Fagereds- och Söderskolans restaurang.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 18
IT uppdragsbeskrivning, SVN 2020/33
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Att fastställa uppdragsbeskrivning för IT/GIS enheten i enlighet med
redovisad tjänsteskrivelse med tillägg i punkt två med god kvalité och
verksamheten i centrum.
Beskrivning av ärendet
Detta dokument är till för att klargöra IT/GIS-enhetens uppdrag och vad
som verksamheterna kan förvänta från serviceförvaltningens IT/GIS-enhet
samt deras underkontrakterade leverantörer. Målet är att kunna erbjuda
kostnadseffektiv IT/GIS support till samtliga användare inom Falkenbergs
kommuns koncern med kommunfullmäktiges övergripande mål som grund.
Strategiska frågor för digitalisering hanteras av kommunstyrelsen.
Motivering av beslut
Tjänsteskrivelsen redogör för IT/GIS-enhetens ansvar för den totala ITdriften med support, service, operativ utveckling och proaktivitet för hela
kommunkoncernens IT-miljö. Enheten ansvarar för ajourhållning och
support kring kommunens primärkarta och dess kopplingar. Support och
utveckling som gäller specifika verksamhetssystem eller andra anpassningar
ansvarar respektive förvaltning/bolag själva för.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-02-07
Tjänsteskrivelse – Uppdragsbeskrivning IT GIS 2019, 2020-02-17
Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Svensson (S) yrkar tillägg av uppdragsbeskrivningen som omfattar
god kvalité och verksamheten i centrum.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Svensson (S) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med Mikael
Svenssons (S) tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 19
Redovisning av internkontroll 2019, SVN 2020/13
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänn uppföljning av internkontroll 2019.
2. Överlämna uppföljning av internkontroll 2019 till
kommunstyrelseförvaltningen.
Beskrivning av ärendet
Efter avslutad planperiod för internkontroll görs en avstämning av samtliga
granskningar.
De område som kontrollerats är följande:
-

Dokumenthanteringsplanen
Reglemente
Beslut
Ledning och styrning
Delegationsordning
Sekretess
Säkerhet
Ärendehantering
Verksamhetsutveckling
Ekonomi
Fakturakontroll
Köptrohet
Handkassor/Icakort
Leverantörsfakturor/Beslutsattestanter
Momssats
Representation
Bruk av kontokort
Kontroll av synpunktshantering

Kontrollpunkterna har bedömts utifrån om kontrollpunkten är godkänd,
förbättringspotential och ej godkänd. Om kontrollpunkterna bedöms ha
förbättringspotential eller ej är godkända presenteras förslag på
förbättringsåtgärder. Åtgärderna ska vidtas och följas upp under
verksamhetsåret 2020.
Motivering av beslut
Den interna kontrollen regleras i kommunallagens 6 kap 6 § ”nämnderna
ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att de med en rimlig
grad av säkerhet ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering om verksamheten och
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen i kommunen.
I Falkenbergs kommun är den interna kontrollen utformad så att det varje år
tas fram dels kommunövergripande kontrollpunkter, dels egenvalda
kontrollpunkter för respektive nämnd. Kontrollpunkterna är uppdelade i
områdena ekonomi och verksamhet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-01-16
Uppföljning internkontroll verksamhet 2019, 2020-01-23
Uppföljning internkontroll ekonomi 2019, 2020-02-10

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 20
Kontrollplan 2020, SVN 2020/30
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa kontrollplan för 2020.
2. Överlämna kontrollplan för 2020 till kommunstyrelseförvaltningen.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för ekonomisk internkontroll,
vilken visar prioriterade områden som granskas utöver den normala
rutinmässiga kontrollen. Nämnden har det yttersta ansvaret för
verksamheternas interna kontroll. För kommande period kontrolleras
följande processer.
-

Dokumenthanteringsplan
Reglemente
Beslut
Ledning och styrning
Delegationsordningen
Sekretess
Köptrohet
Handkassor/Ica-kort
Leverantörsfakturor
Momssats
Representation
Bruk av kontokort

Kontrollpunkterna bedöms utifrån om kontrollpunkten är godkänd,
förbättringspotential och ej godkänd. Om kontrollpunkterna bedöms ha
förbättringspotential eller ej är godkända presenteras förslag på
förbättringsåtgärder.
Motivering av beslut
Den interna kontrollen regleras i kommunallagens 6 kap 6 § ”nämnderna
ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att de med en rimlig
grad av säkerhet ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering om verksamheten och
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen i kommunen.
I Falkenbergs kommun är den interna kontrollen utformad så att det varje år
tas fram dels kommunövergripande kontrollpunkter, dels egenvalda
kontrollpunkter för respektive nämnd. Kontrollpunkterna är uppdelade i
områdena ekonomi och verksamhet.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi.
Resultatet av intern kontroll 2020 kan påvisa nödvändiga åtgärder som kan
vara kostnadsdrivande.
Underlag för beslut
Kontrollplan 2020, 2020-02-13

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 21
Information - Budget drift 2020, SVN 2020/32
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Inför budgetprocessen för 2021 skall servicenämnden lämna förslag på
effektiviseringar om 297 tkr för den delen av verksamheten som är
budgetfinansierad.
Utöver detta skall kostverksamheten som är intäktsfinansierad redovisa
effektiviseringar om 1.020 tkr.
Motivering av beslut
Servicenämndens uppdrag är att ansvara för att samordna och utveckla
effektiva stödfunktioner för övriga nämnder. Kommunens övriga
förvaltningar/nämnder ger i uppdrag till serviceförvaltningen/nämnden att
utföra ett uppdrag eller stödverksamhet.
Servicenämndens mandat är att finna det bästa sättet att genomföra
uppdraget både när det gäller effektivitet och ekonomiska lösningar utifrån
de kvalitetskrav som ställs på uppdraget.
2020 har effektiviseringar för den ramfinansierade verksamheten gjorts med
514 tkr.
Kostverksamheten har gjort effektiviseringar om 1.893 tkr för sin
intäktsfinansierade verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har lagt effektiviseringskrav på
kostverksamheten med ytterligare 3.500 tkr.
Ekonomi
Ekonomin för Falkenbergs kommun påverkas av beslut om
effektiviseringar.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 22
Information - Budget investeringar 2020, SVN 2020/31
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Servicenämndens investeringsäskande för åren 2021-2025 gäller utrustning
för nya kök samt utökning av kök beroende på förändringar i barn- och
utbildningsnämndens grund- och förskoleorganisation. Utöver detta finns
äskande om årliga anslag för reinvesteringar gällande köksutrustning.
IT-verksamhetens investeringsäskande gäller investeringar för IT-drift och
telefoni.
Motivering av beslut
Vid utökning/nybyggnation av kök görs investering av utrustningsbehov.
Ekonomi
Kapitalkostnader för kost-& och städservice investeringar läggs in i
måltidspriset.
För kapitalkostnader gällande IT-verksamhetens investeringar äskas medel.
Underlag för beslut
Hit kopieras underlag för beslut.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 23
Dataskyddsombudets granskningsrapport Falkenbergs
kommun, SVN 2019/177
ÄRENDET UTGÅR

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 24
Redovisning av delegationsbeslut 2020, SVN 2020/5
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation enligt listor för
perioden 2020-01-24-2020-02-13.
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
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Delegationsbeslut 20200220, 2020-02-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 25
Meddelande till servicenämnde 2020, SVN 2020/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapportering av meddelanden för perioden 2020-01-24 –
2020-02-19.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-02-13
Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige
avseende juni 2020, 2020-01-31.
Avsägelse från Iris Erlingsdottir (C) från uppdraget som ersättare i
servicenämnden, 2020-01-31.
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-02-11. § 36.
Fördjupat prognosunderlag 2020-2029, 2020-02-13.
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2020-2029 Falkenbergs kommun,
2020-02-13.
Delområdesprognos Falkenbergs kommun 2020-2024, 2020-02-13.
Befolkningsprognos Falkenbergs kommun 2020-2029, 2020-02-13.
MBL §11 förhandling om fastställelse av arbetsår 2020-2021 för anställda
med uppehåll i gymnasieskolan, 2020-02-18.
MBL §11 förhandling om fastställelse av arbetsår 2020-2021 för anställda
med uppehåll i grundskolan., 2020-02-18.
Protokoll centrala samverkan 13 februari, 2020-02-19.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-02-20

§ 26
Information, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Att anteckna informationen till protokollet
Beskrivning av ärendet
Maj-Lis Wolfhagen, förvaltningschef informerar om





Skriftligt
Muntligt
Den 12/3 kl 13.30- 16.30 kommer en kallelse att gå ut för ett
beredningsmöte angående budgetarbetet.
Nuvarande planering avseende rekrytering av chef för
upphandlingsavdelning.
Nuvarande planering för Kristina Kjellgren, ny förvaltningschef för
serviceförvaltningen.
Övrig information
Falkenberg är en av finalisterna i skolmatsgastro.

Utdragsbestyrkande

1 (1)

18

