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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2018-08-23

§ 47
Redovisning delegationsbeslut , SVN 2018/4
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2018-06-122018-08-16
2. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kraven vid upphandlingar för att
underlätta anbudslämnande och därmed öka möjligheten att få in fler
anbud.
Beskrivning av ärendet
Beslutsdatum

Beslut

2018-06-27

Förlängning av ramavtal
Lokalvård KS2013-117
Samhall 180901-180930
SVN2017/19
Förlängning av ramavtal
Lokalvård KS2013-117
Ada 180901-180930
SVN2017/19
Förlängning av ramavtal
Lokalvård KS2013-117
Ada 181001-181031
SVN2017/19
Förlängning av ramavtal
Lokalvård KS2013-117
Samhall 181001-181031
SVN2017/19
Tilldelningsbeslut
Mattransporter KS2018299 SVN2018/38

2018-06-27

2018-08-08

2018-08-08

2018-08-13

Delegat

Delegations
ordning
Maj-Lis Wolfhagen 5.03

Maj-Lis Wolfhagen 5.03

Maj-Lis Wolfhagen 5.03

Maj-Lis Wolfhagen 5.03

Maj-Lis Wolfhagen 5.03

Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se
över kraven vid upphandlingar för att underlätta anbudslämnande och
därmed öka möjligheten att få fler anbud.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Bengt Wernerssons (C) tilläggsyrkande
mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt Bengt Wernerssons (C)
tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Servicenämnden 2018-08-23

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-16

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2018-08-23

§ 48
DUA- Jobb med kortare utbildning, SVN 2018/36
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna kartläggningen av förutsättningar för införande av arbeten
med kortare utbildningstid inom Kost-& Städservice
2. Överlämna kartläggningen till kommunstyrelsen
3. Servicenämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av de praktiska
möjligheterna för genomförande
Beskrivning av ärendet
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) är ett
regeringsuppdrag som handlar om att öka samverkan mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen för att korta tiden till egen försörjning för målgruppen
nyanlända. En kartläggning av nyanländas erfarenheter och kompetenser
tillsammans med en kartläggning av privata och offentliga arbetsgivares
rekryteringsbehov har genomförts och genom en samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Falkenbergs kommun och det lokala näringslivet har
ett antal jobbspår tagits fram som matchar arbetsgivarnas
komptensförsörjningsbehov.
De aktuella jobbspåren är inom Vård-och omsorg, Restaurang-och
livsmedel, Gröna näringar samt lokalvård.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga förvaltningar att kartlägga
förutsättningar för införande av arbeten med kortare utbildningstid.
Om dessa jobb finns möjliggör det för våra nyanlända att inom rimlig tid
skaffa sig utbildning som leder till egen försörjning. Tiden för nyanländas
etablering är av stor betydelse för kommunens ekonomi då
Arbetsförmedlingens etableringsprogram tar slut efter 2 år och de nyanlända
då inte längre får pengar från staten. Det finns en uppenbar risk att fler
individer kommer att behöva försörjningsstöd från kommunen om de inte
lyckats komma i egen försörjning genom arbete eller utbildning inom dessa
två år.

Motivering av beslut
Genom att presentera ett exempel på hur en stegvis utbildnings- och
jobbstrategi för arbete inom kost-& städservice kan se ut, går det att få en
uppfattning om hur en sådan strategi kan vara en dellösning för framtidens
kompetensförsörjning.
Serviceförvaltningen påtalar att det finns många små kök med låg
bemanning där det kan vara svårt att plocka bort enstaka arbetsuppgifter då
tjänsterna redan idag är deltider. Skulle arbetsuppgifter tas från befintliga
tjänster skulle det kunna innebära ännu lägre sysselsättningsgrad som är
tvärtemot kommunens mål om att ge alla rätt till heltid.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Informationen innebär ingen extra påverkan på kommunens kostnader i år.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-30
Kartläggning DUA-jobb med kortare utbildning, tjänsteskrivelse
Utdrag från kommunstyrelsen § 133
Kartläggning, bilaga till ks utdrag
Skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Servicenämnden 2018-08-23

§ 49
Uppdrag i budget 2018- Samtliga nämnder, bolag och
samägda organisationer skall redovisa arbetet med att
fasa ut fossildrivna fordon, SVN 2018/15
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Överlämna servicenämndens redovisning av arbetet med att fasa ut
fossildrivna fordon.
Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer skall redovisa arbetet
med att fasa ut fossildrivna fordon. Ett av de önskvärda resultaten till
utvecklingsmålet ”Den ekologiska hållbarheten ska öka” är att andelen
fossilfria fordon i kommunen ska öka. Falkenbergs kommun har som internt
mål att 100 procent av kommunens egna fordon för persontransporter drivs
med förnybara drivmedel 2020.
Motivering av beslut
Servicenämndens fordonsverksamhet tillhandahåller fordon till
socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och bilpoolen.
Förvaltningarna hyr bilar av fordonsverksamheten. I hyran ingår alla
kostnader utom drivmedelskostnaderna.
Servicenämndens ansvar är idag 233 fordon varav 167 är fossilfria. De 66
fordon som drivs med fossilbänsle är bensin- och dieselbilar.
Servicenämnden har som mål att 100% av förvaltningens fordon för
persontransporter drivs med förnybara drivmedel 2020.
Planen för att byta ut de 66 fordon som idag inte drivs med fossilfritt bränsle
förutsätter att utbyggnad kan ske av laddstolpar och att ”minibussar” som
kan köras på fossilfritt bränsle kommer.
Utbyggnad av laddstolpar skall göras enligt plan. Planerade förändringar av
verksamheternas lokalisering kan göra att laddstolpar inte byggs där
verksamheter bedrivs idag.
Fordonsverksamheten har utökat sin verksamhet med uthyrning av cyklar. I
den hyra som förvaltningarna betalar ingår alla driftskostnader. Vid
halvårsskiftet 2018 var det totalt 70 cyklar som hyrs ut till förvaltningarna.
För serviceförvaltningens verksamhet finns 2 gasbilar och 1 elcykel.
Ekonomi
Kostnaderna för investering i laddstolpar belastar den verksamhet som hyr
bilarna. Denna kostnad likställs med drivmedelskostnader.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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I investeringsbudget för 2018 har 2.000 tkr anslagits för laddstolpar till
kommunens egna fordon. Då de flesta verksamheter som använder elbilar
finns i inhyrda fastigheter kan kommunen inte göra investeringar där utan
investeringen görs av fastighetsägaren (FABO) och kostnaden läggs på
hyran.
Falkenbergs kommun äger idag endast 1 boende där det finns elbilar.
Kostnaden för denna investering blir ca 400 tkr.
Resterande medel för investeringar kommer inte att användas av
servicenämnden.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-19
Kommunstyrelsen 2018-01-16 § 20
Kommunfullmäktige 2017-11-28 § 209 Budget 2018 fastställd 2017-11-28
Tjänsteskrivelse 2017-11-28 Uppdrag till samtliga nämnder, bolag och
samägda organisationer.
Skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2018-08-23

§ 50
Budget drift , SVN 2018/37
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
utökad ram för nämndsarbete, enligt förändringar av lokala beslut,
fr o m 2019 med 307 tkr.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med den nya styrmodellens principer finns en tydlig koppling
mellan budget/planering och uppföljning. Utifrån uppföljning av föregående
år har nämnder, styrelser och räddningsförbundet presenterat sina
prioriterade inriktningar d.v.s. vad man behöver arbeta vidare med för att nå
måluppfyllelse och resultat i sina verksamheter.
Prioriterade inriktningar och planeringsförutsättningar ingår i kommunens
planerings- och uppföljningsprocess. I planeringsförutsättningarna anges
inriktningen för nämnderna i den kommande budgetprocessen.
Prioriterade inriktningar har tagits fram och beslutats på nämndnivå och
utgår från kommunens vision, nämndens egna utvecklingsmål samt
förutsättningar och utvecklingsbehov. De prioriterade inriktningarna ska
utgöra ett underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till
nämnderna.
Servicenämnden har inte fått något specifikt uppdrag i
planeringsförutsättningarna men det förutsätts att nämnden arbetar vidare
med de prioriterade inriktningarna som inte lyfts in som uppdrag i
planeringsförutsättningarna.
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation för
mandatperioden 2019-2022. Denna nya politiska organisationen innebär att
antalet nämndsledamöter utökas till 7 ordinarie och 4 ersättare.
Motivering av beslut
Servicenämnden har idag en budget som är anpassad till 7 sammanträde/år
där det ingår 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Då nämndens ansvarsområde utökas med upphandling, It och Gis bör också
antalet möten anpassas och utökas till 11 nämndsmöten/år och 11
arbetsutskott/år.
Ekonomi
Kostnaderna för nämndsarbete ökar för arvode och övriga kostnader.
Budgeterade kostnader är 246 tkr för 2018. Kostnaderna för 2019 beräknas
till 553 tkr. Kostnadsökning 307 tkr

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Servicenämnden 2018-08-23

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-19
Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 112 Planeringsförutsättningar 2019-2021
KS 2018/184
Kommunfullmäktige 2018-03-27 § 67 Politisk organisation 2019-2022 KS
2017/584
Anvisningar budget KS 2016-512

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2018-08-23

§ 51
Lokalvårdupphandling-social hänsyn och egen regi,
SVN 2017/19
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Till kommunstyrelsen redovisa kostnader för lokalvård i egen regi och
social hänsyn.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga befintliga avtal med
upphandlade entreprenörer.
Beskrivning av ärendet
Befintliga lokalvårdsavtal i Stadshuset, Rådhuset samt Bokens äldreboende i
Falkenberg löper ut 2017-12-31, varför ny upphandling för lokalvård är
aktuell.
Arbetsmarknadsavdelningen och upphandlingsenheten vid
kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kost-& städservice vid
serviceförvaltningen utrett förutsättningarna för lämpliga tillvägagångssätt
vid upphandling i rubricerat ärende.
Utifrån utredningens förslag beslutade kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde 2017-05-09 att uppdra åt servicenämnden att vid kommande
upphandlingsförfarande tillämpa en modell som innebär att lokalvården ska
bedrivas i egen regi genom att reservera en specifik del av upphandlat
bestånd och skapa anställningar och praktikplatser, samt reservera en
specifik del av upphandlat bestånd till ett socialt företag. Lokalvård i
Stadshuset och Rådhuset föreslås ske i egen regi, medan lokalvård på
Bokens äldreboende föreslås ske genom socialt företag.
Servicenämnden har vid sitt sammanträde 2017-10-10 beslutat att
överlämna till kommunstyrelsen att besluta huruvida lokalvård ska ske i
egen regi, samt om lokalvård ska ske med sociala företag. Nämnden
förmedlar i beslutet att upphandling genomförts enligt kommunstyrelsens
uppdragsbeställning, men den del i upphandlingen avseende sociala företag
har emellertid avbrutits mot bakgrund av formaliaskäl. Att servicenämnden
dock överlämnar ärendet till kommunstyrelsen beror på att kostnaderna för
upphandling av både sociala företag och egen regi kommer väsentligt
överstiga nuvarande kostnader.
Kommunstyrelsen beslöt 2017-11-14 att förlänga befintliga avtal med
upphandlade entreprenörer mot bakgrund av den oförutsedda
kostnadsökningen som framkommit vid upphandlingsförfarandet.
Kommunstyrelsen beslöt också att återuppta ärendet under 2018 för att se
över möjligheterna att tillämpa en modell som innebär att lokalvården ska
bedrivas i egen regi och socialt företag, enligt tidigare beslut.

Motivering av beslut

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kostnaderna ökar väsentligt
för lokalvårdsupphandling enligt kommunstyrelsens uppdrag till
servicenämnden att tillämpa en modell som innebär att lokalvården ska
bedrivas i egen regi och socialt företag. Dock framkommer i
kommunstyrelsens beslut från 2017-05-09 att kostnaderna beräknas öka,
men eftersom ökningen är i en storleksordning som presenteras ovan bör
kommunstyrelsen ånyo ta ställning till upphandlingsformerna.
Utifrån den ekonomiska redovisningen framkommer att lokalvården i
Stadshuset och Rådhuset beräknas öka från cirka 500 tkr till minst 1,7 mkr
genom städning i egen regi. I sammanhanget bör tillfogas att det bedöms
uppta cirka tre personella tjänster i anspråk. Då verksamheten skulle
bedrivas i egen regi förväntas eventuell vikarieanskaffning bli betydligt
svårare att tillgodose än hur det förefaller vara med dagens entreprenör.
Även kostnaderna på Bokens äldreboende ökar från cirka 140 tkr till cirka
1,3 mkr med städ genom socialt företag.
Mot bakgrund av ovanstående uppgifter och servicenämndens genomförda
upphandlingsförfarande i enlighet med kommunstyrelsens beställning,
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att befintliga städavtal med
nuvarande entreprenörer bör förlängas med anledning av de oförutsett stora
kostnadsökningar som framkommit. Dock anser
kommunstyrelseförvaltningen att aktuellt ärende ska återupptas under 2018
för att på nytt se över möjligheterna att tillämpa en modell i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2017-05-09 som går ut på att lokalvården på
aktuella enheter ska bedrivas genom egen regi och socialt företag.
Serviceförvaltningen har under sommaren åter sett över möjligheterna att
bedriva lokalvård i egen regi och socialt företag.
När det gäller egen regi är kostnadsnivån den samma som vid redovisningen
2017. Gällande sociala företag finns inga nya sociala företag för lokalvård
varför kostnaderna är de samma som de som redovisades 2017.
Idag är lokalvård upphandlad och bedrivs av Samhall och ADA.
Ekonomi
Då kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt servicenämnden att vid
upphandling tillämpa en modell som innebär att lokalvården ska bedrivas i
egen regi och genom socialt företag framgick att, oavsett vilket av de
alternativ som utredningen redovisade, kostnaderna för lokalvård sannolikt
kommer att öka. En sådan ökning bör i sådana fall kompenseras av
kommunstyrelsen.
Den lokalvård som för närvarande bedrivs i Stadshuset och Rådhuset kostar
cirka 500 tkr, inklusive golvvård. Beräknad kostnad för lokalvård i dessa
enheter i egen regi beräknas istället kosta cirka 1,3 mkr, exklusive
städmaterial, utrustning och golvvård. Det är en differens med åtminstone
cirka 1,2 mkr. Nuvarande städkostnader på Bokens äldreboende uppgår till
cirka 140 tkr, medan det sociala företag som inkommit med anbud i
upphandlingen har kostnader som väntas uppgå till cirka 1,3 mkr. Det är en
differens med cirka 1,2 mkr.

Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-16
Kommunstyrelsen 2017-11-14 § 308
Servicenämnden 2017-10-10 § 41
Kommunstyrelsen 2017-05-09 § 130

Skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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§ 52
Investeringsplan 2019-2023, SVN 2018/40
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Överlämna förslag på investeringsplan till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Kost- & städservice investeringsäskande gäller utrustningar 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.
Motivering av beslut
Vid nybyggnation/utökning av kök görs inventering av utrustningsbehov.
Ekonomi
Kapitalkostnader för investeringar läggs in i måltidspriset.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-19
Budgetanvisningar gällande investeringar.
Skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 53
Information SVN 180823, SVN 2018/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna lämnad information
Beskrivning av ärendet
Redovisning av flödet vid arbetsskador, från tillbud till anmälan
arbetsmiljöverket.
Ny politisk organisation- Arbetet med hur förvaltningarna kommer att se ut
med anledning av den nya politiska organisationen pågår och
kommunchefen har träffar med berörda grupper för att få ett bra underlag att
fatta beslut på.
BUN:s lokalprogram- Förvaltningschefen informerar om förslaget på
lokalprogram som barn-och utbildningsnämnden kommer att fatta beslut
om. Kost-& Städservice har lämnat synpunkter på programmet.
Statistik sjukfrånvaro- Under våren 2018 har det varit tekniska problem med
att få fram statistik.
Gemensam bemanningsenhet- Förvaltningschefen redogör kort för var man
befinner sig i arbetet om en gemensam bemanningsenhet. I oktober ska
ärendet redovisas i ARGUS.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-19

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 54
Meddelande rapporterade vid Servicenämndens möte
180823, SVN 2018/17
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapporteringen av meddelanden för perioden 2018-06-092018-08-17

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-19
Protokollsutdrag § 169 Kommunstyrelsen
Total –och delområdesprognos 2018_2022_2032
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2018
Protokollsutdrag § 186 Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 158 Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag § 218 Kommunstyrelsen
Protokoll serviceförvaltningens samverkan 2018-08-16

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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