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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2022-05-30 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Servicenämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-24
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-30
Datum då anslaget tas ned
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Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 42
Information - Personalbokslut, SVN 2022/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Sandra Johansson, HR-specialist, informerar om personalbokslutet 2021
innefattande sjukfrånvarostatistik, personalomsättning och arbetsmiljöenkät.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 43
Tertialrapport 1, SVN 2022/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna servicenämndens tertialrapport 1 2022.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat tertialrapport 1. Totalt för perioden gör
servicenämnden ett underskott om 0,7 mnkr jämfört med budget. Måltid
Falkenberg redovisar störst underskott på 15 mnkr vilket dels beror på för
låg ingångsbudget där nytillkomna kostnader för personal, hyra och
mattransporter inte var medräknade i underlaget för tilldelning av
måltidsbudget 2022. Bidragande till underskottet är även ej ersatta
kostnader för måltider till asylsökande och interkommunala elever för det
första tertialet. Kontaktcenter har för perioden ett överskott om 0,4 mnkr,
varav 0,1 mnkr beror på vakans och 0,3 mnkr på ej utnyttjad budget för
telefonkostnader, detta förväntas jämna ut sig under året. Internservice
redovisar totalt sett ett överskott på 0,3 mnkr, vilket främst beror på ej
nyttjad budget för verksamhetskostnader, vilket beräknas jämna ut sig under
året. Inköp- och upphandling samt nämnden följer sin budget för perioden.
Servicenämndens helårsprognos beräknas till ett underskott om 6,0 mnkr
baserat på Måltid Falkenbergs ökade kostnader. Det finns en osäkerhet i
helårsprognosen som dels beror på ökade kostnader för råvaror samt den
nya upphandlingen av mattransporter, dels på grund av kostnader för
personal, hyra och transporter som tillkommit efter att budgeten för året
redan var beräknad.
Motivering av beslut
Servicenämnden föreslås godkänna tertialrapport 1 2022.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-05-17
Tertialrapport 1 servicenämnden

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 44
Återrapportering av uppdrag - Erbjuda elever och
personal på gymnasieskolan att köpa överbliven
lunchmat, SVN 2021/65
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna redovisad utvärdering av försäljning av överbliven lunchmat
till elever och personal, så kallad ”Rädda maten-lådor”.
2. Införa ”Rädda maten-lådor” som en del av kostverksamhetens arbete
med matsvinn i lämpliga kök.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26 § 192 att uppdra åt
servicenämnden att införa ”Rädda maten-lådor” inom Falkenbergs
gymnasieskola och Tångaskolan. ”Rädda maten-lådor är ett erbjudande för
elever och personal att kunna ta med sig överbliven skollunch, vilket är ett
led i arbetet med att minska det ekonomiskt- och klimattärande matsvinnet.
Kommunfullmäktige beslutade att utvärderingen redovisas till
servicenämnden i maj 2022. Redovisning med utvärdering följer i
motivering av beslut.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningens huvuduppdrag är att tillhandahålla mat till våra
barn/elever/äldre. När lunchen är avslutad och mat finns kvar i
serveringen/buffén kasseras denna oftast. Genom försäljning till personal
och elever på Falkenbergs gymnasieskola och Tångaskolan kan maten tas
tillvara och matsvinnet minska.
Mervärdet för de som köper maten samt egenintressen i organisationen som
säljer maten får aldrig överstiga syftet att vi gör detta för att hantera
matsvinn. Det får inte förekomma något ekonomiskt mervärde för enheten
att sälja matlådor, priset för matlådan ska därför vara självkostnadspris.
Restaurangen ansvarar enligt livsmedelslagstiftningen för att maten är
tjänlig när köpet av matlådan sker.





Måltid Falkenberg tar bara betalt för rörlig kostnad (livsmedel) då
maten annars skulle kasseras och personalkostnaden är konstant
samt att syftet är att minska matsvinnet. Kostnaden för en ”rädda
maten-låda” är 30 kr per matlåda inklusive moms.
Intäkten ska användas till olika hållbarhetsprojekt och utbildningar
för personalen. Detta medför att den enskilda enheten inte får sin
intäkt och kan därmed inte ifrågasättas om det finns ett vinstintresse.
Måltid Falkenberg konkurrerar inte mot övriga verksamheter som
säljer lunch genom att vi aldrig kan garantera att mat finns att köpa,
att måltiden inte alltid är komplett, att vi säljer mat som annars

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

skulle kasseras samt att det endast riktar sig till personal och elever
på
Information om innehåll och fortsatt hantering av måltiden sker muntligt av
kökspersonal till kunden. Ansvaret för maten överlämnas till kunden när
denna får den muntliga överlämningen.
Innan uppstart i november 2021 av detta projekt skickades det ut
information till Barn- och utbildningsförvaltningens elever och personal.
Det har även skyltats i respektive matsal med information om ”Rädda
maten-lådan” och hur man går tillväga för att köpa en sådan.
Utvärderingen visar att under de sex månader som försöket har pågått har
totalt 125 st. ”Rädda maten- lådor” till ett värde av 3750 kr sålts vilket
motsvarar 5 st. matlådor per vecka.
Tångaskolan: 97 st. till ett värde av 2910 kr.
Gymnasieskolan: 28 st. till ett värde av 840 kr.
Flest antal ”Rädda maten-lådor” har sålts på Tångaskolan som är ett
tillfälligt mottagningskök med sämre möjlighet att själva återanvända
överbliven mat. I november 2022 återgår Tångaskolan till att vara ett
tillagningskök med samma möjlighet som gymnasieskolan att själva
återanvända så mycket av maten som möjligt i den egna verksamheten. När
så är fallet förväntas antalet sålda matlådor även sjunka på den enheten.
Antalet ”Rädda maten-lådor” är i mängd inte stor, dock är varje portion som
sålts en vinst för klimatet.
Därmed föreslår serviceförvaltningen servicenämnden att godkänna
redovisad utvärdering av försäljning av överbliven lunchmat till elever och
personal, så kallad ”Rädda maten-lådor”. Vidare föreslår
serviceförvaltningen servicenämnden besluta att införa ”Rädda maten-lådor”
som en del av kostverksamhetens arbete med matsvinn i lämpliga kök.
Vilka kök som är lämpliga för åtgärden kan variera beroende på typ av kök
och mängden svinn i det aktuella köket.
Ekonomi
Att godkänna utvärderingen i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Hur
ekonomin har påverkats av försäljningen redovisas ovan i motivering av
beslut.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-05-09
Kommunfullmäktige 2021-10-26 § 192

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 45
Redovisning av uppdrag - utreda ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser av produktion och
leverans av kyld mat i egenregi eller i samarbete med
andra kommuner i Halland och/eller regionen, SVN
2021/130
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna redovisad utredning beträffande ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser av att produktion och leverans av
kyld mat sker i egenregi eller i samarbete med andra kommuner i
Halland och/eller regionen.
2. Uppdra förvaltningen att undersöka förutsättningar för ett samarbete
med annan halländsk kommun och/eller region, inklusive kostnader, i
syfte att skapa en gemensam produktion och leverans av kyld mat.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden uppdrog serviceförvaltningen att utreda ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser av att produktion och leverans av kyld
mat sker i egenregi eller i samarbete med andra kommuner i Halland
och/eller regionen 2021-11-30 § 91.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen redogör i underlaget förutsättningar för kyld mat samt
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att ha produktion och
leverans av kyld mat i egenregi.
Utredningen analyserar kostnader för ombyggnation av kök, personal,
leverans samt övriga kostnader. Portionspriset vid samma antal kylda
måltider som idag beräknas kosta 77,84 kr per portion att jämföra med
66,00 kr per portion som levereras av upphandlad part idag. Antalet
portioner kylda måltider som finns i kommunen idag är för få för att kunna
tillhandahålla samma variation och utbud av kött-, fisk-, och vegetariska rätter
samt anpassad specialkost och konsistensanpassningar efter dessa som den
externa leverantören gör idag. Valmöjligheten för brukare hade minskat och
beräknas bli 12 alternativ per vecka att jämföra med dagens 21, varav 10 är
vegetariska. 70 portioner/maträtt ses som den minsta möjliga volym för att
få ett effektivt resursutnyttjande.
Beträffande samverkan mellan upphandlade myndigheter visar utredningen
att det inte är möjligt i detta fall. Ett samarbetsavtal inte får ha sitt ursprung
enbart i den ena partens behov och får inte ha karaktären av ett köp.
En gemensam nämnd kan bildas mellan två eller flera kommuner eller
regionen och ingår då i de samverkande kommunerna och regionernas
politiska organisation.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

Uppgifterna för nämnden ska preciseras i en överenskommelse mellan
kommunerna och/eller regionen och det ska finnas ett reglemente för
nämnden som antas av kommunfullmäktige. I reglementet regleras
arbetsformer för nämnden. Varje kommun eller region ska vara
representerad i styrelsen.
Ekonomi
Att godkänna utredningen innebär ingen kostnad för kommunen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-05-09
Utredning – Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av
produktion och leverans av kyld mat i egenregi eller i samarbete med andra
kommuner i Halland och/eller regionen.
Servicenämnden 2021-11-30 § 91
Yrkande
Mikael Svensson (S) yrkar, med instämmande av Bengt Wernersson (C) och
Maria Krantz (S), uppdra förvaltningen att undersöka förutsättningar för ett
samarbete med annan halländsk kommun och/eller region, inklusive
kostnader, i syfte att skapa en gemensam produktion och leverans av kyld
mat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Svenssons med fleras
ändringsyrkande mot avslag och finner att servicenämnden beslutar i
enlighet med Mikael Svenssons (S) yrkande.
Reservation
GunMarie Stenström (M) och Charlotta Jonson (M) anmäler reservation mot
att-sats två, alltså att uppdra förvaltningen att undersöka förutsättningar för
ett samarbete med annan halländsk kommun och/eller region, inklusive
kostnader, i syfte att skapa en gemensam produktion och leverans av kyld
mat.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 46
Information - Genomlysning av fordonsflottans ålder,
SVN 2022/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Tomas Nilsson, chef Internservice, informerar om fordonsflottans ålder,
alltså kommunens bilars årsmodeller.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-05-24

§ 47
Meddelanden till servicenämnden 2022, SVN 2022/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-05-16
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 95
Nämndernas ramar 2022 KS 2022-04-12
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 94
Överförmyndarnämnden bilaga 2022-02
Sammanställning nämnderna inkl. nämndernas rapporter 2022-02
Socialnämnden nyckeltal 2022-02
Tjänsteskrivelse 2022-02-01
Program för kemikaliesmarta förskolor 2022-02-01, förslag till revidering
Program för kemikaliesmarta förskolor 2019-09-10
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 100
Kommunfullmäktige 2022-04-26 § 65
Kommunfullmäktige 2022-04-26 § 63
Kommunfullmäktige 2022-04-26 § 55
Kommunfullmäktige 2022-04-26 § 64
Förvaltningssamverkan 2022-04-22

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Servicenämnden 2022-05-24

§ 48
Redovisning av delegationsbeslut 2022, SVN 2022/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegations 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 2022-05-17
Delegationsbeslut 2022-05-17

Utdragsbestyrkande

1 (1)

12

