Protokoll
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27
Sammanträdestid
13:30- 15:15

Ledamöter

Mikael Svensson (S)
Charlotta Jonson (M), deltar på distans via
Teams
Andreas Lundberg (S), deltar på distans via
Teams
Bengt Wernersson (C), deltar på distans via
Teams
Maria Krantz (S), deltar på distans via
Teams
Anna Berntsson (S), deltar på distans via
Teams
GunMarie Stenström (M), deltar på distans
via Teams

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Monika Törnwall (MP), deltar på distans
via Teams
Gert Persson (M), deltar på distans via
Teams
Olof (Olle) Torlycke (S), deltar på distans
via Teams

Övriga närvarande

Kristina Kjellgren, förvaltningschef, deltar
på distans via Teams
Angela Moussallem, utredningssekreterare
Agneta Elovsson, chef för Måltid
Falkenberg, deltar på distans via Teams
Samuel Lindeborg, chef Kontaktcenter,
deltar på distans via Teams
Ann-Helén Klasson, inköp- och
upphandlingschef, deltar på distans via
Teams
Jesper Arnrup, upphandlare, § 1, deltar på
distans via Teams
Liv Walden, projektledare/ehandelsutvecklare, § 2, deltar på distans via
Teams
Robert Eriksson, upphandlare, § 3 deltar på
distans via Teams

1

Paragrafer

§§ 1-9

Justering

Ordföranden och GunMarie Stenström.

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Angela Moussallem
Ordförande .............................................................
Mikael Svensson
Justerare ..................................................................
GunMarie Stenström
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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2022-01-31 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-31
Datum då anslaget tas ned
2022-02-22
Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§1
Beslut om upphandlingsdokument- Upphandling IT
kommunikation , SVN 2021/114
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna upphandlingsdokument i enlighet med presenterat förslag för
IT-kommunikation.
Beskrivning av ärendet
Jesper Arnrup, upphandlare, redogör underlaget för upphandling av ITkommunikation.
Då det nuvarande avtalet löper ut till hösten 2022 upphandlas nu ITkommunikation för en ny period.
Upphandlingen omfattar följande:
• Kapacitet över fiber (olika hastigheter)
• Internetkapacitet
• Ddos-skydd för internet-förbindelserna
• Möjlighet till aktiv redundans via 4G/5G
• Provisoriska förbindelser vid event eller andra snabbetableringar.
• Redundanta förbindelser för internet och verksamhetskritiska
anläggningar.
Motivering av beslut
Servicenämnden beslutar om vilka upphandlingar som anses strategiska.
Strategiska upphandlingar avser framåtsyftande och långsiktig planering.
Servicenämnden beslöt 2021-10-21 § 70 att IT-kommunikation är en
strategisk upphandling, vilket innebär att servicenämnden beslutar om
upphandlingsdokument för gällande upphandling.
I enlighet med riktlinjer för strategisk upphandling har nämnden informerats
om upphandling IT-kommunikation 2021-10-21 § 72.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Kraven som ställs i
underlaget kan dock vara kostnadsdrivande, vilket inkomna anbud får
utvisa.
Exempelvis har högre krav ställts på informationssäkerhet jämfört med
befintligt avtal.
Samtidigt är förutsättningarna idag bättre jämfört med förra upphandlingen
då samtliga förbindelser redan har fiber vilket bör resultera i lägre
etableringskostnad för leverantören.
Underlag för beslut

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

Beslutsförslag 2022-01-11
Upphandlingsdokument IT-kommunikation – förslag till nämnd
Bilaga 1 Prislista 220111

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§2
Information - Införande av e-handelssystem, SVN
2021/90
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Liv Walden, projektledare/e-handelsutvecklare, informerar om införandet av
e-handelssystem.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§3
Information - Cirkulärt möbelflöde, SVN 2022/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Robert Eriksson, upphandlare, informerar om projektet cirkulärt
möbelflöde.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§4
Hur arbetar förvaltningen för att motverka IT-attacker
liknande den som inträffade i Kalix kommun december
2021, SVN 2022/19
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Uppdra serviceförvaltningen att rapportera hur de arbetar för att
motverka IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix kommun i
december 2021.
Beskrivning av ärendet
Vid beredningssammanträdet 2022-01-13 uppdrogs förvaltningen rapportera
till nämnden hur de arbetar för att motverka IT-attacker liknande den som
inträffade i Kalix kommun i december 2021.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden uppdra förvaltningen att
rapportera till nämnden hur IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix
kommun i december 2021 motverkas.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§5
Kompetensplan 2022, SVN 2022/16
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreliggande förslag till kompetensplan för servicenämnden under
år 2022.
Beskrivning av ärendet
2021-12-16 § 100 förde servicenämndens ordförande dialog med nämnden
beträffande kompetensutvecklingsbehov. Serviceförvaltningen har
sedermera utifrån dialogen tagit fram förslag till kompetensplan för
servicenämnden.
Motivering av beslut
Komptensplanen är framtagen av serviceförvaltningen utifrån dialog med
nämnden 2021-12-16 § 100. Kompetensplanen redogör för insatser som
syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om servicenämndens
verksamhetsområde och organisering samt fördjupad förståelse för lagar och
föreskrifter som styr densamma.
Planen gäller för år 2022.
Ekonomi
Insatser som planen gör gällande ryms i servicenämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-10
Servicenämnden 2021-12-16 § 100

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§6
Förlängning av beslut- Lunchportioner för avhämtning
till gymnasieelever, SVN 2020/90
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Att gymnasielever folkbokförda i Falkenbergs kommun, såväl de som
läser vid Falkenbergs gymnasieskola som vid ett gymnasium med annan
huvudman, ska kunna beställa och hämta enklare kylda lunchportioner
vid studier på distans under pågående pandemi, dock längst till 2023-0131.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattades av servicenämnden 2021-06-22 § 47 att alla elever som är
folkbokförda i Falkenbergs kommun och inskrivna i Falkenbergs
gymnasieskola eller gymnasium med annan huvudman, ska kunna beställa
och hämta enklare kylda lunchportioner, dock längst till 2021-12-31. För att
minimera smittspridning kommer utlämningen av lunchlådor att ske vid två
tillfällen per vecka.
Beslut förslås förlängas till 2023-01-31.
Motivering av beslut
Utifrån skollag och kommunallag bör alla elever som är folkbokförda i
Falkenbergs kommun erbjudas skollunch under distansundervisningen.
Lagtolkning är gjord i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.
Huvudmännen är skyldiga att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för
att undvika smittspridning av covid-19. Då smittläget förändras
kontinuerligt och snabba anpassningar kan behöva göras föreslår
serviceförvaltningen att servicenämnden förlänger beslutet för att förhindra
eventuell smittspridning om barn- och utbildningsnämnden beslutar att
återuppta fjärr- och distansundervisning under år 2022 samt januari år 2023.
Ekonomi
Livsmedel och tillagning av lunchportioner för avhämtning kommer att
rymmas inom ordinarie budget för kost-& Städservice. Kommer hämtning
att ske efter ordinarie arbetstid för personal kan detta innebära en ökad
kostnad.
Att alla gymnasieelever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun erbjuds
lunchportion för avhämtning påverkar inte kommunens ekonomi, då luncher
för de elever som inte är inskrivna på Falkenbergs gymnasieskola kan
debiteras mottagande kommun eller privata gymnasium. Att erbjuda lunch
ingår i bidragsbeloppet dessa får från Falkenbergs kommun.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-10
Servicenämnden 2021-06-22 § 47

Utdragsbestyrkande

1 (2)

11

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§7
Sammanträdesdagar och tider för servicenämnden
2022, SVN 2021/112
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Ändra sammanträdesdagen för servicenämndens sammanträde den 24
mars till den 22 mars.
2. Sammanträdet börjar kl. 13.30 om inte annat anges.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden fastställde i oktober 2021 sammanträdesdagar och tider för
år 2022. Föreliggande förslag innebär att servicenämnden reviderar datum
för sammanträdesdagen i mars till 22 mars 2022.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden beslutar om revidering av
sammanträdesdagen i mars i enlighet med förvaltingens förslag,
innebärande att sammanträdet äger rum den 22 mars.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-14

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§8
Meddelanden till servicenämnden 2022, SVN 2022/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-01-19
Kommunfullmäktige 2021-12-21 § 231
Kommunfullmäktige 2021-12-21 § 230
Kommunstyrelsen 2022-01-11 § 4
Kommunstyrelsen 2022-01-11 § 6
Kommunens månadsuppföljning för november inkl nämnderna
Kommunstyrelsen 2022-01-11 § 7
Sammanställning av nämndernas ramar KS 220111
Förvaltningssamverkan 2021-12-09

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-01-27

§9
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 2022-01-19
Delegationsbeslut 2022-01-21

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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