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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2022-05-02 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift
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Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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§ 32
Information - Upphandlingsseminarium, SVN 2022/16
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Ann-Heléne Klasson, chef för inköp- och upphandling, och Maria Videvi,
upphandlare, informerar om upphandlingsförfarandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Revidering av servicenämndens indikatorer 2022, SVN
2021/131
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa reviderade målindikatorer med målnivåer samt bevakande
indikatorer för styrning och uppföljning av servicenämndens verksamhet
år 2022 i enlighet med föreliggande förslag och därmed ersätta tidigare
antagna målindikatorer och bevakande indikatorer. De reviderade
målindikatorerna börjar gälla i samband med delårsrapporten, alltså T2.
2. Översända nedanstående till kommunstyrelsen för revidering av
målindikatorn ” Resepolicy - nyttjande av bilpool” för att motsvara
servicenämndens formulering av samma indikator, alltså ” Korta resor
med bilpool”.
Beskrivning av ärendet
Indikatorer är nyckeltal som mäter måluppfyllelse och som är viktiga för
verksamheten att följa upp och kontrollera över tid. Indikatorerna är
uppdelade i målindikatorer och bevakande indikatorer. Målindikatorer är
nyckeltal som mäter måluppfyllelse med hjälp av beslutade målnivåer och
som visar hur väl ett mål är uppfyllt. Bevakande indikatorer är nyckeltal
som är viktiga för verksamheten att följa och kontrollera över tid men
påverkansgraden för utfallet huvudsakligen finns hos andra aktörer.
Indikatorerna kopplas till ett av de övergripande målen beslutade av
kommunfullmäktige:
- Ett föredöme inom hållbarhet
- Välfärd med god kvalitet
- Västkustens starkaste näringsliv
Servicenämnden reviderade målindikatorerna senast 2021-11-30 SVN § 87.
Föreliggande förslag till förändring innebär ytterligare förtydligande av
målindikatorer och målnivåer samt tätare uppföljning.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade styrande
indikatorer. Serviceförvaltningen föreslår följande revideringar under det
övergripande målet ”Ett föredöme inom hållbarhet”:




Målindikatorn ”Andelen ekologiska livsmedel” ändras till
”Ekologiska livsmedel” och redovisas halvårsvis.
”Andelen fordon som drivs av gas eller el ska vara 100 %”
förtydligas till ”Fordon drivna av gas eller el”
Målindikatorn ” Resepolicy - nyttjande av bilpool” förtydligas till
”Korta resor med bilpool”.

Utdragsbestyrkande
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Målindikatorn ”Tallrikssvinn – Totalt” målnivåer revideras.

Under det övergripande målet ”Välfärd med god kvalitet” föreslås följande
revideringar:






Målindikatorn ”Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt” följs upp
tertialvis.
Målindikatorn ”Städkvalitet” följs upp halvårsvis.
Målindikatorn ”Bra mat – nöjd gäst” stryks och föreslås ersättas med
”Bra mat- Nöjd gäst elever” och ”Bra mat – Nöjd gäst äldre”.
Indikatorerna mäts på två olika sätt av två olika myndigheter, barnoch utbildningsförvaltningen och socialstyrelsen.
Målindikatorn ”Lösningsgrad – Andelen lösta ärende i första linjen”
mäts halvårsvis.

Under det övergripande målet ”Västsveriges starkaste näringsliv” föreslås
följande revideringar:



Målindikatorn ”Upphandling, antal lokala anbudsgivare” får
reviderade målnivåer och mäts numera i procent i stället för antal.
Den bevakande målindikatorn ”Bredbandsutbyggnad” stryks.
Kommunen har sedan 2020 ingen resurs som arbetar med
bredbandsutbyggnad vilket innebär att utveckling av denna sker
genom den privata marknaden. Nämnden rapporterade till
årsredovisningen 2021 att indikatorn visar en godkänd nivå, då
godkänt innebär att andelen hushåll och arbetsställen som har
tillgång till bredband är över 95 % och nämnden redovisade att så
var fallet för 96 % av hushållen och arbetsställen.

Revideringarna framgår av tjänsteskrivelsen 2022-03-29.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-03-29
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 FÖRSLAG Förteckning över målindikatorer
för servicenämnden
Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar, med instämmande från GunMarie Stenström
(M), att indikatorn "ekologiska livsmedel" stryks från servicenämndens
målindikatorer.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på serviceförvaltningen förslag mot Bengt
Wernerssons med fleras ändringsyrkande och finner att servicenämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (3)

6

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-04-28

Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Bengt Wernerssons (C) yrkande.
Ledamot
Mikael Svensson (S)
Charlotta Jonsson
(M)
Andreas Lundberg
(S)
Bengt Wernersson
(C)
Maria Krantz (S)
Olof Torlycke (S)
GunMarie Stenström
(M)

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Summa:
Omröstningen har utfallit med 4 Ja-röster och 3 Nej-röster och därmed
beslutar servicenämnden i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Bengt Wernersson (C), GunMarie Stenström (M) och Charlotta Jonson (M)
reserverar sig mot beslut till förmån för Bengt Wernerssons (C) yrkande och
lämnar en skriftlig reservation.
”Vi reserverar oss mot beslutet att ha kvar ekologiska livsmedel som en av
målindikatorerna för servicenämnden. Att ha en målindikator på mer än 35
% för ekologiska livsmedel generellt, är inte ändamålsenligt miljömässigt.
En översyn av livsmedelsinköp och analys ur hållbarhet och ekonomiskt
perspektiv är nödvändig. I avvaktan på översyn bör vi ej ange "andel
ekologiska livsmedel " som målindikator. Dessutom, som den nu är angiven,
är målet att överträffa att 35 % av livsmedlen är ekologiska för att
indikatorn ska betraktas som grön. Det gör inte saken bättre.”
Anteckning
Ärendet ajournerades 5 minuter under pågående beredning av ärendet för
överläggning inom Framtid Falkenberg.

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Internremiss - Förslag till riktlinje för systematisk
synpunktshantering, SVN 2022/37
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Översända yttrandet till kommunstyrelsen som servicenämndens svar på
remissen.
Beskrivning av ärendet
Föreliggande förslag till riktlinjer för systematisk synpunktshantering har
remitterats till servicenämnden som nu har möjlighet att yttra sig.
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ramarna och processen för en
gemensam systematisk synpunktshanteringshantering i Falkenbergs
kommun. Genom att kommuninvånarna ges tillgång till en väg in för att
lämna synpunkter på kommunens verksamheter samt att kommunen har en
gemensam, systematisk process för att hantera inkomna ärenden, ökar
tillgängligheten och medborgardialogen stärks. Remissvaret redovisas i
motivering av beslut.
Motivering av beslut
Servicenämnden ställer sig positiva till att den systematiska
synpunktshanteringen används som ett kvalitetsinstrument för nämnder och
styrelser. I övrigt har nämnden inget att erinra mot föreslagen riktlinje.
Ekonomi
Att utse en synpunktsansvarig rymmer inom nämndens ram.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-03-17
Kommunstyrelsen 2022-02-28 § 37
Riktlinje synpunktshantering (förslag) 2021-12-21
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§ 35
Revidering av gemensamma principer för inköp av
livsmedel till de offentliga köken i Halland, SVN
2020/79
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta föreliggande förslag till revideringar av Policy avseende
gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i
Halland.
Beskrivning av ärendet
För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, hållbarhetsoch djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbara
har alla halländska kommuner och i regionen fattat beslut om styrdokument
som bygger på gemensamma principer. Principerna beslutades under 2020
och 2021.
Principer för inköp av livsmedel har tagits fram av ”Halländska
livsmedelsnätverket”, som består av måltidsansvariga, utvecklare,
upphandlare samt hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och
Region Halland.
I Falkenberg antogs principerna som policy avseende gemensamma
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland av
kommunfullmäktige 2020-08-25 § 131.
Motivering av beslut
Principerna har börjat tillämpas vid upphandlingar i Halland kommuner och
regionen med ett gott resultat.
Principerna ska revideras vart annat år, och det Halländska
livsmedelsnätverket har tagit fram ett förslag till revidering; Gemensamma
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 20222024.
Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för följande två
punkter:
Punkten Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till
slutkund prioriteras har formulerats om till Livsmedel som medför korta
transportavstånd från producent till slutkund prioriteras vid produktval.
Syftet är att förtydliga att det är vid val av vilken sorts produkter som ska
upphandlas och beställas vi kan göra dessa avvägningar. På grund av de
rättsliga principerna i upphandlingslagstiftningen kan vi inte ställa detta som
krav på produkterna i själva upphandlingen.
I de ursprungliga principerna hänvisade vi till Upphandlingsmyndighetens
fisklista för kravställning. Upphandlingsmyndigheten har sedan dess valt att
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sluta med sin egen fisklista, och hänvisar i sina kriterier till andra underlag,
bland annat WWFs fisklista som har motsvarande ambitionsnivå. I
principerna har formuleringen därför ändrats till Fisk och skaldjur ska klara
krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s
(Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Grön"
enligt WWF:s fisklista, undantag för lax där ”Gul” accepteras, för att
harmoniera med Upphandlingsmyndighetens kriterier.
Den reviderade versionen av ”Policy avseende gemensamma principer för
inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland” utgår ifrån de
reviderade gemensamma principerna för inköp av livsmedel till de
offentliga köken i Halland.
Ekonomi
Förändringarna kommer inte leda till några förändringar i kostnaderna för
livsmedel.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-04-04
Förslag – Policy – Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de
offentliga köken i Halland

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Uppdrag - Ny tidplan för etablering av Tröingeskolan,
SVN 2022/45
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Lämna till kultur-, fritid och tekniknämnden besked om att
servicenämnden önskar ta den nya skolan i bruk terminstart hösten 2025.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun ska etablera en ny F-9-skola på Tröingeberg i
Falkenberg som ska heta Tröingeskolan. Projektet med Tröingeskolan har
haft en tidplan om att skolan ska vara etablerad hösten 2024, men nu är
tidplanen förlängd. Det innebär att skolan inte kan tas i anspråk vid
terminsstarten 2024. Orsaken till fördröjningen beror bland annat på
resultatet av genomförd markundersökning som visar att det föreligger
behov av pålning. Med anledning av ovan har kommunstyrelsen uppdragit
åt barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden att återkomma till
kultur-, fritid- och tekniknämnden med besked om hur och när de önskar ta
den nya skolan i bruk.
Motivering av beslut
Servicenämnden anpassar sin verksamhet till barn- och
utbildningsnämndens behov vilket, enligt barn- och utbildningsnämndens
lokalberedning, bedöms vara hösten 2025 om det är möjligt. Det är inte
önskvärt att flytta in mitt under läsåret.
Ekonomi
Fajansskolans tillagningskök kommer fortsatt vara i bruk till Tröingeskolan
öppnar. Fajansskolans kök har idag ett behov av utbyte av vissa delar i
maskinparken som inte kan skjutas upp till 2025. Då Tröingeskolans
öppning skjuts fram till terminstart hösten 2025 innebär det att detta utbyte
måste ske enligt förut framtagen plan. I övrigt kommer investeringsbudget
för Tröingeskolan skjuts fram till år 2025.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-04-05
Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 71

Utdragsbestyrkande

1 (1)

11

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-04-28

§ 37
Ekonomisk månadsuppföljning- mars, SVN 2022/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden januarimars 2022
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden ska enligt kommunens planering och uppföljningsprocess
rapportera ekonomisk månadsuppföljning för mars. Ekonomiavdelningen
har därför upprättat månadsuppföljning för perioden.
Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 0,2 mnkr jämfört
med budget. Helårsprognos beräknas till ett underskott på 2,0 mnkr.
Överskottet ligger till största del hos Måltid Falkenberg på livsmedel och på
kontaktcenter för kommande kringkostnader av den nya telefonin. Samtidigt
redovisar internservice ett underskott på licens- och bredbandskostnader.
Servicenämndens helårsprognos baseras på Måltid Falkenbergs kostnader
för personal, hyra och transporter som tillkommit efter att budget för året
redan var beräknad.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för perioden.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-04-13
Månadsuppföljning mars

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Meddelanden till servicenämnden 2022, SVN 2022/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2022-04-07
Riskanalys kommunövergripande 2022
Kontrollplan kommunövergripande 2022
Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 85
Förvaltningssamverkan 2022-03-17
Långsiktig planering av förskolor, 2022-02-07
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-24 § 40
Offert 2022-02-03
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2022-02-01 beslutsförslag
Information Tyndall Carbon Budget-metoden 2022-02-03
Artikel från stadsbyggnad 2022-02-03
Information om Klimatsekretariatet
Kommunstyrelsen 2022-03-15
Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 39
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§ 39
Redovisning av delegationsbeslut 2022, SVN 2022/3
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 2022-04-07
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