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§1
Reviderad förstudie av investeringsprojekt
tillbyggnad/ombyggnad Tångaskolans kök och matsal. SVN
2017/17
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. godkänna reviderad förstudie av investeringsprojekt som tillbyggnad/ombyggnad
av Tångaskolans kök och matsal enligt kommunstyrelsens arbetsutskott § 321.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om matsalens investering
2. föreslå kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige ökar beslutad budget från
15 mkr till 25 mkr för utbyggnad/tillbyggnad av Tångaskolans kök enligt kalkyl.
(Matsalen är inte inkluderad, beslut tas av Barn-och utbildningsnämnden.)
Beslutsunderlag
Förändrat behov av måltider i Tångaskolans upptagningsområde.
Sammanfattning av ärendet

I tidigare beslut till förstudie beräknades kapacitetsbehovet till ca 700 portioner
Detta beslut grundades på:
Tångskolans befintliga kök är kraftigt nedslitet och har för liten kapacitet för aktuell
tillagning av beställda portioner men även för att möta framtidens behov.
I dagsläget lagas ca 650 portioner mat i ett kök med en kapacitet på ca 400 portioner
I förstudien enligt ovan framkom följande:
Tångskolans befintliga kök är kraftigt nedslitet med vattenskada i stora delar av köket och
har för liten kapacitet för aktuell tillagning av beställda portioner, men även för att möta
framtidens behov. I dagsläget lagas ca 650 portioner mat i ett kök med en kapacitet på ca
400 portioner. När omställningen till F6-organisation har genomförts år 2018, kommer
antalet portioner tillfälligt att minska. I området planeras dock cirka 800 lägenheter byggas
inom de närmsta åren, för cirka 200 av dessa är detaljplanen klar. Behovet av ett
tillagningskök med större kapacitet kommer därmed öka och beräknas till år 2032 uppgå
till 1200 portioner. I samband med förstudie bör även matsalens kapacitet tas i beaktande.
Matsalens utformning och behov av utökning bedöms av barn- och
utbildningsförvaltningen.
Förstudien ska ta hänsyn till barn- och utbildningsnämndens lokalprogram för att ta fram
en lösning som fungerar även på lång sikt.
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Det reviderade behovet beräknas nu till 1 200 portioner och inkluderar matsal beroende på
ökad byggnation i upptagningsområdet.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har den 31 oktober 2017 § 321 godkänt den nya
förstudien.
Ekonomi
Investeringskostnaden i nya förstudien ökar från 15 mkr (beslut i budget 2018) till 40 mkr.
Under 2018 kommer de 15 mkr att användas till projektering och byggstart. Beslut krävs
därför för ytterligare anslag om 25 mkr.
Övervägande
Servicenämnden beslutade § 19/2017 att be kommunstyrelsen tillstyrka förfrågan om
förstudie av investeringsprojekt tillbyggnad/ombyggnad av Tångaskolans kök till
samhällsbyggnadsavdelningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt förstudie för
kök och matsal för 1.200 portioner 31 oktober 2017 § 321.
Behovet av renovering av köket är akut och kan inte avvakta budgetberedningen 2018.
De 15mkr som fanns med i 2018 års budget kommer ej att täcka hela kostnaden för ett kök
med en kapacitet på 1200 portioner. Förslag om att bygga i etapper har utretts med
slutsatsen att det kommer fördyra etapp 2 i jämförelse med vad det kostar att göra
åtgärderna nu. Det medför även sämre helhetslösningar som inte håller på lång sikt.
Beslut om ökad budget för investeringsprojektet behövs.
Kökets överkapacitet under de närmaste åren kan användas för evakuering då centrala
skolors/förskolors kök byggs om enl Barn- och utbildningsnämndens lokalprogram för
grund- och förskolor.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsnämnden
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§2
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017. SVN 2018/10
Beslut
Servicenämnden beslutar
1 Anta verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med bokslut.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen beskriver övergripande hur nämnden uppnått sina kvalitativa och
kvantitativa mål under året samt de förutsättningar och händelser som påverkar
måluppfyllelsen. Verksamhetens mål finns beskrivna i förvaltningens verksamhetsplan för året.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Servicenämndens har gjort ett överskott om 35 tkr för 2017.
Fordonsverksamheten gör ett underskott om 1147 tkr. Underskottet beror på att inköp av
elbilar är mer kostsamma. Denna ökade kostnad jämnas ut på den 5-årsperiod som
hyreskostnaden är baserad på. Utöver detta finns ett underskott pga av att laddstolpar inte
kunnat installeras enligt plan. Detta gör att bilar med andra drivmedel inte kunnat avyttras
som planerats.
Kost- och städservice har ett överskott om 785 tkr
Kontaktcenter och kontorsservice har ett överskott om 366 tkr.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen inklusive bilagor
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§3
Överföring av över-/ underskott till 2018. SVN 2018/1
Beslut
Servicenämnden beslutar
1 Att inte göra någon framställan om överföring av medel i driftsbudgeten till 2018
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med bokslut
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna skall göra en framställning till kommunstyrelsen om hur ekonomiskt övereller underskott skall hanteras. Om nämnden anser att överskott skall överföras till det
påföljande året, eller att underskott inte skall överföras, skall detta särskilt motiveras.
Kommunstyrelsen bedömer framställningen utifrån, prestation utifrån budgeterad/planerad
volym, grad av måluppfyllelse, kommunens totala ekonomi, hur nämnden avser att uppnå
balans i ekonomin, övriga faktorer som nämnden eller kommunstyrelsen vill åberopa.

Övervägande
Servicenämndens kost- & städservice och fordonsverksamhet är helt intäktsfinansierade
med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämna ut sig under året.
Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och
resterande del är intäktsfinansierad.
Totalt för året har servicenämnden ett redovisat överskott på 35 tkr.
Avvikelsen mot budget inom Kost- och städservice är ett överskott om 1.285 tkr.
Överskottet inom kosten beror på ökat antal försålda måltider internt. 500 tkr har därför
återbetalats till Barn- och utbildningsförvaltningen. Resterande överskott kommer från
försäljning av måltider till externa kunder och lägerverksamhet.
Fordonsverksamhetens underskott beror på att inköp av elbilar är mer kostsamma. Denna
ökade kostnad jämnas ut på den 5-årsperiod som hyreskostnaden är baserad på. Utöver
detta finns ett underskott pga att laddstolpar inte installerats enligt plan och elbilar kan då
inte användas. Så snart laddstolpar är installerade kommer bilar som körs på annat
drivmedel att avvecklas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§4
Genomförandeplan för Serviceförvaltningen 2018 med tillhörande
budget SVN 2018/9
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Fastställa reviderad genomförandeplan för Serviceförvaltningen med tillhörande
budget.

Beslutsunderlag
Genomförandeplanen för 2018 med prioriterade inriktningar
Sammanfattning av ärendet
En Genomförandeplan med budget skall arbetas fram för varje organisatorisk nivå och
antas av överordnad nivå. Genomförandeplanen med budget är ettårig och följer
budgetåret.
Genomförandeplanen med budget kommer att fungera styrande för verksamheten under
året och bygger på verksamhetens grunduppdrag, resultat tidigare år och omvärldsanalys.
Servicenämnden har tagit fram Mål och visioner för verksamheten. Här framgår vad
nämnden skall göra för att uppfylla målen. Genomförandeplanen redovisar detta med
tillhörande budget för verksamheterna
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
I Genomförandeplanen för 2018 finns angett vilket arbetssätt som skall användas. Detta är
också nämndens beslutade prioriterade inriktningar.
Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag för nämnderna. Uppdragen som getts till
servicenämnden anges också i genomförande planen.
Uppdragen för 2018 är
- Servicenämnden ska öka andelen ekologisk mat till 35% 2018.
- Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina externa intäkter.
- Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer skall redovisa arbetet med att
fasa ut fossildrivna fordon.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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§5
Lunchpris i Falkenbergs kommun. SVN 2018/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Att fastställa lunchpriset för personal till 52:-/lunch från 1 mars 2018.

2

Att fastställa lunchpris för externa kunder dvs de som inte arbetar för kommunen
och dess bolag till 65:-/lunch från 1 mars 2018.

3

Att fastställa dessertpris för personal och externa kunder till 10:-/dessert från 1
mars 2018.

Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommuns ges möjlighet att tillhandahålla luncher för personal. Lunchpriset
skall kontinuerligt ses över. Servicenämnden fastställer detta lunchpris.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Övervägande
Lunchpriset för personal skall kontinuerligt ses över. Priset får inte understiga
skatteverkets regler för förmånsbeskattning.
Förslag till lunchpris är 52:-/lunch.
Prisändringen föreslås gälla fr o m 1 mars 2018.
Lunchpriset för externa kunder dvs de som inte arbetar för kommunen eller dess bolag (tex
personal hos upphandlade städföretag) föreslås fastställas till 65:-/lunch fr o m 1 mars
2018.
Priset för dessert föreslås till 10:-/dessert från 1 mars 2018.
Ev subventioner för tex pedagogiska måltider beslutas av respektive nämnd.

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Alla bolag
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§6
Svar på remiss över förslag till ny politisk organisation i
Falkenbergs kommun 2019-2022
SVN 2018/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1
2

Uttala att servicenämnden är positiv till att it- och upphandlingsenheten flyttas till
servicenämnden.
Ställa sig positiva till att antalet ledamöter utökas enligt förslaget.

3

Föreslå beredningen att även överväga flytt av GIS till servicenämnden.

Beslutsunderlag
Beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbetens
yttrande över Förslag till fastställande av ny politisk organisation i Falkenbergs kommun
2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje ny mandatperiod gör en politisk beredning en översyn av kommunens
organisation. Beredningens arbete inför mandatperioden 2019-2022 är nu klart, och
förslaget ut på remiss till nämnder och fackförbund. Remissvaren ska vara inne senast den
31 januari.
Ekonomi
Budgetram finns för upphandlings- och it-enhetens verksamheter. Denna ram flyttas från
kommunstyrelsen till servicenämnden.
Utökning av antalet ledamöter i nämnden förutsätter ökad ram.
Övervägande
I beredningens förslag till förändringar av kommunens organisation berörs servicenämnden
av nedanstående:
- Upphandlingsenheten flyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden.
- It-enheten flyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden.
- Servicenämnden utökas till 7 ordinarie ledamöter (tidigare 5) och 4 ersättare
(tidigare 3).
Vid inrättandet av servicenämnden beslöts att nämnden/förvaltningen skulle ansvara för
stödverksamheter till kommunens kärnverksamheter. I utredningen föreslogs också att
verksamheten skulle utökas med andra verksamheter som finns inom Kommunstyrelsen
och/eller andra förvaltningar. Det skulle vara verksamheter som ska arbeta tillsammans
med en eller flera andra verksamheter inom kommunen. Här fanns också förslag på
verksamheter som skulle kunna bli aktuella. IT och upphandling var sådana exempel. IT-
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enheten och Kontaktcenter har dessutom mycket samarbete gällande telefonin.
Upphandlingar sker i nära samarbete.
Utöver dessa förslag på verksamheter som skulle kunna föras till servicenämnden finns
GIS (Geografiska informationssystem) som idag är organiserat inom
Samhällsbyggnadsavdelningen.
GIS är en servicefunktion till alla förvaltningar och bolag. GIS har utvecklats i riktning
mot IT-verksamhet och har ett omfattande samarbete med IT-enheten och IT-service. GIS
har också ett nära samarbete med Kontaktcenter i deras kontakter med allmänheten. Vid
eventuell förändring av IT-enhetens organisatoriska tillhörighet föreslås att man även
överväger att föra över GIS till servicenämnden.

Beslutet expedieras till:
Administrativa avdelningen
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§7
Remiss gällande förslag till avfallsplan 2018-2022. SVN 2018/5
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Att servicenämnden inte har något att erinra mot förslag till avfallsplan 2018-2022.

Beslutsunderlag
Avfallsplan 2018-2022
Bilagor till avfallsplan
Avtalsföreskrifter för Varbergs/Falkenbergs kommun

Sammanfattning av ärendet
Varbergs och Falkenbergs kommuner har gemensamt tagit fram förslag på en avfallsplan
samt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Planen avses gälla 2018-2022.
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om
avfallshanteringen i kommunen.
Planens syfte är att uppnå EU:s avfallsdirektiv, att nå de mål som riksdagen och regeringen
anvisar, samt att nå de mål som Falkenbergs och Varbergs kommuner härutöver fastställt
inom avfallsområdet. Avfallsplanen blir därmed ett verktyg i det kommunala arbetet med
avfallsfrågor.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte servicenämndens ekonomi.

Övervägande
I planen anges
- Att matsvinnet i kök och tallrikssvinnet i kommunala skolor förskolor och
äldreboende ska minska. Detta mål är det samma som servicenämnden beslutat om.
Mätningar sker och redovisas till nämnden.
- Att alla kommunala förvaltningar och bolag ska källsortera förpackningar, farligt
avfall och matavfall i sina verksamheter. Detta sker redan i servicenämndens
verksamheter.
- Att dela ut miljötrattar för omhändetagande av fett, samt samla in omhändertaget
fett på lämpligt sätt. I servicenämndens kök finns fettavskiljare och fettet tas
därmed om hand.
- I planen anges att behovet av att öka medvetenheten om ekologiska samband. I
servicenämndens mål anges att andelen ekologiska livsmedel skall öka. Under 2018
finns uppdrag att öka till 35%.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Vivab
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§8
Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet utgår
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§9
Meddelanden
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Godkänna rapporteringen av meddelanden under perioden 2017-11-29-2018-01-19

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 329 2017-12-05
Kommunfullmäktige § 209 2017-11-28
Kommunfullmäktige § 239 2017-12-19
Kommunfullmäktige § 236 2017-12-19
Kommunstyrelsen § 1 2018-01-09
Miljö-och Hälsa – Beslut av riskklassning, kontrolltid och kontrollavgift för
livsmedelskontroll av Kristineslätts förskola Fredsvännen 1
2018-01-18
Kommunstyrelsen § 22 2018-01-16
Kommunstyrelsen § 33 2018-01-16
Kommunstyrelsen § 20 2018-01-16
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§10
Information
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Anteckna lämnad information

Kost- och städverksamheten informerar:
- Livsmedelsupphandling
- Servicenivå förskolor
- Upphandling fönsterputs

Förvaltningschefen informerar:
- Intern servicemätning
- Medarbetarenkät
- Systematiskt arbetsmiljöarbete-revidering
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§11
Inkomna skrivelser
Beslut
Servicenämnden beslutar
1

Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
UKS § 333 171205 Samverkansöverenskommelse 2018-2019 mellan Falkenbergs
kommun, Falkenbergsnämnden, Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomi
Ingen påverkan på nämndens ekonomi
Övervägande

Beslutet expedieras till:
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