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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2021-06-28 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
2021-06-28
Datum då anslaget tas ned
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Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 47
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 2021-1231.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattades av servicenämnden 2020-11-26 § 105 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 2021-06-30. För att
minimera smittspridning kommer utlämningen av lunchlådor att ske vid två
tillfällen per vecka.
Beslut förslås förlängas till 2021-12-31.
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 i vid skolstart är oklart
föreslår serviceförvaltningen att servicenämnden förlänger beslutet för att
förhindra eventuell smittspridning om barn- och utbildningsnämnden
beslutar att återuppta fjärr- och distansundervisning under höstterminen
2021.
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
Servicenämnden 2020-11-26 § 105

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 48
Information - Kontaktcenter, SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Samuel Lindeborg, enhetschef för Kontaktcenter och Internservice,
informerar nämnden om Kontaktcenter.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 49
Antagande av riktlinje för strategisk upphandling, SVN
2021/81
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Återremittera föreslagen riktlinje för att redovisa arbetsgången samt
tillfoga föreliggande förslag till riktlinje kapitel 2.1 punkt 2 definition av
strategisk upphandling en skrivelse om att strategiska upphandlingar
även bör omfatta upphandlingar som påverkar näringslivet och anställda
i kommunen.
Beskrivning av ärendet
Enligt 4.02 i servicenämndens delegationsordning ska serviceförvaltningens
upphandlingsenhet presentera årsplan för servicenämnden. Nämnden
beslutar sedermera vilka upphandlingar som är strategiska och beslutar
därefter om förfrågningsunderlag som är av strategisk betydelse.
Föreliggande förslag till riktlinje definierar vad som kategoriseras som
strategisk upphandling och som därmed presenteras i samband med
årsplanen.
Motivering av beslut
Syftet med denna riktlinje för strategiska upphandlingar är att fastställa
definitionen av vad strategisk upphandling är.
Att arbeta med strategisk upphandling och upphandlingsunderlag är ett
verktyg som nämnden har för att arbeta mot organisationens mål, ett
föredöme inom hållbarhet, välfärd med god kvalitet och västkustens
starkaste näringsliv. Att besluta om upphandlingsunderlaget är därmed en
effektiv strategi för att leva upp till kommunens beslutade politiska
viljeriktning och övergripande vision för Falkenbergs kommun att växa för
en hållbar framtid.
För att uppnå ovanstående krävs att strategiska upphandlingar är definierade
utifrån en påverkansgrad, alltså utifrån ramavtalets värde, huruvida
ramavtalet utgör en samhällsviktig funktion och har stor påverkan på flera
kommunala verksamheter och/eller medborgare.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår serviceförvaltningen att föreslagen
riktlinje för strategisk upphandling antas och gäller från och med årsplan
2022.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-06-02
FÖRSLAG riktlinje för strategisk upphandling

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

Yrkanden
Bengt Wernersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att redovisa
arbetsgången samt tillfoga föreliggande förslag till riktlinje kapitel 2.1 punkt
2 definition av strategisk upphandling en skrivelse om att strategiska
upphandlingar även bör omfatta upphandlingar som påverkar näringslivet
och anställda i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras under
sammanträdet eller återremitteras i enlighet med Bengt Wernerssons (C)
yrkande och finner att servicenämnden återremitterar ärendet.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 50
Upphandling av kart- och mättjänster, SVN 2021/83
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna upphandlingsdokumentet i enlighet med presenterat förslag
för upphandling av kart- och mättjänster.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden beslutar om vilka upphandlingar som anses som
strategiska. Strategiska upphandlingar avser framåtsyftande och långsiktig
planering. Servicenämnden uttalade kart- och mättjänster som en strategisk
upphandling 2020-12-16 § 109, vilket innebär att servicenämnden beslutar
om upphandlingsdokumentet för gällande upphandling
Motivering av beslut
Denna upphandling avser ramavtal för succesiva avrop av det samlade
behovet av kart- och mättjänster.
Falkenbergs kommun har ca 46 300 invånare och är den till ytan största
kommunen i Halland. Vi förväntar oss under de kommande åren en fortsatt
stadig befolkningstillväxt och många plan- och exploateringsprojekt inom
samhällsbyggnadssektorn.
I Falkenberg kommuns verksamhet ingår bland annat fysisk planering och
exploatering, bygglov, gata samt karta/GIS med ansvar för kommunens
kartverksamhet.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte ekonomin. Kraven som ställs i underlaget kan
vara kostnadsdrivande.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-06-02
Upphandlingsdokument Kart- och mättjänster
Bilaga 1 NBK flöde
Bilaga 2 Taxor NBK
Bilaga 3 Nyttjanderätt taxor
Bilaga 4 Grundkartan flöde
Bilaga 5 Primärkartans område
Servicenämnden 2020-12-16 § 109

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 51
Meddelanden till servicenämnden 2021, SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-06-02
Kommunfullmäktige 2021-05-25 § 116
Förvaltningssamverkan 2021-05-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-06-22

§ 52
Redovisning av delegationsbeslut 2021, SVN 2021/3
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 2021-06-15
Delegationsbeslut 2021-06-22

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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