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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-05-28

§ 55
Antagande av riktlinje för deltagande på distans, SVN
2020/89
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta Riktlinje för deltagande på distans enligt kommunfullmäktiges
beslut 2020-03-31, § 54.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera
”Revidering av nämndsreglementen avseende sammanträde på distans”
2020-03-31 § 54 för att även ersättare ska kunna delta på distans.
3. Föreslå kommunstyrelsen överväga fler digitala lösningar för
nämndssammanträden fortsättningsvis.
Beskrivning av ärendet
Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med styrelsen och
nämnderna, inklusive deras utskott, på distans under förutsättning att
fullmäktige fattat beslut om detta. Kommunfullmäktige har 31 mars 2020
tagit ett beslut om ändra arbetsordningen för nämnder och styrelser så att en
förtroendevald kan medverka på ett sammanträde på distans.
Denna riktlinje anger vad som krävs för distansdeltagande med anledning av
pandemin Covid-19. I riktlinjen beskrivs grundläggande förutsättningar för
distansmöte, tekniska och praktiska förutsättningar för mötets
genomförande, förutsättningar för ledamots deltagande på distans,
ordförandens ansvar för distansmöte, på mötet och protokollet.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige 2020-03-31 § 54 anger att styrelsen och nämnderna får
besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden.
Samtliga nämnder och styrelsen ges en frivillig möjlighet att besluta om
sammanträden på distans under förutsättning att lagens krav på utformning
och beslut följs.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-05-22
Riktlinje Deltagande på distans, 2020-05-22
Kommunfullmäktige, 2020-03-31 § 54
Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar, med instämmande av GunMarie Stenström
(M), Andreas Lundberg (S), Maria Krantz (S) och Olof Torlycke (S) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera ”Revidering

Utdragsbestyrkande

1 (2)

4

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-05-28

av nämndsreglementen avseende sammanträde på distans” 2020-03-31 § 54
för att även ersättare ska delta på distans.
GunMarie Stenström (M) yrkar föreslå att kommunstyrelsen överväger även
andra digitala lösningar för nämndsammanträden fortsättningsvis.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition mot Bengt Wernersson (C) och GunMarie
Stenström (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att Servicenämnden
beslutar i enlighet med Bengt Wernerssons (C) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition mot GunMarie Stenström (M)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att servicenämnden beslutar i enlighet
med GunMarie Stenström (M) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Servicenämnden 2020-05-28

§ 56
Information - Jäv och korruption, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Lina Weetman, kommunjurist, informerar om jäv och korruption.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-05-28

§ 57
Tertialrapport 1 - Ekonomisk månadsuppföljning , SVN
2020/1
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna till protokollet att tertialrapport 1 har redovisats.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för perioden januariapril 2020.
Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 1,1 mnkr jämfört
med budget. De största avvikelserna ses inom nedan verksamheter.
Motivering av beslut
Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 1,1 mnkr jämfört
med budget. De största avvikelserna ses inom nedan verksamheter.
Kost- och städservice redovisar ett överskott för perioden på 1,8 mnkr där
största avvikelsen beror på lägre livsmedelskostnad pga. färre antal sålda
måltider än budgeterat. Personalkostnaden visar på ett överskott då ersatt
vikarietid är lägre än frånvaron, samtidigt som lägre måltidsintäkter minskar
överskottet.
IT-enheten gör för perioden ett underskott med 0,7 mnkr, vilket beror på
ökade licenskostnader och arbetskostnader efter avslutad fibersatsning.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi
Underlag för beslut
Tertialrapport 1 servicenämnden, 2020-05-19

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 58
Frånvarostatistik januari - april, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Agneta Elovsson, chef för Kost & städservice, informerar om
frånvarostatistiken januari – april. En jämförelse görs mellan 2019 och 2020
års frånvarostatistik. En uppgång har skett 2020 på grund av Covid -19,
särskilt under marsmånad.
Underlag för beslut
Frånvarostatistik januari-mars, 2020-05-22
Frånvarostatistik januari-april, 2020-05-27

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 59
Remissvar - Starkare kommuner - med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), SVN 2020/58
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Överlämna nedanstående yttrande som remissvar för ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)
till kommunstyrelseförvaltningen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har översänt utredningen ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till
servicenämnden för yttrande. Utredningens har haft i uppdrag att utarbeta en
strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera sina utmaningar.
Servicenämnden har lämnat förslag till yttrande i motivering till beslut.
Motivering av beslut
Servicenämndens yttrande utgår enbart från nämndens roll som ansvarig
nämnd i Falkenbergs kommun för IT-drift.
Serviceförvaltningen har inget att invända mot utredningens slutsatser som
tar upp de svårigheter och möjligheter som finns med digitalisering i
offentlig sektor.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
(SOU 2020:8)
Remiss – Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
(SOU 2020:8), 2020-03-05

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 60
Uppdrag – Redovisa arbetssätt och medarbetares
tillgång till Microsoftlicenser, SVN 2020/87
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Uppdra åt serviceförvaltningen att redovisa matchningen av
medarbetares behov och tillgångar av Microsoftlicenser.
Beskrivning av ärendet
Ordförande initierar ärende angående arbetssätt och medarbetares tillgång
till Microsoftlicenser under beredningsmöte 2020-05-14.
Motivering av beslut
Uppdra serviceförvaltningen att redovisa arbetssätt och medarbetares
tillgång till Microsoftlicenser.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-05-14

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 61
Remissvar - Policy och riktlinje vid
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, SVN
2020/61
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Föreslå att förtydligande i policy görs enligt förslag nedan.
2. Att översända nedanstående yttrande som remissvar avseende riktlinjen.
Beskrivning av ärendet
”Policy vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” och ”Riktlinje
vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” syftar till att tydliggöra
och konkretisera de förhållningssätt som ska gälla vid konkurrensutsättning
av Falkenbergs kommunala verksamheter.
Motivering av beslut
I ”Policy vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” under 3.2
konkurrensprövning lyfts fram ”För det fall konkurrensutsättningen är av
principiell beskaffenhet eller annars större vikt ska beslut alltid fattas av
kommunfullmäktige.” Servicenämnden efterfrågar ett förtydligande
avseende vad som ska betraktas och bedömas vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Servicenämnden har inget att yttra gällande ”Riktlinje vid
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet”.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-01-22
Förslag till policy vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,
2020-01-22
Förslag till riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,
2020-01-22
Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, 2009-03-26 §
22
Kommunstyrelsen, 2020-03-17, § 86

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 62
Produktion inklusive distribution av kylda
portionsförpackade maträtter, SVN 2019/157
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av produktion inklusive
distribution av kylda portionsförpackade maträtter.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnen beslutade 2020-04-24, § 28 att, utifrån socialnämndens
beställning, genom upphandling av extern entreprenör tillhandahålla, såväl
matproduktion som matdistribution av kyld mat till ordinärt boende.
Motivering av beslut
I servicenämndens delegationsordning framgår att servicenämnden ska
besluta om förfrågningsunderlag gällande strategiska upphandlingar.
Ekonomi
Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi
Underlag för beslut
Upphandlingsdokument – kyld mat, 2020-05-20
Bilaga 1 – Statistik & leverandsområde, 2020-05-20
Bilaga 2 – Kvalitetsbestämmelser för måltider 2020, 2020-05-20
Bilaga 3 – Konsistensguide. 2020-05-20
Bilaga 4 – Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, 2020-05-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 63
Meddelande till servicenämnden 2020, SVN 2020/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapportering av meddelanden för perioden 2020-04-17 –
2020-05-22.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-05-15
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 110
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 112
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 116
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 114
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 113
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 115
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 130
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 128
Kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 126
Kommunfullmäktige, 2020-04-28, § 62
Kommunfullmäktige, 2020-04-28, § 66
Kommunstyrelsen, 2020-05-12, § 48
Månadsuppföljning mar 2020, 2020-04-30
Kommunstyrelsen, 2020-05-12, § 155
Ny fördelningsmodell av schablonersättning för nyanlända, 2020-05-13
Dataskyddsombudets granskningsrapport – Falkenbergs kommun 2019
Rättelse till Dataskyddsombudets granskningsrapport 2019, 2020-01-23
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-04-22
Protokoll centrala samverkan 16 april

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 64
Redovisning av delegationsbeslut 2020, SVN 2020/5
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
Delegationsbeslut 20200528

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 65
Information, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet
Beskrivning av ärendet
 Muntligt
- Agneta Elovsson, chef Kost & städservice, informerar om
lunchportioner för avhämtning till gymnasieelever, ca 150 beställningar
per omgång görs, flest beställningar läggs på gymnasieskolans kök, där
ca 100 beställningar görs. Viss osäkerhet finns kring elever som är
skrivna i Falkenbergs kommun men är inskriven i skola i annan
kommun, i den mån det är möjligt skapas individuella lösningar.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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