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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 40
Beslut om förfrågningsunderlag - Måleriarbeten, SVN
2021/78
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna upphandlingsdokument i enlighet med presenterat förslag för
upphandling av måleriarbete.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden beslutar om vilka upphandlingar som anses som
strategiska. Strategiska upphandlingar avser framåtsyftande och långsiktig
planering. Servicenämnden uttalade underhålls- och reparationsarbeten –
måleriarbeten som en strategisk upphandling 2020-12-16 § 109, vilket
innebär att servicenämnden beslutar om upphandlingsdokumentet för
gällande upphandling
Motivering av beslut
Upphandlingen avser ramavtal gällande måleriarbeten vid reparation,
underhållsservice, ombyggnad och nybyggnad inom eller vid fastigheter,
lägenheter, lokaler, ytor och verksamheter som ägs eller förvaltas av
beställaren.
Upphandlingen är uppdelad i 2 geografiska anbudsområden. Anbudsgivare
kan välja att lämna anbud på ett eller båda områdena. Varje anbudsområde
utvärderas och tilldelas var för sig och separata kontrakt tecknas inom varje
anbudsområde.
Avtal kommer att tecknas med fem leverantörer inom respektive
anbudsområde, om antal kvalificerade anbud så medger.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte ekonomin. Kraven som ställs i underlaget kan
vara kostnadsdrivande.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-05-04
Handling 1. Upphandlingsdokument Måleriarbeten 210519
Handling 2. Administrativa Föreskrifter Måleriarbeten - Rangordning
210503
Handling 3. Administrativa Föreskrifter Måleriarbeten - FKU 210503
Handling 4. Miljöprogram i byggprojekt
Handling 5. Kretsloppsanpassad avfallshantering
Handling 6. Exempel på handverktyg, arbetsredskap och utrustning
Handling 7. Villkor för lön, semester och arbetstid
Handling 8. Formulär för egenrapportering
Servicenämnden 2020-12-16 § 109

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 41
Uppdrag -Upprätta/utöka befintlig brandvägg med ett
filter/teknisk lösning som förhindrar trafik med
pornografiskt innehåll på kommunens nät samt
upprättande av riktlinjer för filtret/den tekniska
lösningen. , SVN 2021/22
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreliggande förslag till Riktlinje för innehållsfilter.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Anteckna till protokollet att uppdraget om att upprätta/utöka befintlig
brandvägg med ett filter/teknisk lösning som förhindrar trafik med
pornografiskt innehåll på kommunens nät samt upprättande av riktlinjer
för filtret/den tekniska lösningen härmed redovisats och läggs till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-25 § 137 att uppdra åt
servicenämnden att utöka befintlig brandvägg med ett filter/teknisk lösning
som förhindrar trafik med pornografiskt innehåll på kommunens nät. I
uppdraget ingår att, utöver detta generella filter, även göra erforderliga
anpassningar för nämndernas respektive verksamheter samt att prioritera
anpassningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, då denna i
stor omfattning berör användare under 18 år. Kommunfullmäktige uppdrog
åt servicenämnden att i samband med införandet ta fram riktlinjer för
filtret/den tekniska lösningen.
Motivering av beslut
Föreslagen riktlinje redogör för vad innehållsfiltret blockerar åtkomst till
samt vad som gäller om innehållsfiltret blockerar webbsidor som är
användbara för exempelvis undervisning. Serviceförvaltningen föreslår
servicenämnden anta föreliggande förslag till riktlinje för innehållsfilter.
Serviceförvaltningen föreslår att uppdragsredovisningen ska antecknas till
protokollet.
Ekonomi
Beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi då innehållsfiltret ingår
i kommunens brandväggslicens.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-05-06
FÖRSLAG Riktlinje för innehållsfilter
Kommunfullmäktige 2019-06-25 § 137

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 42
Tertialrapport 1, SVN 2021/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna servicenämndens tertialrapport 1 2021.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat tertialrapport 1. Totalt för perioden gör
servicenämnden ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget.
Underskottet ligger till största del på kost- och städservice där avvikelsen
beror på färre sålda portioner mot budgeterat. Jämfört med samma period
föregående år har det serverats 9 700 färre luncher inom barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter. Att jämföra antal portioner med
föregående år då pandemin bröt ut, blir inte helt rättvisande. Jämfört med
budgeterat antal luncher 2021 så har det serverats 50 600 färre portioner för
perioden.
Gymnasieskolans kök har till följd av distansundervisning under pågående
coronapandemi ett intäktsbortfall på 58 %, vilket speglar barn- och
utbildningsförvaltningens överskott på verksamheten.
Jämfört med samma period föregående år har matdistribution inom
socialförvaltningen minskat med 560 portioner, samtidigt som
heldygnsportionerna har ökat med 470 portioner. Till följd av stängda
träffpunkter och mötesplatser har försäljningen minskat med 4 000 portioner
jämfört med motsvarande period 2020.
För perioden har kost- och städservice fått ett statligt bidraget för
sjuklöneersättning på 0,4 mnkr.
IT-enheten gör för perioden ett underskott om 0,2 mnkr, vilket beror på
ökade licenskostnader
Motivering av beslut
Servicenämnden föreslås godkänna tertialrapport 1 2021.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-05-20
Tertialrapport 1 Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 43
Information - kyld mat, SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Agneta Elovsson, verksamhetschef, informerar om kyld mat.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 44
Information - fordonsenheten, SVN 2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna information till protokollet
Beskrivning av ärendet
Per Samuelsson, enhetschef, informerar nämnden om fordonsenheten.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 45
Meddelanden till servicenämnden 2021, SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-05-06
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 93
Kommunens månadsuppföljning för februari inkl nämnderna
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 113
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 106
Kontrollplan kommunövergripande 2021
Riskanalys kommunövergripande 2021
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 104
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 110
Nämndernas ramar 2021 och beslutade förändringar av dessa
Kommunfullmäktige 2021-04-27 § 94
Kommunfullmäktige 2021-04-27 § 85
Kommunfullmäktige 2021-04-27 § 96
Kommunstyrelsen 2021-05-11 § 135
Kommunens månadsuppföljning för mars inkl nämnderna
SN bilaga nyckeltal 2103
Förslag Utredning central bemanningsenhet, 2021-02-23
Kommunstyrelsen 2021-05-11 § 144
Projektdirektiv Utredning av central bemanningsenhet, 2020-04-20
Riskbedömning central bemanningsenhet
Förvaltningssamverkan 2021-04-15

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-05-27

§ 46
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 2021-05-20
Delegationsbeslut 2021-05-27
Remissvar – förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till
skolelever.
Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever
(SJVFS 2017:13 ändrade genom SJVFS 2018:10)
Konsekvensutredning - förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till
skolelever
Särskild konsekvensanalys
Föreskrifter - Förslag till ändring i föreskrifterna om stöd för mjölk till
skolelever (SJVFS 2017:13)

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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