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Anslag/Bevis
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Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Servicenämnden 2021-08-26

§ 53
Information - Inrättande av enheten internservice, SVN
2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
 Tomas Nilsson, nyrekryterad internservicechef, introduceras för
nämnden.
 Kristina Kjellgren, förvaltningschef, informerar om processen av
inrättandet av enheten internservice

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-08-26

§ 54
Information - förvaltningschefen informerar, SVN
2021/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kristina Kjellgren, förvaltningschef, informerar



Nämnden bjuds in två förmiddagar, 23 september och 21 oktober,
för dialog om målindikatorer och förkovring i nämndens
verksamhetsområden.
Den 22 oktober kommer kommunens kök att servera vildsvinskött.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-08-26

§ 55
Revidering av servicenämndens delegationsordning,
SVN 2021/84
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreslagen revidering av delegationsordning för servicenämnden.
2. Därmed upphör befintlig delegationsordning att gälla.
Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med delegation är att avlasta nämndernas löpande rutinärenden
och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra
servicen. Delegationen 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.
Serviceförvaltningen föreslår förändringar av vilka framgår av den
föreslagna delegationsordningen, vilket innebär följande:
1. Listan över delegater justeras i enlighet med organisationsförändringen
och servicenämndens presidie läggs till som delegat. Kommunjuristen stryks
som delegat.
2. Punk 1.14 läggs till innebärande att då nämndens beslut ej kan avvaktas
delegeras servicenämndens presidie beslutanderätt beträffande godkännande
av ekonomisk månadsuppföljning.
3. Kommentaren för punkt 4.02 revideras från ” Ska ske i samråd med
budgetansvarig. Betraktas som verkställighet. Förvaltningen ska presentera
årsplan för servicenämnden som avgör vilka upphandlingar som är
strategiska och nämnden beslutar om förfrågningsunderlag som av
strategisk betydelse.” till ” Ska ske i samråd med budgetansvarig. Betraktas
som verkställighet. Förvaltningen ska, i enlighet med riktlinje för strategisk
upphandling, presentera kommande strategiska upphandlingar varpå
nämnden beslutar om förfrågningsunderlag av strategisk betydelse.”
4. Då verksamhetschefen för kost- & städservice kommer i
organisationsförändringen att lämna över städservice till den nya enheten
internservice har därför beslutanderätten att träffa avtal/överenskommelse
gällande försäljning av städverksamhet i punkt 4.05 strykts och punkt 4.14
kommer att ersätta ovan gällande beslutanderätten om densamma.
5. Punkt 4.10 delegat har reviderats, tidigare delegerades kommunjuristen
underteckna och avge yttranden till domstolarna i mål rörande offentlig
upphandling inklusive rätt att överklaga domstolsbeslut. Enhetschef för
upphandling- och inköp föreslås delegeras samma ärende i punkt 4.10.
Motivering av beslut
Förändringarna i föreliggande förslag i delegaterna samt inrättandet av 4.14
och förändringar i punkt 4.05 beror främst på organisationsförändringen
beträffande inrättandet av en internservice. Tillägget av delegaten

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Servicenämnden 2021-08-26

servicenämndens presidium och punkt 1.14 innebär att nämndens presidium
kan hantera månadsrapporteringar i enlighet med kommunens kalendarium
och följer planerings-, budget- och uppföljningsprocessen på övergripande
nivå om nämndens godkännande inte kan inväntas.
Revideringen i punkt 4.02 avser harmonisera kommentaren i punkten till
nämndens beslutade riktlinje om strategisk upphandling.
Revidering av delegat i punkt 4.10 beror på förändring av organisation.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-06-04
ANTAGEN Servicenämndens delegationsordning 2021-07-28

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Servicenämnden 2021-08-26

§ 56
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 juli, SVN 2021/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna till protokollet att ekonomisk månadsuppföljning för juli
månad har redovisats.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden ska enligt kommunens planering och uppföljningsprocess
rapportera ekonomisk månadsuppföljning för juli. Ekonomiavdelningen har
därför upprättat månadsuppföljning för perioden januari-juli samt prognos
för helår.
Totalt för perioden gör servicenämnden ett underskott om 2,5 mnkr jämfört
med budget.
Underskottet ligger till största del på kost- och städservice där avvikelsen
beror på färre sålda portioner än vad som är budgeterat. Man kan ändå se att
antalet sålda portioner har ökat på både förskola och grundskola jämfört
med föregående år.
Gymnasieskolans kök har till följd av distansundervisning under pågående
coronapandemi ett intäktsbortfall på 56 %, vilket speglar barn- och
utbildningsförvaltningens överskott på verksamheten.
Jämfört med samma period föregående år har matdistribution inom
socialförvaltningen minskat med 10 000 portioner, samtidigt som heldygn
har ökat med 3 600 portioner där fler platser inom särskilt boende är en
bidragande orsak.
Resterande underskott ligger på IT-enheten som visar ett bättre resultat än
verkligt, då kostnad för 2,0 tjänster flyttats över per 1 juni till
kommunstyrelseförvaltningen, men budget förväntas flyttas från IT först vid
delåret.
Totalt för helår prognostiserar servicenämnden ett underskott om 4,1 mnkr.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för perioden januarimars 2021.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-08-16
Ekonomisk månadsuppföljning juli 2021-08-19

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 57
Testverksamhet med meröppna skolmatsalar där äldre
och yngre ska mötas, verkställighet, SVN 2019/128
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Att återrapportering av testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på
lunchen” senareläggs och presenteras därmed mars 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen ”Låt äldre och unga mötas
på lunchen” 2019-05-28.
Serviceförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen beslutat att öppna upp två skolor i en
provverksamhet för meröppna skolmatsalar där äldre och yngre möts.
2020-08-27 § 76 beslutade servicenämnden att återrapportering av
testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på lunchen” skulle ske augusti
2021. Covid-19 pandemin har inneburit att försöksverksamheten påbörjats
men utan möjlighet för äldre att besöka de matsalar som ingått i
försöksverksamheten. 2020-02-25 startade försöksverksamheten ”Låt äldre
och unga mötas på lunchen” på Fagereds- respektive Söderskolans matsalar.
Motivering av beslut
På grund av rådande pandemi med gällande restriktioner för äldre har
testverksamheten implementerats utan resultat. Därmed förslås att
återrapportering av testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på lunchen”
senareläggs och presenteras mars 2022.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-07-30
Kommunfullmäktige 2019-05-28 § 106
Servicenämnden 2020-08-27 § 76

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 58
Information - Införande av e-handel och nytt arbetssätt
kring inköp, SVN 2021/90
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Ann-Helén Klasson, chef för upphandling- och inköpsavdelningen,
informerar om införandet av e-handel och nytt arbetssätt kring inköp.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 59
Antagande av styrdokument för strategisk
upphandling, SVN 2021/81
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreliggande förslag till riktlinje för strategisk upphandling.
2. Riktlinjen gäller från och med årsplan 2022.
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.
Servicenämnden återremitterade ärendet 2021-06-22 § 49 för att redovisa
arbetsgången samt tillfoga kapitel 2.1 i riktlinjen en definition av strategisk
upphandling som innefattar näringslivet och anställda i kommunen.
Serviceförvaltningen redovisar därför arbetsgången och en reviderad version
av riktlinjen där kapitel 2.1 korrigerats i enlighet med servicenämndens
beslut.
Motivering av beslut
Syftet med riktlinjen 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.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-07-29
Servicenämnden 2021-06-22 § 49
FÖRSLAG riktlinje för strategisk upphandling
Tjänsteskrivelse – arbetsgång – strategiska upphandlingar, 2021-06-29

Utdragsbestyrkande

2 (2)

12

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2021-08-26

§ 60
Sammanträdesdagar och tider för servicenämnden
2021, SVN 2020/132
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Ändra sammanträdesdagen för servicenämndens sammanträde den 16
november 2021 till 30 november 2021.
2. Sammanträdet börjar kl. 13.00 om inte annat anges.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden fastställde i oktober 2020 sammanträdesdagar och tider för
år 2021. Föreliggande förslag innebär att servicenämnden flyttar datumet till
den 30 november 2021 för att besluta om internbudget i enlighet med
kommunens kalendarium.
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden sammanträder tisdagen den
30 november 2021 för beslut om internbudget. Det innebär att sammanträdet
den 16 november 2021 utgår.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige 2021-06-29 § 128 beslutade att uppdra åt nämnderna
att besluta om sin internbudget för 2022 senast 30 november 2021.
Den gemensamma dagen för förhandling med arbetstagarorganisationerna är
satt till fredagen den 5 november. Med anledning av att nämnderna ska
avsätta en gemensam dag för samverkan är för att effektivt kommunicera
förslagen. För att detta ska kunna genomföras krävs en gemensam tidplan
som innebär att nämndsbeslut fattas tidigast tre veckor efter samverkan
enligt § 11. Det innebär att nämnden ska planera in ett nämndsmöte den 30
november där beslut fattas om internbudgeten.
Serviceförvaltningen föreslår därför att servicenämnden besluta revidera
sammanträdesdagen i november i enlighet med presenterat förslag,
innebärande att sammanträdet äger rum den 30 november 2021.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-05-31
Kommunfullmäktige 2021-06-29 § 128

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 61
Meddelanden till servicenämnden 2021, SVN 2021/7
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-07-26
Sammanställning nämndernas ramar 2021
Kommunstyrelsen 2021-06-15 § 156
Sammanställning nämndernas löneökningar 2021
Tjänsteskrivelse- Lokal Agenda Nulägesanalys 2021, reviderad 2021-06-09
Kommunstyrelsen 2021-06-15 § 161
Tjänsteskrivelse- Ramverk för Lokal Agenda 2030 för hållbar utveckling
Beslutsförslag - Vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för livsmedel för
speciella medicinska ändamål (FSMP) och vårdriktlinjer för nutrition 2021,
2021-05-21
Tjänsteskrivelse - Förslag på ändringar i vårdriktlinjer och övergripande
riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) och
vårdriktlinjer för nutrition 2021
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2021-05-28 § 37
Kommunstyrelsen 2021-06-15 § 160
Kommunstyrelsen 2021-05-11 § 143
Kommunfullmäktige 2021-06-29 § 128
Budget 2022, budgetramar 2023 och kommunplan 2024
Investeringsplan & exploateringsplan 2022-2026 REV 210620, 2021-06-29
Kommunfullmäktige 2021-06-29 § 129
Tertialrapport 1 Falkenbergs kommun, rev 2021-06-08
Nämnderna tertial 1
Förvaltningssamverkan 2021-06-15
Kommunstyrelsen 2021-08-17
Kalendarium för planering och uppföljning 2022 nämnder
Kommunstyrelsen 2021-08-17 § 180

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 62
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 2021-08-18
Delegationsbeslut 2021-08-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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