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Datum

2015-10-08
Serviceförvaltningen

SERVICENÄMNDENS CENTRALA SAMVERKANSGRUPP

Tid:

2015-10-08 kl. 14:30-16:00

Plats:

Sammanträdesrummet Café Slätten, Skreavägen 7

Parter:

Falkenbergs kommun genom dess Servicenämnd å ena sidan samt
Kommunal och Vision å andra sidan.

Närvaro: Falkenbergs Kommun

Majlis Wolfhagen, Agneta Elovsson,
Camilla Möllborn, Jennie Johansson, Jenny
Johansson, Anna Bodiroza, Per Samuelsson,
Samuel Lindeborg och Anna Sech

Kommunal
Mona Jarhult
Barbro Nyman
Ann-Britt Thoresson
Elisabet Persson
Marie Bengtsson
Jan- Erik Christensen
Anita Nilsson
Anna Hagström
Fredrik Ljunggren
Vision

Rolf Karlsson Söderby

Ordförande: Majlis Wolfhagen
Sekreterare: Anna Sech
Justering: Jan-Erik Christensen och Rolf Karlsson Söderby

Verksamhetssamverkan K-center
Information/Diskussion:
Tjänster
Rekrytering pågår av två servicehandläggare som ska arbeta i en ny svarsgrupp för
Socialförvaltningens frågor.

Verksamhetssamverkan Kost- och städservice
Information/Diskussion
Tjänster
Inlandet:
 Okomeskolans kök. Rekrytering pågår av ekonomibiträde 75% tillsvidaretjänst.
 Älvgårdens kök. Rekrytering pågår av kock 70%. Vikariat till och med 2016-10-26.
Söder:
 Hjortsbergskolans kök. Birgitta Svensson fick ekonomibiträdestjänsten på 75% uppehållstjänst.
Centrum:
 Tångaskolan kök, Nina Englund fick ekonomibiträdestjänsten 100% för Britt-Marie Nilsson.
 Slättens förskolas kök. Gun-Lis Persson fick ekonomibiträdestjänst 75%.
Tillbud och arbetskador
Centrum: Arbetsskada kök Ringare Gustavs fsk. Anställd brände insidan av underarmen på en gryta,
när hon skulle tömma grytan på kokande vatten. Olycksfall.
Arbetsskada Skeavägen 7. Anställd med celiaki blir serverad en smörgås med råg- och grahamsmjöl
på Café Slätten, Kock som är timmanställd på Fami tror att grahamsmjöl och rågmjöl är glutenfritt.
Personalen får utbildning i specialkost. Agneta Elofsson har även kontaktat Lernia som är det företag
som utbildat kocken.
Söder: Tillbud i köket på Tallgläntan. En anställd får ett enliters paket mjölk i huvudet då de faller
från den översta hyllan i kylen. Åtgärd: meddela personalen att inte ställa tunga varorna på översta
hyllan i kylen.
Inlandet: Arbetsskada Vessigebroskolans kök. Anställd skulle skära bröd på en skärmaskin då hon
fick pekfingret i klingan. Sårskada på ovansidan fingret. Såret blödde kraftigt. Anställd fick uppsöka
vårdcentral och sy fyra stygn. Åtgärd: undersök om skärmaskinen hade samtliga skydd om inte byt
skärmaskin.
Portionspriser 2016

Portionspriset index höjs varje år om inga stora verksamhetsförändringar skett.
Indexhöjningen utgår från SKL. Bland annat höjs index med 3,5 % för att lönekostnaderna
ökar. Ekologiskt kommer öka och mer svenskt kött kommer köpas in vilket leder till en
höjning av portionspris.
Statistik inköp
94 % av allt kött som köps in är svenskt. Statistiken för ekologiskt är inte färdig, p.g.a. att statistiken
för mejeri inte kommit in.
Deltidstjänster
På centralsamverkan på kommunnivå lyftes att vår förvaltning har många deltidstjänster. Orsaken till
det är att det finns många små enheter inom barnomsorgen och att behovet av arbetskraft är som störst
över lunch. Förvaltningens arbete med önskad sysselsättning går bra.
Byggnation
 Söderskolans kök, Fredagen den 30 november slutbesiktning på söderskolans kök. Produktion
kommer att starta vecka 45.
 Hjortsbergskolans kök. Planerad byggstart januari 2016. Gymnasieskolans kök kommer att laga
maten under renoveringsperioden.
 Tallkotten (hus A på Tallgläntan) blir förskola med fem avdelningar. Kontor på ovanvåningen.
Finns begränsad för mottagningsköket, Åsa Persson arbetar med arkitekten för att det ska bli
så bra som möjligt.
 Stafsinge förskola är fortfarande överklagad, byggplanerna ligger därför på is. Paviljongtyp
vald, samma typ ska byggas på Kristineslätt.

 Långåsskolans kök. Stadsbyggnadskontoret arbetar med planeringen. En längre process,
eftersom det kräver en planritning och byggnadslov mm.
 Solhaga ska börja byggas 2016. Befintligt kök kommer att byggas om och den delen där det nu
är hemtjänst kommer att användas. 2017 ska det vara klart med de första 20 platserna, varefter
det året därpå ska vara klart med ytterligare 20 platser och därefter 2019 ytterligare 20 platser.
 Socialförvaltningen ska utöka sina träffpunkter. Ätran och Morup ska ha mat sju dagar i veckan
och Morups ska bli dubbelt så stor.

Förvaltningssamverkan
Information/Diskussion:




Information alkolås
Beslut fattat 29 september i kommunfullmäktige om att alkolås ska finnas i alla kommunens bilar
inom en treårsperiod. Det kommer att vara ett krav att även upphandlade transporter ska ske i
fordon med alkolås.
Undantag kan göras om snabba starter krävs för personers säkerhet.
Revidering kommer att ske gällande kommunens policy kring alkohol och droger.

Visavägen-pris som Samhall delar ut
Serviceförvaltningen har blivit nominerade som arbetsgivare för visavägen-priset för att vi har ett gott
bemötande gentemot personer med funktionsnedsättning.
Nästa samverkans möte
Nästa Samverkan blir den 12 november klockan 14:30 till 16.

MBL§ 11
Nämndsärende:
 Yttrande bemanningsenhet. SVN föreslås ställa sig positiva till en gemensambemanningsenhet
 Mål och vision. Underlag till beslut delas ut till samverkansgruppen. Tre nya mål framtagna av
nämnden i fokusgrupper. Beslut ska fattas 15 oktober.
 KKF, Kritiska kvalitetsfaktorer mäter de viktigaste processerna i basverksamheten. Exempel maten
vi producerar ska vara bra. Mäts med nöjdkundindex bland annat. Ekonomi och kommunen som
arbetsplats kommer att mätas på samma sätt i hela kommunen för att möjliggöra jämförelser.
 Tertialrapport delas ut till samverkansgruppen. Vi räknar med att nämnden kommer gå +/- 0. Målen
följs upp samt verksamhetsuppföljningen gås igenom.
 94 % svenskt kött vilket är betydligt mer än föregående år.
 Förvaltningschefen informerar. Ny utvecklingsenhet bildas, Gripenövning 5 november. 12 oktober
åker förvaltningschefen och Agneta Elofsson till Bryssel med chefsgruppen.

Protokollet anses justerat 2015-10-19 om synpunkter inte inkommit dessförinnan
Mötet avslutas 2015-10-08

------------------------------------------Majlis Wolfhagen, ordförande
--------------------------------------------------

Jan-Erik Christensen Kommunal

------------------------------------Anna Sech, sekreterare
-----------------------------------------

Rolf Karlsson Söderby Vision

