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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-06-16

§ 66
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 2020-12-31.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattades av servicenämnden 2020-04-23 § 44 att alla elever som är
inskrivna i kommunal gymnasieskola ska kunna beställa och hämta enklare
kylda lunchportioner. Kost-& Städservice kan erbjuda utlämning av kyld
lunch på Gymnasieskolan, Skogstorpskola, Apelskolan och Söderskolan.
För att minimera smittspridning kommer utlämningen av lunchlådor att ske
vid två tillfällen per vecka. Beställning av måltid kommer att ske via Etjänst.
Nytt beslut förslås vara att alla elever som är folkbokförda i Falkenberg ska
kunna beställa och hämta enklare kylda lunchportioner vid studier på distans
under pågående pandemi, dock längst till 2020-12-31. Detta gäller såväl de
som läser vid Falkenbergs gymnasieskola som vid ett gymnasium med
annan huvudman.
Nytt beslut ersätter tidigare beslut 2020-04-23 § 44.
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.
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
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
Beslutsförslag, 2020-06-03
Servicenämnden, 2020-04-23 § 44
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-06-16

§ 67
Antagande av gemensamma principer för inköp av
livsmedel till de offentliga köken i Halland , SVN
2020/79
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att, under förutsättning att remissinstanserna beslutar i enlighet med
sina arbetsutskott, anta förslagen policy.
Beskrivning av ärendet
Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske
inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen
omsätter ca 215 miljoner SEK/år.
För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhetsoch djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är
det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla dessa produkter.
Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland)
har arbetat fram gemensamma principer som bestämmer långsiktig
inriktning gällande livsmedelsval inom de offentliga måltiderna.
För att kunna genomföra upphandlingar av god kvalitet krävs en tydlig
målsättning som styr Hallands kommuner- och regionens val av livsmedel
och därmed underlättar själva kravställandet.
Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag
till Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för
inköp av livsmedel i Halland” för Chefsgrupp Halland 4 december 2019.
Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet.
Vilken typ av styrdokument beslutas av respektive part.
Servicenämnden beslutade 2020-05-28 § 54 att sända ut föreslagen policy
på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott för yttrande.
Motivering av beslut
Gemensamma principer (policy) för inköp av livsmedel i Halland skapar
förutsättningar att:




Nå långsiktig gemensamma målsättningar mellan kommuner, Region
Halland och i Livsmedelsprogram för Halland
Utbyta kunskaper och erfarenheter, stimulera samarbeten och utveckling
inom offentlig upphandling
Jobba mer resurseffektiv

Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland kan också bidra till
att de offentliga köken i Halland blir attraktiva som kunder och att mindre
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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företag inom livsmedelsproduktion, både i Halland och utanför
länsgränserna, kan känna trygghet och våga investera i sina verksamheter.
En hållbar produktion i hela ledet, från odling till dess att livsmedlet
serveras till länets kunder, prioriteras.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-02 § 77, kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott 2020-06-10 § 32 och barn -och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2020-06-04 § 51 samt 2020-06-04 § 23 ställer sig bakom
föreslagen policy. Principerna följer de kvalitetskrav som är inskrivna i
överenskommelsen mellan ovan angivna nämnder och servicenämnden.
Ekonomi
Förslaget till nya principer medför inga ytterligare kostnader utanför satta
budgetramar.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-05-13
Policy- Gemensamma principer för inköp av livsmedel, 2020-06-08
Socialnämndens arbetsutskott, 2020-06-02 § 77
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 § 51
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 § 23
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 2020-06-10 § 32
Servicenämnden 2020-05-28 § 54

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 68
Motion - Erbjuda elever och personal på
gymnasieskolan att köpa överbliven lunchmat, SVN
2020/46
Beslut
Servicenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla motionens att-sats angående utredning av möjligheten att införa
försöksverksamhet med ”Rädda-maten-lådor” inom Falkenbergs
gymnasieskola.
2. Anse andra att-satsen angående möjligheten att införa sådan
försöksverksamhet behandlad i avvaktan på vad utredningen visar.
3. Anse tredje att-satsen behandlad att efter sex månaders
försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent och
utvidgas till alla skolor, om positivt resultat på minskningen av
matsvinnet uppnås i avvaktan på vad utredningen visar.
Beskrivning av ärendet
Annelie Andelén (C) och Anna Andersson (C) har inkommit med en motion
om att erbjuda elever och personal på gymnasieskolan att köpa överbliven
lunchmat.
Motionen innebär att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa
försöksverksamhet där elever och personal ska kunna erbjudas köpa med sig
överbliven skollunch på gymnasieskolan. Detta som ett led i att på ett
klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt sätt minska matsvinnet. Motionen
hänvisar till Karlstad där man erbjudit detta.
Motionärerna föreslår att den maten som annars inte går att ta tillvara och
användas igen ska läggas i matlådor och säljas till elever samt personal.
Pengarna som detta genererar ska användas till olika miljöprojekt inom
kommunen.
Förutom att yrka för att kommunfullmäktige ska uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa försöksverksamhet med
”Rädda-maten-lådor” inom Falkenbergs kommun yrkar motionärerna
följande: att om möjligheten finns införa sådan försöksverksamhet, att efter
sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent
och utvidgas till alla skolor, om positivt resultat på minskningen av
matsvinn uppnåtts.
Servicenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen arbetar aktivt med Hållbar Matglädje genom att:



Använda säsongsbetonade frukter och grönsaker
Använda mer grönsaker och mindre kött

Utdragsbestyrkande

1 (2)

8

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-06-16







Välja tillbehör på ett smart sätt
Välja kött och fisk med omsorg
Välja ekologiska, miljö och rättvisemärkta varor
Servera mat som är lagad från grunden
Minska matsvinnet

Serviceförvaltningen genomför matsvinnsmätningar regelbundet som visar
att svinnet minskar samt att förvaltningen arbetar sedan 2019 arbetar man
aktivt enligt Göteborgsmodellen för minskat matsvinn.
Trots ovan arbetssätt ser förvaltningen positivt på att alla metoder för att
minska matsvinnet utreds. Därmed föreslås första att-satsen av motionen
bifallas.
Andra och tredje att-sats av motionen föreslås anses behandlade.
Ekonomi
Förslaget i sig innebär ingen kostnad för kommunen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-05-28
Motion – Erbjuda elever och personal på gymnasieskolan att köpa
överbliven lunchmat, 2020-02-20
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn
Yrkande
Bengt Wernersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förlag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 69
Redovisning av uppdrag - Arbetssätt och
medarbetares tillgång till Microsoftlicenser, SVN
2020/87
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna redovisning av uppdrag arbetssätt och medarbetares tillgång
till Microsoftlicenser.
Beskrivning av ärendet
Vid beredningsmöte 2020-05-14 initierade ordförande ärende angående
arbetssätt och medarbetares tillgång till Microsoftlicenser. Servicenämnden
beslutade 2020-05-28 § 60 uppdra IT-enheten att genomföra en redovisning
av arbetssätt och medarbetares tillgång till Microsoftlicenser.
Motivering av beslut
IT-enheten har enligt uppdraget genomfört en redovisning av arbetssätt och
medarbetares tillgång till Microsoftlicenser.
Ekonomi
Redovisningen påverkar ej nämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-09
Servicenämnden 2020-05-28 § 60

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 70
Godkännande av förfrågningsunderlag underhålls- och
reparationstjänster - byggarbeten, SVN 2019/139
Beslut
Servicenämnden beslutar
1.

Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av underhålls- och
reparationstjänster inom område Byggarbeten.

Beskrivning av ärendet
Servicenämndens ansvar är bland annat att ansvara för
förvaltningsövergripande upphandlingar. Servicenämnden beslutade 202001-30, § 8 att uttala upphandling av Underhålls- och reparationstjänster Byggarbeten som strategiskt viktig.
Upphandlingsenheten har i samråd med Bygg & Projekt (KFT), FABO och
FEAB tagit fram förfrågningsunderlag i rubricerad upphandling.
Upphandlingen avser ramavtal gällande byggnads- och installationsarbeten
samt reparations -, underhållsservice- och ombyggnadsarbeten inom eller
vid fastigheter, lägenheter, lokaler, ytor och verksamheter som ägs och/eller
förvaltas av Kommunen, FABO och FEAB. Avtalstiden är 2 år med
möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.
Motivering av beslut
I delegationsordningen framgår att servicenämnden skall besluta om
förfrågningsunderlag gällande strategiska upphandlingar.
Ekonomi
Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-09
Upphandlingsdokument - Generell del, 2020-04-27
Anbudsområde 1 och 2: Byggarbeten understigande 350 000 kr
(Rangordning), 2020-04-27
Anbudsområde 3: Byggarbeten överstigande 350 000 kr (FKU), 2020-04-27
Bilagor till upphandlingsdokument:
Administrativa Föreskrifter - Rangordning, 2020-04-27
Administrativa Föreskrifter - Förnyad konkurrensutsättning, 2020-04-27
Miljöprogram i byggprojekt Falkenbergs kommun, 2020-04-27
Kretsloppsanpassad avfallshantering, upprättad av Region Halland, 202004-27
Exempel på handverktyg, arbetsredskap och utrustning, 2020-04-27
Utvärderingsbilaga byggarbeten, 2020-04-27

Utdragsbestyrkande

1 (1)

11

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-06-16

§ 71
Meddelande till servicenämnden 2020, SVN 2020/3
Beslut
Servicenämnden föreslår
1. Godkänna rapportering av meddelande från perioden 2020-05-23 –
2020-06-09
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-09
Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige
avseende juni 2020, 2020-05-29
Kommunfullmäktige, 2020-06-01§ 90
Lite reflektion generellt men framförallt specifikt i dessa exceptionella tider
– meddelande, 2020-06-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 72
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
Beslutsförslag 2020-06-16
Delegationsbeslut 2020-06-09

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 73
Information, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
 Muntligt
- Gert Persson (M) har anmält att han vill vara med på distans. Detta har
inte kunnat tillmötesgås då socialnämndens sammanträde krockar med
servicenämndens sammanträde 2020-06-16, där socialnämnden har
bokat KF-salen som i nuläget är den lokalen som enligt Riktlinje för
deltagande på distans enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-03-31, §
54 ska användas enligt servicenämndens beslut 2020-05-28 § 55.
Servicenämndens ordförande har därmed, med stöd av servicenämndens
reglemente § 14, lämnat besked till Gert Persson (M) att närvaro via
distanssammanträde inte kommer att kunna tillmötesgås vid
servicenämndens sammanträde 2020-06-16.
Nuvarande riktlinje anger att ledamot som deltar på distans ansvarar för
att senast tre arbetsdagar före sammanträdet anmäla begäran om
deltagande på distans till nämndsekreteraren. Detta anses av Bengt
Wernersson (C) inte fungera då en ledamot kan anmäla sig sjuk så sent
som samma dag som ett sammanträde ska hållas.
-

Bengt Wernersson (C) önskar en redovisning om vad en bil som
kommunen äger kostar i relation till marknadsvärde. Per Samuelsson,
enhetschef för fordon, tar med sig frågan och tar fram ett underlag till
sammanträde i höst.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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