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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 40
Medborgarförslag - Ekologisk mat i förskola, skola och
äldreomsorg med fokus på potatisen, SVN 2019/39
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2019-02-01, överlämnat Andrea-Maria Stiucas
medborgarförslag, om ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg med
fokus på potatisen, till servicenämnden för handläggning och beslut.
Förslagsställaren vill att man tittar på att införa en bredare vegetarisk kost,
för att hålla kostnaderna till belåtenhet för kommunens budget.
Förslagsställaren önskar att man startar med potatisen och då sorterna Bintje
och King Edward som är de absolut mest besprutade potatisvarianterna.
Motivering av beslut
Ett vegetariskt alternativ till alla elever finns att tillgå i kommunens F-9
skolor samt gymnasiet. I övriga skolor (F-5 och F-6)finns vegetariskt
alternativ för de som önskar. Arbete med att succesivt införa ett vegetariskt
alternativ öppet för alla även i dessa skolor, har påbörjats.
Servicenämnden beslutade 2018-09-27 § 61 att potatissorterna Bintje och
King Edward inte ska köpas in, på grund av förädling och besprutning av
nämnda sorter.
Andelen Ekologiska livsmedel i Servicenämnden uppgick 2018 till 35,7%.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-03
Medborgarförslag-Ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg med
fokus på potatisen 2018-12-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-29 § 29
Överlämnande av medborgarförslag 2019-02-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 41
Godkänna förfrågningsunderlag för Upphandling
multifunktionsprinters MFP, SVN 2019/29
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av
multifunktionsprinters med tillägg av förtydligande av returhantering
Beskrivning av ärendet
Servicenämndens ansvar är bland annat att ansvara för
förvaltningsövergripande upphandlingar och upphandlingar för
servicenämndens verksamhetsområde.
En ny upphandling gällande multifunktionsprinters förbereds av
upphandlingsenheten. Upphandlingen omfattar även Hylte och Markaryds
kommuner. Fullmakten från de deltagande kommunerna omfattar inte
tilldelningsbeslut.
Förfrågningsunderlag har tagits fram.
Motivering av beslut
Vid servicenämndens möte 2019-01-24 § 8 beslutades att upphandling
gällande multifunktionsprinters är en strategisk upphandling.
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
Beslutsförslag 2019-05-02
SVN 2019-29 Bilaga 1 Pris-Krav
SVN 2019-29 Förfrågan MFP-Multifunktionsskrivar

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 42
Medborgarförslag-Ingen palmolja i kommunens matmedborgarförslag, SVN 2019/38
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2019-02-01, överlämnat Björn Arnold Bengtssons
medborgarförslag, ingen palmolja i kommunens mat, till servicenämnden
för handläggning och beslut.
Förslagsställaren föreslår att den kommunala verksamheten avstår från att
använda palmolja i matlagning, för att uppnå 2030-målen och hantera
rådande klimatkris.
Motivering av beslut
Palmolja används i livsmedel för att dessa ska bibehålla textur, smak och
hållbarhet. Palmolja började användas i högre grad när industrin sökte efter
ett fett som kunde ersätta det fett som innehöll transfett. Exempel på
livsmedel där palmolja kan ingå är margarin, kex, glass och fyllningar i
chokladbitar. I kommunens upphandling av livsmedel ställs krav på att om
palmolja ingår i ett livsmedel ska den vara certifierad och ansvarsfullt
producerad. Förslag på certifikat är: Roundtable On Substinable Palm Oil
(RPSO) som är initierat av bl.a. WWF. I Falkenbergs kommun finns det
certifierad palmolja i 21 st. upphandlade livsmedel av 760 st., t.ex. vissa
bakverk, kex och mjölkfritt margarin.
Varje produkt som innehåller palmolja i kommunens upphandling granskas
och behovet bedöms innan den antas.

Ekonomi
Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-02
Medborgarförslag-Ingen palmolja i kommunens mat 2018-12-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-29 § 5
Överlämnande av medborgarförslag 2019-02-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 43
Uppdrag-Utreda behovet av egna nämndspecifika
styrdokument vad avser antikorruption, mutor och jäv,
SVN 2018/48
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Att de kommunövergripande riktlinjerna är tillräckliga.
2. Att behovet av nämndspecifika styrdokument därmed är utrett.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag på
antikorruptionspolicy och kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12 att
förslaget skulle sändas ut på remiss till samtliga nämnder, styrelser och
direktion.
Servicenämnden fattade 2018-09-27 beslut om att i sitt remissvar ställa sig
positiv till de föreslagna kommunövergripande riktlinjer som tagits fram på
området om mutor och representation och gåvor.
Kommunfullmäktige fattade 2019-04-23 § 93 beslut om att anta den
föreslagna antikorruptionspolicyn och att uppdra åt samtliga nämnder och
bolag att, utöver kommunövergripande riktlinjer, utreda behovet av egna
nämnds-/bolagsspecifika styrdokument vad avser antikorruption, mutor och
jäv.
Motivering av beslut
Servicenämnden anser att de dokument som är antagna,
antikorruptionspolicy, riktlinjer för mutor och riktlinjer för representation
och gåvor täcker servicenämndens verksamheter och ser inte något behov av
några ytterligare styrdokument inom området.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-08
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 93
Antikorruptionspolicy antagen 2019-04-23

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 44
Möjlighet att ansöka ur Stiftelsen Rörbeckska
donationen, SVN 2019/86
Beslut
Ärendet utgår
1.
Beskrivning av ärendet
Motivering av beslut
Ekonomi
Underlag för beslut

Utdragsbestyrkande

1 (1)

8

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 45
Tertialrapport 1, servicenämnden 2019, SVN 2019/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna lämnad information
Beskrivning av ärendet
Tertialrapporten innehåller uppföljning av servicenämndens verksamheter
samt investeringar och omfattar perioden januari-april. Uppföljning sker
både på nämndnivå och på en kommunövergripande nivå.
Rapporten innehåller en avstämning av det ekonomiska läget med en
prognos för helåret. En jämförelse med budget sker och kommenteras.

Motivering av beslut
Serviceförvaltningen förväntas för helåret att följa sin budget.
Kost- och städverksamheten prognostiserar ett överskott pga ökat antal sålda
portioner, detta beräknas täcka underskottet ökade personal- och
livsmedelskostnader, samt den obudgeterade hyran.
Fordonsverksamheten prognostiseras att nå ett nollresultat för helåret.
Upphandling beräknas att följa sin budget och göra ett nollresultat för 2019.
IT och GIS beräknas göra ett nollresultat för 2019. Viss osäkerhet finns
beroende på att det ev kan tillkomma kostnader under hösten för IT.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka hanteringen av
förseningsavgifter.

Ekonomi
För helåret förväntas servicenämnden följa budget. Viss osäkerhet finns
beroende på att det ev kan tillkomma kostnader under hösten för IT.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-08
Tertialrapport 1

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 46
Redovisning av beslut fattade på delegation
servicenämndens möte 2019-05-23, SVN 2019/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation enligt listor för
perioden 2019-04-18—2019-05-16
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 (6kap § 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
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-03
Rapport Delegeringsbeslut till servicenämnden 190523

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 47
Information vid servicenämndens möte 190523, SVN
2019/4
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna lämnad information
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Kort sammanfattning från mötet med revisionen.
Kost-& städservice
 Information lokalvården- bemötande (Agneta)

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-08

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

§ 48
Meddelanden till servicenämnden 190523, SVN 2019/5
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapporteringen av meddelanden för perioden 2019-04-18—
2019-05-16
Beskrivning av ärendet
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-04-23 § 78
Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell, KS 2019/165 (SVN
2019/3)
Styrmodellen Falkenbergs kommun
Bilaga 1 – ny budgetprocess
Vision, politisk viljeinriktning och övergripande mål 2019-2022
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-04-23 § 80
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2018 års kommunala
förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst och
förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Halland, KS 2019/147 (SVN
2019/3)
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-04-23 § 93
Antagande av antikorruptionspolicy, KS 2018/256 (SVN 2018/48)
Antagen antikorruptionspolicy
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-04-23 § 117
Antagande av riktlinje mot mutor, KS 2018/257 (SVN 2018/47)
Antagen riktlinje mot mutor 2019-04-09
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-04-23 § 118
Antagande av riktlinje för representation och gåvor, KS 2018/255 (SVN
2018/51)
Antagen riktlinje för representation och gåvor 2019-04-09
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-14 § 138
Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2019, KS 2019/148
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-14 § 139
Befolkningsprognos 2019, KS 2016/172
Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2019
Kommunprognos 2019-2028
PROTOKOLL SERVICENÄMNDENS CENTRALA SAMVERKAN
2019-05-16

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-05-23

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-08
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 78
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 80
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 93
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 117
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 118
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-14 § 138
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-14 § 139

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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