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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2019-06-19 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
2019-06-19
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-20
Datum då anslaget tas ned
2019-07-11
Protokollet förvaras hos
Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Beatrice Arturson
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 49
Revidering av Riktlinjer för telefonianvändning, SVN
2019/81
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta reviderad riktlinje för telefonianvändning.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden antog 2017-08-31 § 31 Riktlinjer för telefonianvändning.
Servicenämnden ansvarar för att den nu gällande riktlinjen revideras
vartannat år.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen föreslår att förslag till riktlinje antas. Något
remissförfarande är inte nödvändigt eftersom riktlinjen inte omfattas av
större förändringar. Det är främst en hänvisning till Riktlinjer för
mobiltelefonianvändning under kapitel 4 som är borttagen, eftersom den
riktlinjen inte längre gäller.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-03
Riktlinjer för telefonianvändning SVN 2016/15 antagen 2017-08-31
Förslag på reviderad Riktlinje för telefonianvändning 2019-06-10

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 50
Internremiss-Riktlinje för inköp och upphandling, SVN
2019/89
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Föreslå kommunstyrelsen besluta om ändring i riktlinjen 5.3.1 enligt
nedan.
2. Överlämna remissvaret till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta förslag till struktur
för Falkenbergs kommuns styrdokument, varför det föreligger förslag till ny
riktlinje för upphandling och inköp. Den föreslagna riktlinjen för
upphandling och inköp är framtagen i enlighet med antagen struktur för
kommunens styrdokument.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 § 165 att föreslagen riktlinje för
upphandling och inköp skickas ut på remiss till samtliga nämnder, styrelser
och direktion för att ge utrymme att lämna synpunkter på förslaget.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen föreslår ändring i riktlinjen 5.3.1 till nedanstående:
5.3.1 Nämnds-och koncernövergripande upphandlingar
Respektive nämnd och bolag ansvarar för att medverka vid, och
tillhandahålla personer för deltagande i referensgrupp vid framtagande av
kravspecifikationer för nämnds-och koncernövergripande ramavtal.
Respektive nämnd och bolag ska bistå med information om sitt behov och
sina krav, enligt fastställd tidsplan för den aktuella upphandlingen, till
upphandlingsenheten.
Respektive nämnd och bolag utför egna ramavtalsavrop och förnyade
konkurrensutsättningar.
Upphandlingsenheten bistår med rådgivning och stöd.
I övrigt har serviceförvaltningen inga synpunkter på riktlinjen för
upphandling och inköp.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-20
Utsändande av remiss-Riktlinjer för upphandling och inköp KS 2019/123,
protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-14 § 165
Riktlinjer Upphandling och inköp v.2

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 51
Information-Budget 2020-drift, SVN 2019/94
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna lämnad information.
Beskrivning av ärendet
Till följd av ett uppdrag i budget pågår ett arbete med att revidera
kommunens budget- och styrprocess. Detta innebär ett förändrat arbetssätt
från och med budget 2021-2023. Därmed uteblir ordinarie budgetprocess
och budgetarbetet inför 2020-2022 är ett övergångsår där nämnderna främst
ska fokusera på den utmaning som är kopplat till uppdraget om
effektivisering.
Uppdraget som gäller för samtliga nämnder är att ta fram förslag på
effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning
med 2% av budgetram inför budgetarbetet 2019 med verkan 2020.
Omfattning och ansvar gällande uppdraget finns i centrala
budgetanvisningar.
Belopp som gäller för servicenämndens effektiviseringar motsvarande 2%
av budgetram är 514 tkr.
För Kost- och städservice som är intäktsfinansierade ska Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämndens kost och städkostnader minskas
med 1.893 tkr.
Motivering av beslut
Servicenämndens uppdrag är att ansvara för att samordna och utveckla
effektiva stödfunktioner för övriga nämnder. Kommunens övriga
förvaltningar/nämnder ger i uppdrag till serviceförvaltningen/nämnden att
utföra ett uppdrag eller stödverksamhet.
Servicenämndens mandat är att finna det bästa sättet att genomföra
uppdraget både när det gäller effektivitet och ekonomiska lösningar utifrån
de kvalitetskrav som ställs på uppdraget.
Under 2016 – 2019 har följande effektiviseringar/kostnadsminskningar
gjorts inom servicenämnden:
Kostverksamheten

6.290 tkr

Städverksamheten

2.300 tkr (ny upphandling från maj 2019)

IT

10.407 tkr (upphandling it-support och telefoni)

Övriga

390 tkr

Kontaktcenter

425 tkr (verksamhetsutvecklare)

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

Nämndens verksamheter är till största delen intäktsfinansierad vilket innebär
att kostnaderna för tjänster/produkter debiteras beställande förvaltningar
utifrån de kvalitetskrav som ställts.
Serviceförvaltningen har sammanställt förslag på kostnadsminskningar som
ev kan göras och delgett detta till övriga förvaltningar. Effekterna av detta
tillfaller inte servicenämnden utan den beställande nämnden.
För den ramfinansierade verksamheten inom nämnden pågår utredningar
och beräkningar till förslag om effektiviseringar. Dessa redovisas för beslut
vid nämndens sammanträde i augusti 2019.
Ekonomi
Ekonomin för Falkenbergs kommun påverkas av beslut omeffektiviseringar
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-29

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 52
Information-Budget 2020-2024, investeringar, SVN
2019/95
Ärendet utgår
Beslut
1.
Beskrivning av ärendet
Underlag för beslut

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 53
Redovisning av beslut fattade på delegation,
servicenämndens möte 190619, SVN 2019/6
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation enligt listor för
perioden 2019-05-17—2019-06-18
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 2019-06-10
Redovisning delegationsbeslut SVN 190619, rapport-datum 190618

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 54
Meddelanden , SVN 2019/5
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapporteringen av meddelanden för perioden 2019-05-17—
2019-06-12
Beskrivning av ärendet
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-14 § 147
Ny struktur för sociala rådet, KS 2019/161
PROTOKOLLSUTDRAG SOCIALNÄMNDEN 2019-05-21 § 101
Översyn matdistribution, SOC 2019/72
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 106
Motion-Låt äldre och unga mötas på lunchen, KS 2018/451
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 121
Redovisning av uppdrag i budget 2018-Öka andelen ekologisk mat till 35%,
KS 2018/52
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 119
Redovisning av uppdrag i budget 2018-Samtliga nämnder, bolag och
samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivan
fordon, KS 2018/55
PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 118
Uppdrag om minimering av engångsplast, KS 2019/176
PROTOKOLL SERVICENÄMNDENS SAMVERKAN 2019-06-13
Ekonomi
Beslutet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-14 § 147
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-21 § 101
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-28 § 106
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-28 § 121
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-28 § 119
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-28 § 118
Protokoll servicenämndens samverkan 2019-06-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-06-19

§ 55
Information , SVN 2019/4
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna lämnad information.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Arbetsgång inför rekrytering ny förvaltningschef.
 Sjuk, tillbud och arbetsskadestatistik tertial 1.
IT/GIS
 Arbete med att intervjua samtliga förvaltningschefer pågår i syfte att
samla information om krav och önskemål inför kommande
upphandling av IT-support.
Motivering av beslut
Ekonomi
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-06-10
KIA-tillbudsrapporter tertial 1 2019, 2019-06-11
Sjukfrånvarostatistik tertial 1 2019, 2019-06-12

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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