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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-08-27

§ 74
Ekonomisk månadsuppföljning för juli, SVN 2020/1
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
upprättat månadsuppföljning för perioden januari-juli.
Totalt för perioden gör servicenämnden ett underskott om 2,8 mnkr jämfört
med budget. De största avvikelserna ses inom kost- och städverksamheten
samt IT-enheten.
Avvikelsen beror på mindre beställda volymer än beräknat från
måltidsservice samt oförutsedda behov av licenser och externa tjänster inom
IT.
Prognos för helåret är 0,5 mnkr överskott.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för servicenämnden
för perioden januari-juli 2020.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-08-18
Månadsuppföljning juli, 2020-08-18

Utdragsbestyrkande
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-08-27

§ 75
Utreda förutsättningar för att Kranmärka
organisationen, SVN 2020/60
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Överlämna redovisad tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens
hållbarhetsavdelning.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 § 92 uppdra åt servicenämnden att
kartlägga hur verksamheten använder förpackat vatten idag samt redogöra
för förutsättningarna att kranmärka organisationen.
Hållbarhetsavdelningen föreslår att Falkenbergs kommun som organisation
ansluter sig till Kranmärkt. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning
av verksamheter som endast använder sig av kranvatten och den
administreras av Svenskt vatten. Märkningen betyder att arbetsplatsen,
möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
Med Kranmärkt tar kommunen ställning för en bättre miljö och inspirerar
andra att också välja kranvatten.
Motivering av beslut
I tjänsteskrivelse 2020-06-29 framkommer att servicenämnden inte
använder buteljerat vatten i sin verksamhet, däremot erbjuder
servicenämnden buteljerat vatten till socialnämndens brukare inom
äldreomsorgen om denna har heldygnskost.
Serviceförvaltningen har en vattenautomat med tappar för stilla och kolsyrat
kallt vatten i en verksamhet. Det har sparat kranvatten då det tar längre tid
att få det tillräckligt kallt.
Servicenämnden är positiv till att kranmärka organisationen.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Att kranmärka organisationen innebär att brukare inom särskilt boende inte
kommer att få förpackat kolsyrat vatten. En viss kostnad tas ut av brukaren
då kolsyrat vatten ingår i heldygnskostnaden. Kostnaden för
servicenämnden påverkas inte nämnvärt.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-29
Tjänsteskrivelse servicenämnden 2020-06-29
Uppdrag att kartlägga hur verksamheterna använder förpackat vatten och
redogör för förutsättningar att kranmärka organisationen och helägda bolag
2020-06-09
Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 92

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Testverksamhet med meröppna skolmatsalar där äldre
och yngre ska mötas, verkställighet - utvärdering, SVN
2019/128
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. att återrapportering av testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på
lunchen” skjuts upp till augusti 2021.
Beskrivning av ärendet
2019-11-14 beslutade servicenämnden att utvärdering av testverksamhet ”
Låt äldre och unga mötas på lunchen” skulle ske under sommaren 2020.
2020- 02- 25 startade försöksverksamheten ”Låt äldre och unga mötas på
lunchen” på Fagereds- respektive Söderskolans matsalar. I och med Covid19 försvann möjligheten att äta i de matsalar som ingår i
försöksverksamheten. Inga äldre har ätit i de matsalar där testverksamheten
erbjudits.
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”
skjuts upp till augusti 2021.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-08-20
Servicenämnden, 2019-11-14, § 92

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Informationsärende servicenämnden (SVN) 2020, SVN
2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
 Bengt Wernersson (C) önskade 2020-06-16 en redovisning om vad en
bil som kommunen leasar i relation till marknadsvärdet. Per
Samuelsson, enhetschef för fordon, redovisar en jämförelse för total
kostnad av extern leasing, 5466 kr/månad, samt intern kostnad för
fordonsenheten, 5250 kr/månad.
 Camilla Möllborn, verksamhetsutvecklare kost & städservice,
informerar om matdagarna i Falkenberg 5-6 september 2020.
Underlag för beslut
Jämförelse billeasing, 2020-08-17

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden 2020-08-27

§ 78
Anmälan om personuppgiftsincident, SVN 2020/96
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Den 2020-07-01 upptäcktes en personuppgiftsincident där ett
personnummer skickades via mail till annan förvaltning. En medborgare har
kontaktat Kontaktcenter för att överlämna information om ett pågående
ärende hos kommunen. I detta ärende lämnade medborgaren själv sitt
personnummer i mailet. Mailet skickades sedermera vidare till den
förvaltning som ska bemöta medborgarens skrivelse. Konsekvensen av det
inträffade är att extra skyddsvärda personuppgifter, personnummer,
exponerats i en osäker kommunikationskanal.
Incidenten bedöms ha inträffat på grund av den mänskliga faktorn.
Mottagaren upplever inte att verksamhetssystem som annars används är
användarvänlig, samt att sändaren av mailet inte läst igenom detta innan det
skickades vidare via mail.
Åtgärder har vidtagits. Information om gällande riktlinje kommer att
informeras om. Fortsättningsvis används verksamhetssystemet för att skicka
vidare information som kommer in till Kontaktcenter.
Incidenten bedöms inte medföra sådan risk för den registrerade att anmälan
till Datainspektionen behöver göras. Inte heller bedöms risken för den
registrerades rättigheter och friheter som så omfattande att den registrerade
behöver informeras om incidenten.
Motivering av beslut
Serviceförvaltningen föreslår att informationen antecknas till protokollet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2020-08-06
Utredningsblankett avseende personuppgiftsincident på Kontaktcenter.
2020-07-28

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Revidering av kommunstyrelsens och
servicenämndens reglementen, SVN 2020/99
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar ett likalydande beslut,
överföra kommunens centrala befolkningsstatistikverksamhet/ansvar
från kommunstyrelsen till servicenämnden.
2. Som följd härav revidera reglementena genom att texten ”kommunens
centrala statistikverksamhet/ansvar för särskild verksamhet för statistik
som avses i offentlighet- och sekretesslagen 24 kap 8 § (2009:400)”
stryks ur kommunstyrelsens reglemente 4 § och införs i
servicenämndens reglemente 1 §, stycke 4, punkt 5.
Beskrivning av ärendet
Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen 4 § svarar
kommunstyrelsen, inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer
kommunfullmäktige i övrigt anger, för kommunens centrala
statistikverksamhet/ansvar för särskild verksamhet för statistik som avses i
offentlighet- och sekretesslagen 24 kap 8 § (2009:400).
Uppdraget omfattar hantering av kommunens befolkningsstatistik och
genomförs idag av kommunstyrelseförvaltningen. Statistiken hanteras i tre
databaser; befolkningsdatabasen, sysselsättningsdatabasen och
flyttdatabasen. Statistiken tillhandahålls på förfrågan från kommunens
verksamheter men också på förfrågan från externa aktörer. I många fall
efterfrågas statistiken inte bara utifrån kommunen som helhet utan även
utifrån delområden, specifika orter och så kallade nyckelkodsområden i
kommunen varför GIS-verksamheten ofta är en viktig part i
tillhandahållandet av den statistik som efterfrågas.
Föreliggande förslag innebär att statistikfunktionen överförs från
kommunstyrelsen till servicenämnden. Uppdraget kommer utifrån förslaget
att istället genomföras inom serviceförvaltningen befintliga
personalresurser. Uppdraget omfattar idag i genomsnitt över året ca 5 % av
en heltidstjänst.
Motivering av beslut
Uppdraget gällande tillhandahållande av befolkningsstatistik är ett rent stödoch serviceuppdrag som faller väl inom ramen för servicenämndens
övergripande uppdrag att samordna och utveckla effektiva stödfunktioner
för övriga nämnder, att säkerställa att samordningsvinster tas tillvara och för
att kommunens verksamheter ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter
och ge effektivare kommunal service.
Uppdraget om befolkningsstatistik är nära kopplat till GIS-verksamheten
inom servicenämndens ansvarsområde. Att lägga statistikfunktionen under
Utdragsbestyrkande
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samma verksamhet som GIS förväntas ge möjligheter till utveckling av
befolkningsstatistiken som verksamhetsområde och därmed ökad kvalitet på
statistikunderlag till verksamheten samt högre effektivitet.
Ansvaret för framtagande av befolkningsprognoser ligger oförändrat kvar på
kommunstyrelsen och arbetet leds av kommunstyrelseförvaltningen.
Ekonomi
Förslaget i sig innebär ingen kostnad för nämnden. Uppdraget kommer att
hanteras inom befintlig budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-07-06
Servicenämndens reglemente 2020-03-31

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Revidering av sammanträdestider för servicenämnden
2020, SVN 2020/105
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa sammanträdesdagar och tider för servicenämnden enligt
förslag.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.30 om inte annat anges.
Beskrivning av ärendet
Föreliggande förslag innebär att nya sammanträdesdagen den 24 september
ändras till 23 september, 22 oktober ändras till 21 oktober och 17 december
ändras till 16 december.
Motivering av beslut
Under rådande pandemi har Folkhälsomyndigheten uppmanat till att hålla
avstånd till varandra. För att ha möjligheten att hålla avstånd krävs en större
lokal för sammanträdet, därför har datumen för vissa sammanträdesdagar
flyttats för att kunna boka en större lokal för sammanträden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-08-20

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Meddelande till servicenämnden, SVN 2020/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapportering av meddelande från perioden 2020-06-09 –
2020-08-20
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-08-20
Kommunstyrelsen, 2020-06-10, § 183
Riktlinje för bisysslor i Falkenbergs kommun, 2020-04-29
Kommunstyrelsen, 2020-06-30, § 106
Budget 2021-2023 FASTSTÄLLD, 2020-06-30
Tertialrapport 1, 2020 Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen, 2020-06-30, § 110
Kommunstyrelsen, 2020-06-30, § 111
Remiss handlingsplan införande av parkeringsskiva, 2020-06-15
Serviceförvaltningens yttrande, 2020-08-17
Protokoll centrala samverkan, 2020-05-19
Protokoll centrala samverkan, 2020-06-11

Utdragsbestyrkande
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§ 82
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 2020-08-20
Delegationsbeslut 20200820

Utdragsbestyrkande
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