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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2020-10-21 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Servicenämnden
Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
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Serviceförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Angela Moussallem
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 89
Återrapportering av uppdrag att utredning och plan för
minimering av engångsartiklar i plast, SVN 2019/97
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna och översända föreliggande plan för minimering av
engångsartiklar i plast till hållbarhetsutskottet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2019-05-31 samtliga nämnder och bolag i uppdrag
att först kartlägga sin användning av engångsartiklar i plast och sedan
utreda, göra en plan och starta minimering av engångsartiklar i plast.
En kartläggning av användning av engångsartiklar i plast har redovisats och
återrapporterats till kommunfullmäktige 2020-06-30 och därmed anses del 1
av uppdraget slutfört, varpå serviceförvaltningen nu går vidare till andra
delen av uppdraget.
Serviceförvaltningen har tagit fram en plan för minimering av
engångsartiklar av plast. Planen utgörs av en kartläggning av produkter som
kan ersättas av flergångsmaterial, vilka som kan minimeras genom
beteendeförändringar samt vilka vi behöver ställa om genom krav i
kommande upphandlingar.
Motivering av beslut
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2020-05-28 har servicenämnden nu
tagit fram en plan för att starta minimering av engångsartiklar i plast.
Föreliggande plan föreslås godkännas och översändas till
hållbarhetsutskottet för sammanställning och redovisning till
kommunfullmäktige.
Ekonomi
Själva beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi. Kostnader kan
tillkomma initialt när material byts ut mot hållbara alternativt. Utökade krav
vid upphandlingar kan medföra kostnadsökningar.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-05
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Kartläggning av engångsplast 2020-10-05
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 118

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 90
Sammanträdesdagar och tider för servicenämnden
2021, SVN 2020/132
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa sammanträdesdagar och tider under 2021 enligt
serviceförvaltningen förslag.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.30 om inte annat anges.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden lämnar ett förslag till sammanträdesdagar och tider för
2021. Förslaget följer samma mötesintervall som under 2020. Samtliga
sammanträden äger rum på en torsdag. Ett undantag för sammanträdet i juni
som äger rum på en tisdag.
Motivering av beslut
Vid planering av mötesdagar och tider beaktas kommunens övriga
planerings- och uppföljningsprocess.
Ekonomi
De planerade mötena ryms inom nämndens budget för 2021.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-01
Översiktskalender 2020-10-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 91
Revidering av servicenämndens säkerhetsorganisation
2020, SVN 2020/131
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anta föreslagen revidering av riktlinjer för servicenämndes
säkerhetsorganisation.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs säkerhetspolicy anger att det skall finnas en riktlinje för hur
man skall förtydliga säkerhetsorganisationen i de olika verksamheterna.
Med riktlinjen för säkerhetsorganisation i Falkenbergs kommun vill man
förtydliga för medarbetare, besökare och brukare var ansvaret för
säkerhetsarbetet ligger och vilka roller som finns i kommunens organisation.
Uppföljning av säkerhetsorganisationen skall genomföras varje år inom
förvaltningen. Uppföljning av skadeförebyggande arbete, personalsäkerhet
samt systematiskt brandskyddsarbete skall genomföras varje år inom
förvaltningen och redovisas till nämnden samt till kommunstyrelsen som
ansvarar för samordning
Motivering av beslut
Servicenämndens riktlinjer för säkerhetsorganisation har reviderats.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-15
Förslag - Riktlinjer för säkerhetsorganisation i servicenämnden reviderad
2020-09-24

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 92
Fastställande av måltidspriset 2021, SVN 2020/138
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Fastställa måltidspriset för år 2021 enligt prislista.
Beskrivning av ärendet
Servicenämnden skall varje år fastställa måltidspriset för nästkommande år.
Motivering av beslut
Inför 2021 finns beslutade effektiviseringar vilka är inräknade i föreslagna
måltidspriser.
Måltidspriserna räknas upp med PKV (prisindex för kommunal
verksamhet), löneökningar och övrigt. Kostnader för
verksamhetsförändringar justeras årligen.
Efter översyn av portionsantal samt livsmedelskostnader/portion har en
justering av livsmedelskostnaderna gjorts.
Prisberäkningen har kommunicerats med barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen.
Ekonomi
Beslutet kommer att påverka ekonomin genom att köpande förvaltningar får
en ramjustering.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-12
Prislista måltid 2021
Yrkande
Gert Persson (M) yrkar återremittera ärendet till serviceförvaltning för att
omarbeta förslaget utifrån enbart PKV-index.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på serviceförvaltningens förslag mot Gert
Perssons (M) återremitteringsyrkande och finner att servicenämnden
beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 93
Information, SVN 2020/2
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kristina Kjellgren, förvaltningschef, informerar om pågående omställning
på grund av strukturförändring av kök på mindre förskolor.
Kristina Kjellgren, förvaltningschef, informerar om köksutredningen.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 94
Meddelande till servicenämnden 2020, SVN 2020/3
Beslut
Servicenämnden beslutar
1. Godkänna rapportering av meddelande från perioden 2020-09-17 –
2020-10-15.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-15
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 223
Falkenbergs kommun inkl nämnderna 2007
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 224
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 235
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 231
FASTSTÄLLD riktlinje – informationssäkerhet för medarbetare och
förtroendevalda 2020-08-17
Information från dataskyddsombuden – information från
dataskyddsombuden p.g.a. EU domstolens dom i Schrems II-målet
Kommunfullmäktige 2020-09-29 § 154
Kommunfullmäktige 2020-09-29 § 155
Översiktskalender 2020-10-06
Kommunfullmäktige 2020-09-29 § 157
FASTSTÄLLD - Policy för försäljning och inköp av förpackat vatten 202009-29
Protokoll centrala samverkan 14 oktober

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2020-10-21

§ 95
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 2020-10-15
Delegationsbeslut 2020-10-21

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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