Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-10-28

§ 314
Tillsättning av förvaltningschef till ny serviceförvaltning.
KS 2014-406
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 tillsätta Majlis Wolfhagen som ny chef för serviceförvaltningen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-30 att införa en serviceförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Tjänsten har varit utannonserad internt och fyra hade anmält intresse för tjänsten.
Ekonomi
Medel finns anslagna i budget 2015.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-10-29 och anslaget 2014-10-30.
Utdragsbestyrkande
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§ 174
Införande av serviceförvaltning i Falkenbergs kommun.
(AU § 257, KS § 224) KS 2014-334
Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Bilda en serviceförvaltning med tillhörande nämnd. Antalet nämndsledamöter ska vara
5 ordinarie och 3 ersättare.
2 Ersätta kost- och städutskottet med en servicenämnd, med uppdrag att leda serviceförvaltningen.
3 Starta serviceförvaltningen 2015-01-01 med följande verksamheter:
a. Kost- och städservice
b. Fordonsverksamheten med bilpool
c. Kontaktcenter
d. Kontorsservice och internpost
4 Rekrytera en chef för serviceförvaltningen som får i uppdrag att utreda möjligheten att
utöka verksamheten med fler arbetsområden.
5 Anta reglemente för servicenämnden enligt utredningens förslag.
6 Genomföra motsvarande följdändringar i reglementet för kommunstyrelsen.
7 Ge arvodeskommittén i uppdrag att se över arvoden för nämnden.
Beslutsunderlag
Utredningen ”Förslag till införande av serviceförvaltning i Falkenbergs kommun” samt
tidigare antagen utredning ”Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation”.
Sammanfattning av ärendet
Utredaren fick i början av året i uppdrag av kommunchefen att lägga ett förslag som
innehåller beskrivning av hur en serviceförvaltning kan införas i kommunen. Förslaget
beskriver detta och innebär samtidigt att en servicenämnd inrättas, vilket innebär att
kommunstyrelsen avlastas ärenden som berör de verksamheter som kommer att tillhöra
servicenämndens ansvarsområde.
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Forts § 174
De områden som kommer att tillhöra servicenämnden vid starten är:
a. Kost- och städservice
b. Fordonsverksamheten med bilpool
c. Kontaktcenter
d. Kontorsservice och internpost
Ekonomi
Förslaget innebär att en ny nämnd inrättas. De verksamheter som förs över till denna
nämnd finns idag under kommunstyrelsen. Ökade kostnader uppstår på grund av den
politiska organisationen, samt för förvaltningschefen och dennes kontor. Verksamheterna
är huvudsakligen intäktsfinansierade, och inget tillskott till verksamheterna föreslås.
Övervägande
Utredningen ”Samordnad kost-och lokalvårdsorganisation”, med principer och ledord för
en kommande serviceförvaltning, antogs av fullmäktige 2011-08-30 § 152 (KS § 206).
Samtidigt beslöts att
- ”verksamheten skall utvecklas till en serviceförvaltning. Kommunledningskontoret
skall leda detta arbete.
-

verksamheten i ett inledningsskede tillhör kommunstyrelsens arbetsområde, och att ett
utskott tillsätts för styrning av verksamheten”

Utvecklingen mot en serviceförvaltning har gått långsamt på grund av att ett antal
utvecklingsprojekt har varit igång samtidigt.
I januari 2014 godkände ledningsgruppen utredningsuppdraget som lett fram till den nu
framlagda utredningen. Under våren har det tillkommit diskussioner om hur kommunens
ledningsorganisation skall se ut i framtiden. Detta har påverkat utredningen på så sätt att
endast ett fåtal operativa verksamsamheter har kunnat tas i beaktande för att ingå i den
första etappen vid införandet.
Under utredningens gång har frågan om inrättande av servicenämnd diskuterats ingående.
Förslaget innebär att en servicenämnd inrättas för att man skall kunna få en tydlig organisation både intern och externt. Internt, för personal och samverkansorganisation, och
externt gentemot kommunens övriga nämnder och bolag vilka man skall samarbeta med.
Förslaget innebär att den kommande förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillföra fler verksamheter till serviceförvaltningen. Detta är viktigt för att kunna nå
de synergieffekter som är möjliga med en serviceförvaltning.
Utredaren lämnar inget förslag till antalet ledamöter i servicenämnden, utan överlåter detta
till den politiska organisationen.
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Forts § 174
Yrkande
Britt-Marie Jonsson (S), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V) och Thomas Fagenheim (S)
yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
att utvärdera kost- och städverksamheten.
Mari-Louise Wernersson (C), Daniel Bernhardt (KD) och Monica Hansson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige
fattar beslut enligt Mari-Louise Wernerssons yrkande och därmed bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2014-10-07 och anslaget 2014-10-08.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Samtliga förvaltningar
Samtliga bolag
Fackföreningarna
Kost- och städservice
FAMI
Kontaktcenter
Kontorsservice
Arbetsgivarenheten
Ekonomienheten
FMS
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