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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Nämnden för Service svar på Socialdemokraternas motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden (KS 2021-01154) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-03-04, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden.  

I motionen yrkar Socialdemokraterna 

 att kommunen återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på äldreboenden till det 
självkostnadspris som dessa måltider har.  

 att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vård & Omsorg förvaltningschef beslutade 2019-11-15 att stänga restaurangerna för externa besökare 
på vård- och omsorgsboenden och därmed avslutades beställningen till förvaltningen för Service.  

Förvaltningen för Service utför uppdrag på beställning till övriga förvaltningar. Enligt gällande 
reglemente för nämnden för Service ingår inte matservering till allmänheten. 

Val och omfattning av tillagningskök ingår i Måltids planering av den gemensamma 
produktionskapaciteten. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Yttrande, daterat 2022-03-04 

Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden, 2022-01-04 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 193) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna 
på äldreboenden 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 432) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på 
äldreboenden 

(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om att öppna restaurangerna på äldreboenden 

Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse - Beslut om att stänga restaurangerna för externa besökare på vård- 
och omsorgsboenden, 2019-11-15 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Lovisa Eld      Annika Åkerlund  

Förvaltningschef     Verksamhetschef Måltid 
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Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss - Motion om att öppna 
restaurangerna på äldreboenden (KS 2021-011549 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till verksamhetens 
uppdrag och gällande reglemente.  

 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Enligt gällande reglemente för nämnden för Service ingår inte matservering till allmänheten. 
Förvaltningen för Service utför uppdrag på beställning till övriga förvaltningar. Förvaltningen för Vård 
& Omsorg har enligt beslut från Vård & Omsorgs förvaltningschef 2019-11-15 valt att säga upp 
föreslagen tjänst. 

Val och omfattning av tillagningskök ingår i Måltids planering av den gemensamma 
produktionskapaciteten. 

 

 



ä~ cialdemokraterna So 

Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 

En god och näringsrik måltid i nya och gamla vänners lag, är god livskvalitet. 

Att äta ihop med andra gör att det blir trevligare, smakar bättre och man skapar kontakter. 

Affärsluncher är ett sätt att under trivsamma former skapa dessa kontakter. 

När David Attenborough första gången träffade bergsgorillorna iÖstafrika så satte han sig 

och åt blad ihop med dem för att skapa kontakt. 

Idag sitter många gamla ensamma hemma och äter sin mat. I det höga tempo som är hinner 

vi inte att ta oss den tid som behövs. Att äta lunch på stan är inte alla förunnat. Med låga 

pensioner så är dagens lunch priser på våra restauranger alldeles för höga för de flesta av 

våra gamla. 

För ett antal år sedan var det möjligt för våra pensionärer att äta på våra äldreboenden. 

Detta medförde att man fick tillgång till lagad mat och umgänge. 

den allmänna effektiviseringen och marknadsanpassningen så försvann denna möjlighet. 

Ensamheten ökade och med den ohälsan. 

Socialdemokraterna yrkar därför: 

Att vi återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på våra äldreboenden till det 

självkostnadspris som dessa måltider har. 

Att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden. 

. ~. ~~° ~. 
~- ~ ; 

Johan Tolinsson S M'a'- Br' t Rane — Å dersson S ~ ~ ) - J ~ ) 

Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 193 Dnr 2021-01154 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2021-12-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 432 Dnr 2021-01154 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service och 
nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion om att öppna restaurangerna på 
äldreboenden 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01154 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Service 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-04-04 

Direktiv/Övrigt - 
 







  

 

 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)   

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)   

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)   

Lag (2011:1029) på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)   

     

  



 

  

 

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.   

  

 

Kungsbacka kommun är att betrakta som en upphandlande myndighet. Kontraktsförbindelser avser därmed 

Kungsbacka kommun som helhet, oavsett till vilken verksamhet upphandlingen har genomförts. Det betyder 

att den juridiska personen som ingår avtal är kommunen, separata avtal för specifika verksamheter 

(förvaltningar) kan göras men det är ändå kommunen som ingår avtalet.   

   
 

Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt fastställt tröskelvärde 

eller fastställd procent av tröskelvärdet.  

 

Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om tröskelvärden för offentlig 

upphandling som publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år av 

Europeiska unionen.  

 

 

Det är tillåtet att direktupphandla när kommunen saknar avtal inom området och det som ska köpas har ett 

värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Ofta är det köp som inte är av återkommande karaktär 

och som är unikt för den egna verksamheten.   

  

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens direktupphandlingar av varor eller 

tjänster av liknande slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, inklusive eventuella optioner och 

förlängningsklausuler, även om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om en upphandling delats 

upp i flera olika avtal, ska räknas med. 

 

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under 

direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera 

olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten 

eller inte. Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste 

upphandling genomföras enligt ett annonserat förfarande.    

  

Verksamheten ska därför säkerställa att köp inom området inte sker eller har skett hos annan förvaltning.  

  

 

• Verksamheterna handlägger själva köp där värdet understiger direktupphandlingsgränsen.    

• Förvaltningen för Service Inköp lämnar stöd i de fall köpet kräver reglering genom avtal. Sådana 

regleringar kan röra sekretess i upphandlad verksamhet eller att ett avtal, även av lågt värde, som 

kan utgöra risk med hänsyn till kommunens ansvar för välfärd. Detta ska meddelas potentiella 

leverantörer i samband med att offert inhämtas, eftersom villkor är ofta är kostnadsdrivande.   

  

  

 

  

  



• Köp under 100 000 kronor kräver ingen dokumentation.

• Köp över 100 000 kronor ska alltid dokumenteras. Kommunens överväganden till inköpsbeslutet

och annat av betydelse ska anges.

• Vid upphandling av koncessioner enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) finns

undantag eftersom en nedre beloppsgräns saknas. Dokumentation ska således alltid ske.

Upplysningar 

Det är nämnden som beslutar om inköp. Det framgår av respektive nämnds delegeringsförteckning, 

attestordning eller motsvarande dokument om och vilken befattningshavare som får besluta om inköp och till 

vilka belopp.   

Verksamheternas dokumenthanteringsplaner ska innehålla hur bevarande av denna typ av handlingar ska 

ske.   

Den inköpande förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som har skett genom 

direktupphandling.    

Nämnden för Service 2022-03-17 § 26
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling   
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar nedan revideringar avseende Riktlinjer för direktupphandling, beslutat av 
Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30, och översänder det till Kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 februari 2022 har så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna trätt i kraft. 
Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda området, med andra ord 
upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet enligt Tillkännagivande av tröskelvärden för 
offentlig upphandling (SFS). Förändringarna har medfört dels omstrukturering av och förändring i 
redan befintliga bestämmelser, dels att ett antal nya bestämmelsen har tillkommit.  
 
Med anledning av reglerförändringarna krävs viss revidering av Riktlinjer för direktupphandling, 
antagen av Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen är av mindre karaktär och avser i 
huvudsak förändring i sak vad gäller beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt upphandlings 
värdeberäkning. Revideringen innebär även viss omflyttning av enstaka stycken eller meningar.  
 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 
indirekt berör barn. Revideringen av riktlinjen innehåller inte specifika delar som direkt och/eller 
indirekt kommer att påverka barn, dock uppstår påverkan i samband med att specifika upphandlingar 
genomförs. Vid större beslut ska förvaltningarna och dess verksamheter genomföra en prövning av 
barnets bästa samt dokumentera konsekvenserna av barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra 
dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras inför beslut i verksamheterna.     
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 
Riktlinjer för direktupphandling beslutad av Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 (KS 2020-00379) 
Riktlinjer för direktupphandling med revideringar 2022-03-17 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Riktlinjer för direktupphandling  
 
Den 9 mars 2021 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för direktupphandling, i samband med arbetet 
med policy och riktlinjer för inköp. Riktlinjerna genomgick inför beslut en revidering i syfte att göra 
dessa neutrala i förhållande till justeringar av tröskelvärdena, organisationsoberoende samt mer 
kortfattade. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, datum liksom ovan, uppdragit åt nämnden för Service att ansvara för 
dokumentets aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.  
 
Nämnden för Service initierar härmed förändring. Revideringen följer av lagändring och är till sin 
karaktär av mindre art i förhållande till Riktlinjer för direktupphandling i helhet. Ändringen är inte av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
 
Förenklingsregler  
 
Den 1 februari 2022 har så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna trätt i kraft.1 
Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda området. Med andra ord 
upphandlingar vars värde understiger det tröskelvärde som fastställs av Regeringen, som publiceras av 
svensk författningssamling i Tillkännagivande av tröskelvärden för offentlig upphandling (SFS)). 
Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen. 
 

                                                
1 Se prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk  
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De nya reglerna påverkar främst lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2011:46) om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2011:1029) om upphandling på försvars och 
säkerhetsområdet (LUFS). Tidigare reglering i 19 kap. LOU, 19 kap. LUF samt 15 kap. LUFS har 
ersatts av två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandling och ett för direktupphandling. 
Det övergripande syftet med förändringarna är att göra reglerna enklare, både vad gäller utformning 
och innehåll. Regelverket innehåller numera bara de regler som är nödvändiga för att ge upphandlade 
myndigheter ramar och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. Exempel på regelförändring, 
utöver vad som redogörs för nedan och som påverkar Riktlinjer för direktupphandling, är att kravet på 
att använda ett visst upphandlingsförfarande såsom förenklat förfaranden har utgått.  
 
Förändringarna innebär att direktupphandlingsgränserna för upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader, i stället för en fastställd procentsats av tröskelvärdet, numera regleras genom ett 
fast belopp. Beloppen uppgår till 700 000 kronor enligt LOU, respektive 1, 2 miljoner kronor enligt 
LUF respektive LUFS. Vidare har direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda 
tjänster höjts kraftigt, för LOU:s del i dagsläget till cirka 7,8 miljoner kronor (fastställt tröskelvärde). 
Exempel på sådana tjänster är hälsovård och socialtjänster, hotell- och restaurangtjänster och juridiska 
tjänster. Direktupphandlingsgränsen enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner uppgår 
som tidigare till fem procent av fastställt tröskelvärde.  
 
Regelförändringarna innebär även att upphandlande myndigheter från och med 1 februari ska tillämpa 
reglerna i 5 kapitlet LOU respektive LUF vid beräkning av upphandlingars värde. Det finns därmed 
inte längre en skyldighet att inkludera under räkenskapsåret tidigare genomförda direktupphandlingar 
av ”samma slag” vid uppskattning av en direktupphandlingens värde. Enligt nuvarande reglering ska 
dock värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt av ”liknande slag” som regelbundet återkommer, eller 

som ska förnyas inom en viss tid, inkluderas i värdeberäkningen av en upphandling. Vidare gäller 
alltjämt förbudet mot att dela upp en upphandling i syfte att kringgå bestämmelserna om 
annonspliktiga upphandlingar. 
 
 
Revideringsbehov  
 
Med anledning av ovan krävs viss revidering av Riktlinjer för direktupphandling, antagen av 
Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen är av mindre omfattning och avser i huvudsak 
förändring i sak vad gäller beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt beräkning av 
direktupphandlingars värde. Revideringen innebär även omstrukturering av vissa enstaka stycken och 
meningar.  
 
Punkten 1.4 Direktupphandlingsgräns 
Texten utgår och ersätt med följande:  
”Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt fastställt 

tröskelvärde eller fastställd procent av tröskelvärdet.  
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Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om tröskelvärden för 
offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Tröskelvärdet justeras 
vartannat år av Europeiska unionen. ” 
 
Punkten 2 Genomförande av direktupphandling  
Stycke två utgår och ersätts med följande:  
”Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens direktupphandlingar av varor 

eller tjänster av liknande slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, inklusive eventuella 
optioner och förlängningsklausuler, även om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om en 
upphandling delats upp i flera olika avtal, ska räknas med.” 
 
Med anledning av revideringsbehovet enligt ovan har viss omflyttning av stycken eller meningar blivit 
nödvändigt, dock utan att medföra förändring i sak. Bland annat har tidigare punkten 1.3 Tröskelvärde 
utgått och informationen har integrerats i reviderad punkt 1.3 Direktupphandlingsgräns (tidigare 
punkten 1.4 Direktupphandlingsgräns).  
 
 

Lovisa Eld      Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Inköp 
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Riktlinjer för direktupphandling 

1 Definitioner  

  

1.1 Direktupphandling  

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.  
 

1.2 Upphandlande myndighet  

Kungsbacka kommun är att betrakta som en upphandlande myndighet. Kontraktsförbindelser avser därmed 
Kungsbacka kommun som helhet, oavsett till vilken verksamhet upphandlingen har genomförts. Det betyder 
att den juridiska personen som ingår avtal är kommunen, separata avtal för specifika verksamheter 
(förvaltningar) kan göras men det är ändå kommunen som ingår avtalet.   

  
1.3 Tröskelvärde  

Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om tröskelvärden för offentlig 
upphandling som publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år 
av Europeiska unionen. I detta värde ska samtliga eventuella optioner och förlängningsklausuler ingå. Värdet 
beräknas genom att samtliga av myndighetens köp av varor/tjänster av samma slag räknas ihop. Beräkningen 
ska utgå ifrån hela avtalets löptid även om det överstiger ett år.  
 

1.4 Direktupphandlingsgräns  

Direktupphandlingsgränsen är en i upphandlingslagarna fastställd procentsats av tröskelvärdet.    
 
 
2 Genomförande av direktupphandling    

Det är tillåtet att direktupphandla när kommunen saknar avtal inom området och det som ska köpas har ett 
värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Ofta är det köp som inte är av återkommande karaktär 
och som är unikt för den egna verksamheten.  

 

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens direktupphandlingar av varor eller 
tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år 
liksom värdet av delavtal, om en upphandling delats upp i flera olika avtal.  
 

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under 
direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera 
olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten 
eller inte. Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste 
upphandling genomföras enligt ett annonserat förfarande.   
 
Verksamheten ska därför säkerställa att köp inom området inte sker eller har skett hos annan förvaltning. 
 
2.1 Handläggning av direktupphandlingar  

  
 Verksamheterna handlägger själva köp där värdet understiger direktupphandlingsgränsen.   
 Förvaltningen för Service Inköp lämnar stöd i de fall köpet kräver reglering genom avtal. Sådana 

regleringar kan röra sekretess i upphandlad verksamhet eller att ett avtal, även av lågt värde, som kan 
utgöra risk med hänsyn till kommunens ansvar för välfärd. Detta ska meddelas potentiella 
leverantörer i samband med att offert inhämtas, eftersom villkor är ofta är kostnadsdrivande.  
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Riktlinjer för direktupphandling 

2.1.1 Dokumentation 

 
 Köp under 100 000 kronor kräver ingen dokumentation.  
 Köp över 100 000 kronor ska alltid dokumenteras. Kommunens överväganden till inköpsbeslutet 

och annat av betydelse ska anges.  
 Vid upphandling av koncessioner enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) finns 

undantag eftersom en nedre beloppsgräns saknas. Dokumentation ska således alltid ske.   
  
  

Upplysningar 
 
Det är nämnden som beslutar om inköp. Det framgår av respektive nämnds delegeringsförteckning, 
attestordning eller motsvarande dokument om och vilken befattningshavare som får besluta om inköp och till 
vilka belopp.  
 
Verksamheternas dokumenthanteringsplaner ska innehålla hur bevarande av denna typ av handlingar ska 
ske.  
 
Den inköpande förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som har skett genom 
direktupphandling.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 9 mars 2021 § 30, KS 2020-

00379 

Gäller från: 9 mars 2021 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 30 Dnr 2020-00379 
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling 
med tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i  
§ 185/2018 om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att gälla.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens 
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för 
inköp samt av Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska 
skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan 
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är 
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår 
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten. 

Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se 
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för 
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att 
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i 
kommunens alla inköpsprocesser.  

Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska 
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan 
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett 
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och 
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 64 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30 
Policy för inköp, 2020-12-21 
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Riktlinjer för inköp, 2020-12-21 
Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21 
Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 
Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17 
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185 
Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009 
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i  
§ 164/2009 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 
 

Datum 

2022-03-03 
Diarienummer 

SE 2021-00409 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Återrapportering av delegation avseende undertecknande på kommunstyrelsens 
remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (KS 2021-
01246). 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service  
Nämnden för Service godkänner anmälan av återrapporteringen avseende undertecknande på 
kommunstyrelsens remiss -  Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (KS 2021-
01246)  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsens remiss - Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (KS 2021-01246). Med anledning av kort svarstid 
gav Nämnden för Service 2022-01-20 § 7 förvaltningschefen delegation att underteckna ovan remiss. 
Återrapportering skulle ske till nämnden för Service sammanträde 2021-03-17.   

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Nämnden för Service protokollsutdrag 2022-01-20 § 7 - Begäran om yttrande, Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

 

 

 

Lovisa Eld      Johan Arvidsson  

Förvaltningschef     Enhetschef Säkerhet Fastighet 
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§ 7 Dnr 2021-00409 
Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Beslut 
Nämnden för Service ger förvaltningschefen för Service delegation att underteckna 
begäran om yttrande – Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen, 
dnr 2021-00409. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen senast 2022-03-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått begäran om yttrande avseende remiss - Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Svaret ska vara Kommunstyrelsen 
tillhanda senast 2022-03-04.  

Med anledning av kort svarstid önskar förvaltningschefen för Service få delegation 
att underteckna ovan yttrande så att ärendet kan beredas av verksamheten utifrån 
ansvar enligt Reglemente för nämnden för Service.  

Återrapportering till nämnden för Service sker vid nämndens sammanträde  
2022-03-17. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-10 
Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

 

 



 
 

Datum 

2022-02-21 
Diarienummer 

SE 2022-00001 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämnden för Service svar på Socialdemokraternas motion om träbyggnadsstrategi 
(KS 2021-01157) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service  
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-02-21, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion om 
träbyggnadsstrategi daterat 2021-11-22. 

Socialdemokraterna föreslår i angiven motion att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.  

Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Service målsättning är att lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, luftkvalitet, 
ventilation, radon, dagsljus och materialval uppfylls.  
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att  
produkter med farliga ämnen undviks. 

Service använder SundaHus Miljödata i samtliga processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 
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Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 

 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Nämnden för Service yttrande 2022-02-21 – Motion om träbyggnadsstrategi  
(Socialdemokraterna) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 190) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 435) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Mats Söderström 

Förvaltningschef     Tillförordnad verksamhetschef Fastighet 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-03-14 
Diarienummer 

«Databas» «Diarienr» 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsen remiss - Motion om 
träbyggnadsstrategi (KS 2021-01157) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen med hänvisning till fastsällda arbetssätt inom förvaltningen för 
Service. Verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning arbetar med framtagna rutiner såsom tydliga 
hållbarhetskrav enligt Miljöbyggnad Silver, SundaHus samt krav på grön bilaga vid inhyrning av 
lokaler.  

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Vår målsättning är att våra lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att vi uppfyller krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, 
luftkvalitet, ventilation, radon, dagsljus och materialval. 
 
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att vi 
undviker produkter med farliga ämnen och vi har koll på innehållet i en byggnad över tid.  Vi använder 
oss av SundaHus Miljödata i samtliga av våra processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 

Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 
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Nämnden för Service ställer idag inte krav på val av materialtyp, utan förhåller sig till förslag från 
leverantör enligt ovan ställda riktlinjer.  

Förvaltningen för Service anser att framtagna rutiner ger en bra grund för goda miljöval vid 
byggnationer och förvaltning av våra fastigheter. 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion om träbyggnadsstrategi 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01157 

Begäran om yttrande avser Byggnadsnämnden 
Nämnden för Service 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-04-04 

Direktiv/Övrigt - 
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§ 435 Dnr 2021-01157 
Remittering av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 190 Dnr 2021-01157 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



•ä Socialdemokraterna 

MOTION 
till Kommunfullmäktige iKungsbacka Den 22 november 2021 

Bygg i trä 
Alla är vi nog överens om den rådande hotbilden mot klimatet. Hållbarhetsfrågor är 

högprioriterade. Vi måste omfattande och aktivt arbeta för varaktighet i allt större utsträckning. 

Likt många andra kommuner såsom Skellefteå, Söderhamn, Borås, Eksjö med flera behöver 

Kungsbacka kommun ta ansvar och bygga klimatsmart i trä. 

Trä är ett byggmaterial som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

Trä är framförallt en förnyelsebar råvara till skillnad mot betong som tillverkas av sand, en 

begränsad resurs. IMF Internationella valutafonden som verkar i samarbete med världsbanken, 

varnar för att användandet av sand överstiger tillgångarna, och sand har idag blivit en allvarlig 

bristvara, trots stora ökenområden. Ökensand är inte av rätt struktur och därmed oanvändbar. Den 

sand som används till produktion hittas under åkermark eller på havsbotten vilket medför 

obrukbara marker och hotat fiske. 80 procent av sanden och gruset som utvinns går till 

betongindustrin, som vid husbyggnation fördelaktigt kan ersättas av trä. 

Under senare tid har vi också kunnat ta del av vad bristen på cement kan ha på svenskt 

bostadsbyggande och arbetsmarknad. 

Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd. 

Forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; visar att skogen dessutom bör avverkas för 

förbättrade klimateffekter. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid till 

skillnad från en orörd skog som endast kan lagra en begränsad mängd kol. 

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid 

under byggprocessen än hus med betongstommar. Detta påvisas i IVL Svenska Miljöinstitutet och 

Sveriges Byggindustriers studier -ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme har 

tydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. 

Linköpings universitet har i en studie visat att genom att bygga hälften av alla kommande 

flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt. Studien visar även att 

kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av 

den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför. 

Den historiska nackdelen med träbyggande och brandrisk är sedan lång tid tillbaka undanröjd. De 

massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på. Trähus idag uppfyller 

Boverkets regler för brandskydd. 

Industriellt träbyggande effektiviserar byggtiden med minst 50 procent jämfört med platsbyggda 

hus. Eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats, minskar störningar i 

trafik och närområde där huset ska stå, med 90 procent. När byggtider kortas och kostnader 

sjunker kan fler bostäder produceras på kortare tid, och därmed kan vi snabba upp bostads-

byggandet. Ett modernt Kungsbacka bygger ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart i trä! 

Socialdemokraterna föreslår 

att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka 
som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Eva Borg (S) 

Kommunalråd 



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

SE 2022-00042 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser mars 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service  
Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser mars 2022 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-02-07 till 2022-03-08 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 
ärende 

Ärendemening 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 2022-02-07 2022-00025 Dataskyddsombudets  
årsrapport 2021 

(Dataskyddsombud)  
Information och råd om tredjeland och 
amerikanska molntjänster 

2022-02-15 2022-00034 Information och råd gällande 
social medier samt amerikanska 
molntjänster/tredjelandsöverföring 

(Dataskyddsombud) 
Råd vid användning av sociala medier 

2022-02-15 2022-00034 Information och råd gällande 
social medier samt amerikanska 
molntjänster/tredjelandsöverföring 
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(Kommunfullmäktige) (Beslut § 21) 
Entledigande och begäran av ny 
sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot i nämnden för 
Service och ledamot i nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 

2022-02-18 2022-00036 Entledigande och begäran av ny 
sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige 
samt entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Service och ledamot 
i nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 34)  
Svar på initiativ om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

2022-02-25 2022-00047 Svar på initiativ om kompetens- 
och självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

(Kommunstyrelsen)  
Utredning, handlingsplan för aktivare 
ansvar 

2022-02-25 2022-00047 Svar på initiativ om kompetens- 
och självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

(Kommunstyrelsen) (Tjänsteskrivelse) 
Svar på initiativ om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

2022-02-25 2022-00047 Svar på initiativ om kompetens- 
och självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

(Kommunstyrelsen)  
Kompetens- och självförsörjning 
genom anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 

2022-02-25 2022-00047 Svar på initiativ om kompetens- 
och självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 
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(Högsta Förvaltningsdomstolen) 
(Beslut) Mål nr. 7033-21 

2022-03-04 2020-00336 Begäran om allmän handling 

(Dataskyddsombud) (Information) 
Information om 2022 års fördjupade 
granskning av dataskyddet 

2022-03-08 2022-00063 Information om 2022 års 
fördjupade granskning av 
dataskyddet 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

 

 

Lovisa Eld       

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

SE 2022-00043 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegeringsbeslut mars 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med 
nämnden för Service delegeringsförteckning, beslutad 2021-03-18 § 23. Beslut får endast fattas inom 
nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet att fatta beslut enligt författning 
eller kommunfullmäktiges beslut. Redovisningen innebär inte att nämnden för Service omprövar eller 
fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Service återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet 
och fatta beslut. 

Beslut fattade i enlighet med nämnden för Service delegeringsförteckning återrapporteras till nämnden 
genom sammanställning av delegeringsbeslut i separat bilaga.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Sammanställning av delegeringsbeslut mars 2022 

 

 

Lovisa Eld       

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

SE 2022-00043 

 
 

 

 
 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Anmälan av delegeringsbeslut mars 2022 

Upplysning 
Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23  
under perioden 2022-01-31 till 2022-03-07. 
 

Sammanfattning  

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2022-01-31 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Drifttekniker 

Kristian Eriksson 

2022-02-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Måltidsbiträde 

Lena Sandqvist 

2022-02-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Måltidsbiträde 

Madeleine Nilsson 

2022-02-01 3.3.1 
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Verksamhetschef 

Lovisa Eld 
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2022-02-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

Kristina Uddh 

2022-02-07 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 
Måltidsbiträde 

Joawchim Asplund 

2022-02-07 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

Mariana Werder Gutierrez 

2022-02-12 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Bostadsplanerare 

Fredrik Wallman 

2022-02-14 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Underhållstekniker 

Christer Lindström 

2022-02-14 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Arbetsledare  

Jenny Erixon 

2022-02-24 3.2.2 
Upphandlings- 
lagstiftningen och 
kommunens policy  
och tillämpnings 
anvisningar/riktlinjer 

Ramavtals- upphandlingar som 
berör två eller flera förvaltningar. 

Tilldelade upphandlingar 2021 

Katarina Appelqvist 
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2022-03-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

Jenny Erixon 

2022-03-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Arbetsledare 

Ann Cathrine Roxhage 

2022-03-07 I Kungsbacka kommuns 
Ekonomistyrprinciper 
regleras hantering av 
resultatfonden. 
Ekonomistyrprinciperna 
återges årligen i fastställd 
kommunbudget.  

Beslut fattat med stöd av 
Nämnden för Service 
delegeringsförteckning 
2021-03-18 § 23. 
3.2.11 Nämndens beslut 
nämndbudget och 
Kungsbackas styrmodell.  
Beslut om 
förvaltningsbudget med 
fördelning på 
verksamhetsnivå.  

Uttag ur resultatfond Service 
2022 - Matsvinn Måltid 

Lovisa Eld 
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2022-03-07 I Kungsbacka kommuns 
Ekonomistyrprinciper 
regleras hantering av 
resultatfonden. 
Ekonomistyrprinciperna 
återges årligen i fastställd 
kommunbudget.  

Beslut fattat med stöd av 
Nämnden för Service 
delegeringsförteckning 
2021-03-18 § 23. 
3.2.11 Nämndens beslut 
nämndbudget och 
Kungsbackas styrmodell.  
Beslut om 
förvaltningsbudget med 
fördelning på 
verksamhetsnivå. 

Uttag ur resultatfond Service 
2022 – Digitalt Center 

Lovisa Eld 

2022-03-07 I Kungsbacka kommuns 
Ekonomistyrprinciper 
regleras hantering av 
resultatfonden. 
Ekonomistyrprinciperna 
återges årligen i fastställd 
kommunbudget.  

Beslut fattat med stöd av 
Nämnden för Service 
delegeringsförteckning 
2021-03-18 § 23. 
3.2.11 Nämndens beslut 
nämndbudget och 
Kungsbackas styrmodell.  
Beslut om 
förvaltningsbudget med 
fördelning på 
verksamhetsnivå.  

Uttag ur resultatfond Service 
2022 – Dataskydd 

Lovisa Eld 
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