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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Granskning av måltidsverksamheten 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar skrivelsen gällande granskning av Måltidsverksamheten 2021, daterat 
2022-03-30, och översänder det som sitt svar till Ernst & Young AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 
kommunens måltidsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för 
Services styrning och uppföljning av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna 
kontroll är utformad på ett sätt som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet. Den 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 
nämnden i stort har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av måltidsverksamheten. 

Granskningsrapporten har översänts till nämnden för Service med önskemål att senast den 9 maj 2022 
inkomma med svar till Ernst & Young avseende följande rekommendationer. 

1. Överväga att införa styrning samt följa upp kvalitetsmål gällande kundnöjdhet för 
måltidsverksamheten  

2. Säkerställa att protokollen innehåller tillräcklig information för att klargöra innehållet för de 
muntliga föredragningar som nämnden tar del av  

3. Tydliggöra uppföljningen av mål i styrkort eftersom inte alla mål följs upp med ordinarie 
processer i apriluppföljning och delårsrapport  

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv   
Prövningen av barnens bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt- eller indirekt berör 
barn. Vår bedömning är att detta beslut inte påverkar barn, då Ernst & Youngs granskning av 
Måltidsverksamheten är en uppföljning av verksamheten och innehåller därmed inga beslut inför 

framtiden som direkt eller indirekt berör barn.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Nämnden för Service skrivelse gällande granskning av Måltidsverksamheten 2021, daterat 2022-03-30 

 

Beslutet skickas till 
Ernst & Young AB 

 

Beskrivning av ärendet 
I nämnden för Services reglemente framgår det att nämnden ska tillhandahålla och utveckla 
efterfrågade tjänster inom måltidsproduktion och servering i förskolor, skolor, gymnasier och boenden. 
Nämnden för Service ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för förvaltningar 
och för kommunen som helhet. Baserat på nämndens mål och direktiv arbetar förvaltningen utifrån 
upprättade verksamhetsplaner.  

Inom förvaltningen för Service ansvarar serviceområde Måltider för måltidsverksamheten. 
Verksamhetschefen för serviceområde Måltider har det övergripande ansvaret för serviceområdet. 
Under verksamhetschefen finns sex enhetschefer med ansvar för varsitt måltidsområde. Varje 
enhetschef ansvarar för ett antal förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden inom sitt område. 
Verksamheten fördelas främst geografiskt för att minska leveranssträckorna, men också utifrån olika 
krav som finns på maten som levereras. Serviceområde Måltider har ca 330 medarbetare i drygt 100 
kök. De tillagar och serverar en rad olika måltidstyper per dag till förskolebarn, grund- och 
gymnasieelever, vård och omsorgsboenden och hemtjänst samt medarbetare på skolor och förskolor. 

 

 

Lovisa Eld      Annika Åkerlund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Måltid 
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Granskning av måltidsverksamheten 2021 
Nämnden för Service har tagit del av Ernst & Youngs rapport gällande granskning av 
Måltidsverksamheten 2021. 

Nämnden för Service lämnar genom denna skrivelse svar till Ernst & Young avseende följande 
rekommendationer som anges i rapporten: 
 

 

 

1. Överväga att införa styrning samt följa upp kvalitetsmål gällande kundnöjdhet för 
måltidsverksamheten  

Nämnden för Service anger i målbild 2023 riktningen för måltidsverksamheten. Kvalitetsmål och 
kundnöjdhet följs kontinuerligt upp i dialoger med beställande förvaltningar samt genom matråd där 
matgäster deltar.  

Beställande förvaltningar genomför enkäter med inslag av frågor som berör måltider. Resultatet av 
enkäterna delas med Måltidsverksamheten som omhändertar dessa.   

Denna uppföljning anser nämnden för Service vara tillräcklig för att säkerställa kvalitet och 
kundnöjdhet. Genomförda uppföljningar kommer kontinuerligt att dokumenteras och återrapporteras 
till nämnden. 
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2. Säkerställa att protokollen innehåller tillräcklig information för att klargöra innehållet 
för de muntliga föredragningar som nämnden tar del av  

 

 
Kommunallagen 5 kap. Fullmäktige 
Protokollet 
65 § Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandes ansvar. 
66 § Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts. 
67 § Protokollet ska för varje ärende redovisa  
   1.vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 
   2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, 
   3. genomförda omröstningar och resultaten av dem, 
   4. vilka beslut som har fattats, 
   5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, och 
   6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten. 
68 § I protokollet ska det anges vilka interpellationer och frågor som ställts och vilka som har besvarats. 

69 § Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. 

70 § Bestämmelser om att justering av protokollet ska tillkännages på anslagstavlan finns i 8 kap. 12 §. 
 

 
Nämnden för Service protokollför sammanträden enligt 5 kap. 65 § på ordförandes ansvar. 
 
Nämnden för Service protokollför enligt 5 kap. 66 § vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort 
och vilka ärenden som handlagts. 
 
Nämnden för Service redovisar enligt 5 kap. § 67, i varje enskilt ärende, yrkanden och förslag samt 
beslutsgång. Protokollen redovisar fortsatt eventuella omröstningar, de beslut som fattats, vilka ledamöter 
som deltagit i besluten samt reservationer som anmälts mot besluten. 
 
Vid interpellationer enligt 5 kap. § 68 anges de frågor som ställts och vilka som besvarats. 
 
Nämnden för Service protokoll justeras inom fjorton dagar samt tillkännages på kommunens 
anslagstavla enligt 5 kap. 69-70 §§.  
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Kommunallagen 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder 
Uppgifter  

4 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. 

5 § Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med 
stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 

Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den. 

6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan 

Offentligrätt och närvaro vid sammanträden 
25 § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara 
offentliga, om fullmäktige har medgett det. 
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten. 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
   1. som avser myndighetsutövning, eller 
   2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden 
 

 
Nämnden för Service har genom årsredovisning, uppföljning och prognos april, delårsrapport augusti 
samt intern kontroll fullgjort sina redovisningsskyldigheter enligt 6 kap. 4-6 §§.  
I Årsredovisningen, angivna delårsrapporter samt Intern kontroll delges allmänheten information 
gällande Måltidsverksamheten. 
 
 Nämnden för Service sammanträden hålls enligt 6 kap. 25 § inom stängda dörrar.  
Allmänheten är välkommen att delta på Kommunfullmäktiges sammanträden om de så önskar. 
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Kommunallagen 8 kap. Delaktighet och insyn  
Anslagstavlan 

9 § Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna 
särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. 

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på 
anslagstavlan. Lag (2019:835). 

10 § Anslagstavlan ska innehålla 
   1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, 
   2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 
   3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, 
   4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller regionen bestämmer och det inte strider  mot lag eller annan 
författning, och 
   5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap 

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan 
författning ska meddelas på anslagstavlan. 

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden 
få ett bevis om det. Lag (2019:835). 

Tillkännagivande av protokoll 

12 § Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av 
tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet 
får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket. 

Insyn i budgeten  

14 § Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och 
med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas. Lag (2019:835). 

Insyn i årsredovisningen 

15 § Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med 
tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas. Lag (2019:835). 
 

 
Allmänheten har genom Kungsbacka.se tillgång till kommunens anslagstavla som anges i 8 kap. 9 §. 

Nämnden för Service anger på kommunens anslagstavla information enligt 8 kap. 10 §. 
Den som önskar bevis att åtgärden är genomförd kan få detta.  
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Nämnden för Service anslår enligt 8 kap, 12 § protokollet senast 2 dagar efter justerings skett på 
kommunens anslagstavla. 

Nämnden för Service har enligt 8 kap. 14-15 §§ delgett allmänheten insyn i budget samt 
årsredovisning. I Årsredovisningen, angivna delårsrapporter samt Intern kontroll ges allmänheten 
information och uppföljning gällande Måltidsverksamheten. Detta sker genom att handlingar och 
dokument hålls tillgängliga på kommunens hemsida för allmänheten att ta del av. 

 

Sammanfattande inställning 
 
Nämnden för Service anser sig ha uppfyllt de krav gentemot allmänhetens rätt att ta del av information 
och beslut enligt ovan angivna kap. ur Kommunallagen.   
Nämnden för Service sammanträden hålls inom stängda dörrar, och all information som delges 
nämnden är således inte till för allmänheten att ta del av. Vill allmänheten ta del av kommunens 
sammanträden är de välkomna att närvara vid fullmäktiges sammanträden. 
Ärendet ”Förvaltningschefen informerar” är ett renodlat informationsärende.  
Där lyfter förvaltningschefen aktuell information som berör förvaltningen och delger nämnden 
övergripande väsentliga händelser som skett sedan föregående sammanträde. Skulle informationen 
vara av betydande karaktär behandlas alltid informationen i ett separat ärende. Den muntliga 
informationen i angivet ärende är avsedd för nämnden för Service ledamöter och ersättare och inte för 
allmänheten. Inga underlag rörande ärendet expedieras i samband med kallelsen. 
Nämnden för Service protokollför ärendet ”Förvaltningschefen informerar” enligt de krav som ställs i 

Kommunallagen, se ovan kommentar under respektive avsnitt.  
I budget samt årsredovisning fullför nämnden för Service sin skyldighet genom att handlingar och 
dokument publiceras på kommunens hemsida och därmed hålls tillgängliga för allmänheten att ta del 
av. I dessa dokument kan allmänheten ta del av Måltidsverksamhetens arbete. Nämndens ledamöter 
och ersättare samt allmänheten har även tagit del av Måltidsverksamhetens pågående arbetet genom 
specifika ärenden som behandlas i nämnden för Service. Exempel på detta är Heltid som norm 2021-
04-29 § 41(Dnr SE 2021-00126), Måltids samarbete med För & Grundskola samt information om 
Svinnprojektet 2021-06-23 § 64 (Dnr SE 2021-00212).  
 
Nämnden för Service anser sig därmed fullfölja sin skyldighet gentemot allmänheten att ta del av 
Måltidsverksamhetens arbete genom protokoll och dess innehåll. 
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3. Tydliggöra uppföljningen av mål i styrkort eftersom inte alla mål följs upp med ordinarie 
processer i apriluppföljning och delårsrapport  

 

Uppföljningen av nämnden för Service målbild 2023 (NSE 2019-09-12 § 80, Dnr 2019-00154) är 
tydligt beskriven i nämndbudget enligt nedan bild och text: 

 

 
Verksamhetsplaner samt styrkorten (med mått och mål) beslutas av förvaltningen och uppföljning sker 
för att följa utvecklingen. I samband med bokslut (apriluppföljning, delårsrapport, årsredovisning) 
lämnar förvaltningen kommentarer, utifrån verksamhetsplan och styrkort, till nämnden. Om betydande 
avvikelser uppkommer redovisas detta för nämnden. 

 
Vid varje nämndsmöte redovisar förvaltningen nyckeltal från styrkortet som har betydande avvikelse, 
både positivt och negativ avvikelse. Redovisningen omfattar utfall och målvärde. I mötesprotokollet 
för nämnden noteras vilka verksamheter vars mått har redovisats.  

Nämnden för Service anser att uppföljningen av mål i styrkort är tydlig och följer den ordning, 
beskriven ovan, som är beslutad i nämnden.  

 
 
 

 

Lovisa Eld   Karl Persson    Annika Åkerlund 

Förvaltningschef  Biträdande Förvaltningschef  Verksamhetschef Måltid 
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Till: 

Nämnden för Service  

Revisionsrapport – Granskning av måltidsverksamheten  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 februari 2022 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Services styrning och uppföljning 

av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll är utformad på ett sätt 

som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet.  

Den samlade bedömningen i granskningen är att nämnden i stort har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av måltidsverksamheten. Det finns utvecklings-

områden vad gäller uppföljningen då inte alla mål följs upp med ordinarie processer i 

apriluppföljning och delårsrapport. Nämnden tar inte heller del av dokumenterad uppföljning 

av vad gäller kundnöjdhet.  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 9 maj 2022 erhålla svar från 

nämnden för Service på nedanstående frågeställningar med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 

genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till kommunrevision@kungsbacka.se. 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

Revisionsrapport – Granskning av måltidsverksamheten  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 februari 2022 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Services styrning och uppföljning 

av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll är utformad på ett sätt 

som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet. 

Den samlade bedömningen i granskningen är att nämnden i stort har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av måltidsverksamheten. Det finns utvecklings-

områden vad gäller uppföljningen då inte alla mål följs upp med ordinarie processer i 

apriluppföljning och delårsrapport. Nämnden tar inte heller del av dokumenterad uppföljning 

av vad gäller kundnöjdhet.  

Rapporten översänds för kännedom.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



Kommunrevisionen har granskat 
måltidsverksamheten 

Mer information lämnas av

Rolf-Arne Ullaeus, kommunrevisor

070-5790255

rolf-arne.ullaeus@kungsbacka.se
Förbättringsområden Rekommendationer

Målsättning
Överväga att införa styrning samt följa 
upp kvalitetsmål gällande kundnöjdhet 

för måltidsverksamheten. 

Återrapportering till 
nämnd 

Säkerställa att protokollen innehåller 
tillräcklig information för att klargöra 

innehållet för de muntliga 
föredragningarna som nämnden tar del 

av.

Uppföljning 
Tydliggöra uppföljningen av mål i 

styrkort eftersom inte alla mål följs 
upp med ordinarie proceser i 

apriluppföljning och delårsrapport.  

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.kungsbacka.se Februari 2022

mailto:rolf-arne.ullaeus@kungsbacka.se
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 

kommunens måltidsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden 

för Services styrning och uppföljning av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens 

interna kontroll är utformad på ett sätt som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet. 

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningar är följande:  

► Mål och riktning för måltidsverksamheten klargörs i nämndens Målbild 2023 respektive 

nämndbudget samt i förvaltningens verksamhetsplan och styrkort.  

► I Målbild 2023 finns ett målområde ”Goda måltider med minskad klimatpåverkan”, men 

nämnden eller förvaltningen har inte några tydliga mål vad gäller kundnöjdhet avseende 

måltiderna. Det finns också andra forum för uppföljning av upplevelsen av måltiden.  

► Verksamheten bedrivs utifrån riktlinjer rörande driften av måltidsverksamheten samt 

riktlinjer rörande miljö och livsmedelskvalitet.  

► Roller och ansvar inom Serviceområde Måltiders organisation är tydliga. S.k. tjänste-

beskrivningar beskriver ansvarsfördelningen mellan serviceområde Måltider och de 

beställande verksamheterna. 

► Samverkan sker på politisk och tjänstepersonsnivå. 

► Måltidsverksamheten följs upp genom ordinarie processer i form av apriluppföljning, 

delårsbokslut och årsredovisning både vad gäller verksamhet och ekonomi. De mål som 

följs upp är inte nämndmål, utan härrör från förvaltningens styrkort och verksamhetsplan. 

Målen i styrkort och verksamhetsplan är dock baserade på mål som presenteras i Målbild 

2023 och nämndbudget, vilket gör att nämndens målbild 2023 indirekt följs upp.  

► Nämnden tar även del av uppföljning genom muntliga presentationer från förvaltningschef 

och verksamheterna.  

► Måltidsverksamheten bedrivs i stort enligt de målsättningar avseende kvalitet som 

återfinns i nämndbudget, målbild, verksamhetsplan, styrkort och riktlinjer. Vidare uppges 

ekonomiska faktorer såsom ökade livsmedelspriser medföra att vissa riktlinjer gällande 

kvalitet stundtals får bortses ifrån.  

► Nämnden tar inte del av dokumenterad uppföljning vad gäller kundnöjdhet för 

måltidsverksamheten.  

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att nämnden i stort har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av måltidsverksamheten. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Service att: 

► Överväga att införa styrning samt följa upp kvalitetsmål gällande kundnöjdhet för 

måltidsverksamheten 

► Säkerställa att protokollen innehåller tillräcklig information för att klargöra innehållet för de 

muntliga föredragningar som nämnden tar del av  

► Tydliggöra uppföljningen av mål i styrkort eftersom inte alla mål följs upp med ordinarie 

processer i apriluppföljning och delårsrapport 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens måltids-

verksamhet. Granskningen avser nämnden för Service.  

 

Mer information om bakgrunden till granskningen finns i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för Services styrning och uppföljning av 

måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll är utformad på ett sätt 

som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet.   

 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av måltidsverksamheten? 

o Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning avseende måltidsverksamheten?  

o Finns det fastställda rutiner och tillhörande system som är kända och tillämpade i 

verksamheten?  

o Har samverkan med beställande verksamheter säkerställts? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av måltidsverksamheten?  

o Bedrivs måltidsverksamheten enligt önskad kvalitet?  

o Sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet?  

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar.  

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 1.  

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor. 

Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 2.  

 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser nämnden för Service och avgränsas i enighet med ställda revisionsfrågor. 
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2. Styrning av måltidsverksamheten 

2.1 Vår bedömning 

2.2 Iakttagelser  

2.2.1  Roller och ansvar upplevs som tydliga 

I nämnden för Services reglemente framgår att ett uppdrag för nämnden är att tillhandahålla 

och utveckla efterfrågade tjänster inom måltidsproduktion och servering i förskolor, skolor, 

gymnasier och boenden. 

 

I nämndbudget 2021 återges en översiktlig beskrivning av nämndens uppdrag. Nämnden för 

Service ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för förvaltningar och 

för kommunen som helhet. Baserat på nämndens mål och direktiv arbetar förvaltningen utifrån 

upprättade verksamhetsplaner.  
 

Inom förvaltningen för Service ansvarar serviceområde Måltider för måltidsverksamheten. 

Verksamhetschefen för serviceområde Måltider har det övergripande ansvaret för 

serviceområdet. Under verksamhetschefen finns sex enhetschefer med ansvar för varsitt 

måltidsområde. Varje enhetschef ansvarar för ett antal förskolor, skolor samt vård- och 

omsorgsboenden inom sitt område. Verksamheten fördelas främst geografiskt för att minska 

leveranssträckorna, men också utifrån olika krav som finns på maten som levereras.  

Vi bedömer att nämnden för Service har säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

måltidsverksamheten.   

 

Vår bedömning grundar sig på att mål och riktning för arbetet med måltidsverksamheten 

klargörs i nämndens Målbild 2023 respektive nämndbudget samt i förvaltningens 

verksamhetsplan och styrkort. I Målbild 2023 noterar vi ett målområde som är ”Goda måltider 

med minskad klimatpåverkan”, men kan i granskningen inte se att nämnden eller 

förvaltningen har några tydliga mål vad gäller kundnöjdhet avseende måltiderna. I 

förvaltningens styrkort finns dock ett nyckeltal avseende antal inkomna synpunkter från 

allmänheten. Det finns också andra forum för uppföljning av upplevelsen av måltiden.  

 

Verksamheten bedrivs utifrån riktlinjer rörande driften av måltidsverksamheten samt riktlinjer 

rörande miljö och livsmedelskvalitet.  

 

Roller och ansvar inom Serviceområde Måltiders organisation är tydliga. I tillägg till 

serviceområde Måltiders organisationsschema finns s.k. tjänstebeskrivningar som beskriver 

ansvarsfördelningen mellan serviceområde Måltider och de beställande verksamheterna.  

 

Samverkan sker på politisk nivå genom presidiedialoger mellan nämnden för Service och 

aktuella nämnder för både vård och omsorg, skola och förskola. Samverkan sker bl.a. via 

s.k. partnerdialoger berörda förvaltningschefer emellan. Samverkan längre ner i 

organisationen ser olika ut för de olika verksamheterna, men inga uppgifter har framkommit 

som tyder på att samverkan skulle vara otillräcklig.  
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Serviceområde Måltider har ca 330 medarbetare i drygt 100 kök. Under 2021 serverades ca 

4,9 miljoner måltider.1 De tillagar och serverar en rad olika måltidstyper per dag till 

förskolebarn, grund- och gymnasieelever, vård och omsorgsboenden och hemtjänst samt 

medarbetare på skolor och förskolor.   

 
Figur 1. Serviceområde Måltiders organisationsschema, Källa: Serviceområde Måltider  

 

Tjänstebeskrivningar beskriver ansvarsfördelningen mellan serviceområde Måltider och de 

beställande verksamheterna inom vård och omsorg, skola och fritidshem samt förskola. Däri 

finns också beskrivet hur och när uppföljning av måltidsverksamheten ska ske, vilket beskrivs 

i kapitel 3. Av intervjuer framgår dock att det till viss utsträckning finns en omedvetenhet kring 

tjänstebeskrivningarnas innehåll och vilka roller som beskrivs i dem. 

 

I intervjuer framkommer att roll- och ansvarsfördelningen tjänstepersoner emellan upplevs som 

tydlig. En tidigare utmaning har varit serviceförvaltningens kontaktvägar till de beställande 

verksamheterna inom andra förvaltningar, men detta uppges ha blivit bättre genom arbete med 

så kallade partnerdialoger mellan förvaltningsledningarna. I varje beställande förvaltning finns 

dessutom utsedda medarbetare som på verksamhetsnivå för dialog med serviceområde 

Måltider.    

 
1 2021 präglades av pandemin som medfört att vissa verksamheter var periodvis helt eller delvis stängda. 
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2.2.2  Politisk styrning sker genom målbild 2023 och budget   

Kungsbacka kommuns Vision 2030 beskriver mål för hur Kungsbacka kommun ska vara att 

leva i år 2030. Nämnden för Service har utifrån Vision 2030 och kommunfullmäktiges mål valt 

att skapa en s.k. Målbild 2023. Målbilden anger riktningen för nämndens verksamheter snarare 

än specificerade målsättningar under mandatperioden. Utifrån Målbild 2023 tar sedan de 

enskilda verksamheterna fram verksamhetsplaner och styrkort för att arbeta i Målbildens 

riktning. De olika stegen i styrkedjan beskrivs närmare i följande avsnitt. 

 

 
Figur 2: Nämnden för service styrmodell. Källa: Service nämndbudget 2021 

 

Målbild 2023 

Måltidsverksamheten styrs framförallt genom målbild 2023, som framgår i nämndens budget 

för 2021.   

 

Ett målområde i Målbild 2023 är ”Goda måltider med minskad klimatpåverkan” som beskriver 

en måltidsverksamhet som kännetecknas av utveckling och nytänkande, en välkomnande 

miljö och goda måltider. Genom årstidsanpassade menyer och utvalda råvaror uppnås en 

minskad miljö- och klimatpåverkan. För att ta ytterligare steg mot god hushållning är det 

prioriterat att minska mängden avfall från både kök och matsal.  

 

Nämndbudget 

I nämndbudget 2021 listas, utöver Målbild 2023, fem kommungemensamma mål. Ett av dessa 

fem mål är ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”. Målet knyter an till det 

hållbarhetsarbete som bedrivs inom måltidsverksamheten.  
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Verksamhetsplan  

I Verksamhetsplan måltider 2021 framgår hur serviceområde Måltiders verksamhet ska 

bedrivas under året för att nå nämndens mål om en hållbar utveckling och hälsosam miljö.  

Verksamhetsplanen listar planerade investeringar och olika utvecklingsinitiativ som genomförs 

eller ska genomföras. Dessa initiativ knyter an till målformuleringarna i nämndbudget och 

målbild 2023 rörande minskad klimatpåverkan och minskad mängd avfall.  

 

Ett utvecklingsinitiativ avser utveckling av en modell för måltidspriser. Initiativet innebär en 

analys av nuvarande modell och förslag till en ny modell som tydligt speglar verksamhetens 

kostnader. Dagens modell uppges inte vara anpassad efter nuvarande verksamhet och har 

heller inte en nödvändig flexibilitet. Med en ny modell önskar verksamheten nå en större 

förståelse för finansieringsmodellen samt förenkla budget och analysarbetet.  

 

Ett ytterligare pågående initiativ är ”Svinnprojektet” som handlar om att minska matsvinnet i 

förskolor och skolor. Projektet består av följande delar: 

► Mäta aktuellt matsvinn på samtliga förskolor och skolor.  

► Få tallriksvinnet att gå från 5 till 3 procent till 2023.  

► Att under projekttiden se en trend där andelen tallrikssvinn succesivt minskar.  

► Ta fram ett måltal för serveringssvinn och för övriga verksamheter.   

 

Ett arbete pågår även för att utveckla den vegetariska måltiden på skolor och förskolor. 

Initiativet förväntas leda till ökad gästnöjdhet, minskat svinn samt bidra till att uppnå 

kommunens klimatmål.  

 

Styrkort 

Mål och mått för hur verksamheten ska bedriva sitt arbete utefter Målbild 2023 och budget 

pekas ut i serviceområde Måltiders styrkort beslutat av förvaltningen. Styrkortet innehåller 

målområden med tillhörande nyckeltal. Styrkort för de sex enheter som måltidsorganisationen 

är indelad i baseras på serviceområdets styrkort.  
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Serviceområde Måltiders styrkort 

Målområden Nyckeltal 

 

 

Miljöaspekter av måltidsverksamheten 

 

 
► Antal kilo koldioxidutsläpp per kilo inköpt 

livsmedel  
► Andelen miljömärkta livsmedel 
► Andelen svenska råvaror 

 

 
 

Ekonomi 

 
► Prognosavvikelse  
► Personalprocent 
► Livsmedelsprocent   

 

 
Kund 

 

 
► Inkomna synpunkter från allmänheten  

 
Utveckling 

 
► Antal mötestillfällen med beställande förvaltningar 

i syfte att utveckla verksamheten  

 
 
 
 
 

Medarbetare 

 
► Riskobservationer  
► Pulsmätning 
► Pulsmätning ledning  
► Pulsmätning Måltid EC  
► Andel personalomsättning  
► Sjukfrånvaro  
► Antal utbokade timmar omräknat till heltider – 

timanställd personal 
► Antal utförda timmar av timanställda översatt till 

årsarbetare  

Figur 3: målområden och nyckeltal i serviceområde måltiders styrkort. Källa: Serviceområde Måltider 

Styrkort   

 

Enligt uppgift har nämnden och förvaltningen inte satt några tydliga mål eller mått gällande 

kundnöjdhet och upplevd kvalitet av måltidsverksamheten. Det uppges vara allt för subjektivt 

för att kvantifiera. 

 

2.2.3  Det finns riktlinjer, rutiner och systemstöd för verksamheten  

I riktlinjer för serviceområde Måltider framgår hur serviceområde Måltider ska administrera, 

producera och servera måltider i Kungsbacka kommun. Riktlinjerna är framtagna av 

förvaltningen. Nämnden har dock enligt uppgift blivit informerad om dem. I riktlinjerna framgår 

att de ska bidra till verksamhetens fokus på kvalitet, säkerhet och service. Vidare framgår att 

riktlinjerna ska säkerställa att verksamheten följer uppdraget från nämnden för Service och det 

som står beskrivet i tjänstebeskrivningarna.  

 

Riktlinjer för inköp av livsmedel är gemensamt framtaget av Hallandskommunerna och Region 

Halland. Syftet är att säkerställa att livsmedel som upphandlas till Hallands offentliga 

verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. I dessa riktlinjer finns 13 
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punkter rörande djurhållning, olika typer av miljömärkningar och certifieringar, transportsätt 

och avstånd, förpackning av råvaror samt hållbarhetsaspekter rörande svinn.  

 

En kemikaliesmart förskola är riktlinjer för hur förskolan ska hållas fri från ohälsosamma 

kemikalier. Måltiden är en del i det arbetet och i dokumentet lyfts vikten av att servera ekologisk 

mat för att minska mängden skadliga kemikalier barnen får i sig.  

 

Serviceområde Måltider använder sig av ett systemstöd i form av ett kostplaneringsprogram 

från Matilda Foodtech för att organisera måltidsverksamheten. Matilda Foodtech är en digital 

plattform som samlar information från alla led i måltidsprocessen för att skapa en överblick 

över måltidsverksamheten; från planering och inköp till produktion, servering och uppföljning. 

 

I intervju har det inte framkommit uppgifter som tyder på att riktlinjer, rutiner och system inte 

skulle vara kända och tillämpade i verksamheterna.  

 

2.2.4  Samverkan ser olika ut men uppges fungera väl 

I tjänstebeskrivningen för vård och omsorg specificeras hur samverkan vad gäller mötesformer 

mellan serviceområde Måltider och verksamheten ska bedrivas. Restaurangchef på 

serviceområde Måltider ansvarar för att bjuda in kunder, måltidsombud och enhetschef till 

måltidsråd två gånger per termin. Personal på serviceområde Måltider bjuder in måltidsombud 

från verksamheterna på Måltidsmöte minst 4 gånger om året. Vid behov deltar representant 

från serviceområde Måltider på övriga vård och omsorgsmöten rörande till exempel 

anhörigträffar.    

 

Vad gäller tjänstebeskrivningarna för förskola och skola och fritidshem specificeras inte 

samverkan vad gäller möten, avstämningar och informationsutbyte mellan serviceområde 

Måltider och de beställande verksamheterna. Tjänstebeskrivningarna tydliggör dock 

verksamheternas och Måltids ansvar och roller på en daglig basis. Arbetssättet för samverkan 

uppges bygga på partnerskap och ett flexibelt arbetssätt där uppkomna frågor och utmaningar 

löses tillsammans. Vid intervjuer framgår att samverkan även sker via s.k. partnerdialoger på 

flera nivåer i organisationen. På förvaltningsledningsnivå deltar förvaltningschef, biträdande 

förvaltningschef samt förvaltningens ekonomichef. Dialogerna omfattar mer än bara 

måltidsverksamheten. Serviceområde Måltider har även partnerdialoger med 

systerförvaltningarna på verksamhetsnivå. Dessa utformas på olika sätt beroende på hur 

verksamheten är organiserad i de olika systerförvaltningarna.  

 

Det framkommer även att samverkan sker på politisk nivå genom presidiedialoger mellan 

nämnden för Service och aktuella nämnder för både vård och omsorg, skola och förskola.  

 

Förskola 

Inom förskolan lyfts tjänstebeskrivningarna som styrande för hur samverkan med 

serviceområde Måltider bedrivs. Den viktigaste samverkan uppges ske mellan pedagoger och 

kökspersonal på plats ute i verksamheterna. Utöver det genomförs regelbundna dialoger 

mellan verksamhetsansvariga på Måltid respektive Förskola. Den tidigare nämnda 

partnerdialogen på förvaltningsledningsnivå lyfts också som en viktig arena för samverkan.  
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Skola  

Inom skolan beskrivs samverkan ske operativt och främst handla om att lösa uppkomna 

problem. Ett sådant exempel är planering av schema för lunchtider, hanteringen och 

minskningen av matsvinn och anpassning av verksamheten efter restriktioner rörande covid-

19. Även när det gäller skolan genomförs regelbundna dialoger mellan verksamhetsansvariga 

på Måltid respektive Skola.  

 

Vård och omsorg 

Inom vård och omsorg sker samverkan även i projektform. Exempel på genomförda projekt är 

”Goda måltider” och ”Digitala inköp och måltider”. Goda måltider syftade till att förbättra 

måltidssituationen och öka nöjdheten hos kunderna. Digitala inköp av måltider syfte var att 

införa digitala inköp av dagligvaror för brukare. Även att planera för avvecklingen av produktion 

av måltider på Service och daglig distribution av måltider inom hemtjänsten. Istället ska inköp 

hanteras genom den digitala inköpsprocessen via dagligvaruhandel.  

 

Utvecklare på serviceområde Måltider samarbetar också med en dietist för att säkerställa 

näringsvärdet i måltiderna.  

 

I intervju betonas att måltidsverksamheten inom vård och omsorg uppges vara en särskild 

komplex uppgift med en rad olika behov att uppfylla. Måltiderna ska uppfylla både närings-

mässiga och kvalitetsmässiga mål samtidigt som smaken och åsikterna från brukare och 

anhöriga är olika vad gäller matens kvalitet. 

 

De intervjuade betonar att i fallet med vård och omsorg är de politiska dialogerna med 

omsorgsnämnden ett forum där dessa utmaningar diskuteras och samverkan upplevs fungerar 

väl.    

 

2.2.5 Matråden ska fånga upplevd kvalitet 

Inom både skola och vård och omsorg samverkar verksamheterna med Måltid genom olika 

typer av s.k. matråd. Som tidigare nämnts finns inga mål gällande kundnöjdhet och upplevd 

kvalitet av måltidsverksamheten, men genom matråden följs upplevelsen av 

måltidsverksamheten upp. Inom skolan lyfts frågor rörande måltidsverksamheten i elevråd och 

inom vård och omsorg hålls måltidsråd.  

 

I skolorna deltar representanter från köken, skolledningen och utvalda elever från varje klass. 

I måltidsråd för vård- och omsorg deltar representanter från kök och vårdavdelningar samt 

brukare som vill och har förutsättningar att delta. Informationen från matråden förmedlas från 

köken till ansvarig utvecklare 2.  

 

Enligt uppgift redovisas information från matråden för nämnden genom informationspunkter.  

 

I intervjuer lyfts dock metoden för att efterhöra matgästernas åsikter om maten som ett 

utvecklingsområde. Förutom olika måltidsråd ställs även frågor om måltiden i den 

 
2 Se Figur 1. I serviceområde Måltider arbetar fyra utvecklare inom fyra områden; förskolor, mashie 
(Matilda Foodtech), byggnation och utrustning samt meny och inköp. 



 

9 
 

regiongemensamma enkät som Göteborgsregionens kommunalförbunds medlemmar har 

möjlighet att genomföra årligen. I Kungsbacka kommun har undersökningen genomförts i åk 

2 i grundskolan.3 Intervjuade påtalar dock att det finns vissa svårigheter att dra slutsatser av 

resultatet. Det finns en risk att elever har restauranger som referensram för skolmaten och inte 

är medvetna om alla parametrar som tas i beaktning när det kommer till måltidsverksamheten.  

 

 
3 Enkäten har även skickats till gymnasiets år 1–3 men innehåller i de fall inte frågor rörande måltiden. 
Resultaten av enkäten presenteras i kapitel 3 Uppföljning.  
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3. Uppföljning och kontroll av måltidsverksamheten 

3.1 Vår bedömning  

3.2 Iakttagelser  

3.2.1 Uppföljning sker delvis via ordinarie processer, delvis muntligt   

I nämndbudget 2021 framgår att nämnden följer upp måltidsverksamheten genom ordinarie 

processer i apriluppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. Delårs- och årsboksluten 

innehåller kvalitativa bedömningar, så kallade verksamhetskommentarer utifrån förvaltningens 

verksamhetsplaner och styrkort.  

De mål som följs upp är hämtade från förvaltningens styrkort och verksamhetsplan. Enligt 

uppgift är målen i styrkort och verksamhetsplan baserade på målen i Nämndbudget 2021. 

Vi bedömer att Nämnden för Service delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning 

och kontroll av måltidsverksamheten.   

 

Vår bedömning grundar sig på att måltidsverksamheten följs upp genom ordinarie 

processer i form av apriluppföljning, delårsbokslut och årsredovisning både vad gäller 

verksamhet och ekonomi. Vi noterar därtill att de mål som följs upp inte är nämndmål, utan 

härrör från förvaltningens styrkort och verksamhetsplan. Målen i styrkort och 

verksamhetsplan är dock baserade på mål som presenteras i Målbild 2023 och 

nämndbudget, vilket gör att nämndens målbild 2023 indirekt följs upp. Styrkedjan kan enligt 

vår bedömning tydliggöras i detta avseende. Uppföljningen av mål i styrkort behöver därtill 

tydliggöras eftersom uppföljningen inte struktureras efter de nyckeltal som presenteras i 

styrkort. 

 

Vidare noterar vi att nämnden förutom ordinarie processer i huvudsak tar del av uppföljning 

genom muntliga presentationer från förvaltningschef och verksamheterna. För att 

underlätta transparens bör innehållet av den uppföljning som nämnden erhållit och/eller 

eventuellt presentationsunderlag nämnden har tagit del tydligt framgå av nämndprotokoll.  

 

Måltidsverksamheten bedrivs i stort enligt de målsättningar avseende kvalitet som återfinns 

i nämndbudget, målbild, verksamhetsplan, styrkort och riktlinjer. Uppföljning av kvalitetsmål 

rörande klimatpåverkan, svenska råvaror och ekologiska livsmedel visar att dessa i stort 

sett nås. Av intervjuer framkommer dock att ekonomiska faktorer såsom ökade 

livsmedelspriser medför att vissa riktlinjer gällande kvalitet stundtals får bortses ifrån.  

 

Vi noterar att nämnden inte tar del av dokumenterad uppföljning vad gäller kundnöjdhet för 

måltidsverksamheten. Vi menar att kundnöjdhet är en kvalitetsmarkör som ytterligare skulle 

förbättra nämndens styrning och uppföljning vad gäller måltidsverksamheten.   

 

I tjänstebeskrivningar för respektive verksamhet beskrivs hur serviceområde Måltider och 

de beställande verksamheterna följer upp måltidsverksamheten. Program för egenkontroll 

guidar verksamheterna i kontroll av livsmedelshanteringen.  
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Uppföljningen på nämndens mål är därmed indirekt då uppföljningen görs på förvaltningens 

mål.  

 

I uppföljning per april 2021 framgår följande: 

► Ny modell för måltidspriser är klar och kan börja tillämpas i budget 2022.  

► Svinnprojektet pågår, men alla planerade moment har inte kunnat genomföras på grund 

av pandemin.  

► Måltiders arbete med miljörelaterade aspekter av måltidsverksamheten har lett till att målen 

för Co2-värdet per kilo inköpt livsmedel nås.  

► Andelen svenska råvaror uppfylls utom för sammansatta köttprodukter så som köttbullar.  

► För ekologiska livsmedel ligger den inköpta andelen på 33 procent och där är målet 35 

procent.  

En majoritet av de uppföljda målen rör kvalitetsmässiga markörer för livsmedel och för 

måltidsverksamheten. Att minska matsvinnet och öka andelen svenska och ekologiska varor 

är mål som pekats ut i verksamhetsplanen, riktlinjer och styrkort. Samtliga nyckeltal som 

framgår av styrkort följs inte upp i delårsrapporter. 

 

I delårsbokslut för Kungsbacka kommun 2021 beskrivs hur arbetet har fortgått med att minska 

matens klimatpåverkan. Att välja råvaror med lägre klimatavtryck och fortsatt arbete mot 

mindre matsvinn lyfts som exempel.  

Det uppges att barn och elever medverkar i att väga svinnet på förskolor och skolor vilket 

skapar en större förståelse för arbetet. Under perioden januari till juni har det totala matsvinnet 

minskat med 1975 kg jämfört med samma period föregående år. Målvärdet för Co2-värdet per 

kilo inköpt livsmedel nås.4 

 

I intervju framkommer att nämnden tar del av informationsdragningar från förvaltningschefen; 

dels genom projektredovisningar, dels genom uppföljning utifrån styrkort. Från protokoll 

framgår att Svinnprojektet har redovisats för nämnden. Uppföljning av styrkorten uppges ske 

månadsvis vid varje nämndssammanträde under punkten ”Förvaltningschef informerar”. 

Uppföljningen av styrkorten är muntlig. Enligt uppgift får nämnden också ta del av muntliga 

föredragningar från verksamheterna i informationspunkter (exempelvis resultat från 

matråden).  

 

3.2.2 Ekonomisk uppföljning till nämnden  

Ekonomisk uppföljning görs i nämnden för Services delårsrapporter. I uppföljning april 2021 

redovisas en budgetavvikelse på +0,2 mkr. I delårsrapport augusti 2021 redovisas en 

budgetavvikelse på +1,2 mkr.  

 

I båda rapporterna redovisas minskade intäkter till följd av minskad produktion till samtliga 

verksamheter. Underskottet vägs upp av ersättningar för sjuklönekostnader, högre serverings-

intäkt än budgeterat på två enheter samt nya serveringsbeställningar. I prognosen för april 

uppgavs att den minskade produktionen beräknas generera ett överskott på utgiftsområde 

livsmedel på 4 mkr förutsatt att det är ett mer normalt läge på skolorna från och med hösten. I 

 
4 Värdet ligger på 2 kg vilket är en minskning med 25 procent sedan arbetet påbörjades 2017. 
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delårsrapporten från augusti bekräftas denna bild då det uppges att de minskade kostnaderna 

som redovisas delvis beror på överskott på utgiftsområde livsmedel till följd av minskad 

produktion. 

 

3.2.3 Uppföljning i verksamheterna  

Hur uppföljning av verksamheternas dagliga arbete ska ske finns beskrivet i verksamheternas 

respektive tjänstebeskrivningar. Enligt tjänstebeskrivningarna ska kundträff/avstämning ske 

mellan beställande verksamheter och Måltider regelbundet. Upplevd kvalitet följs enligt 

tjänstebeskrivningarna upp via enkäter.  

 

Inom skolans område visade Göteborgsregionens kommunalförbunds gemensamma enkät för 

2021 att 79 procent av de svarande eleverna i åk 2 indikerat att de är nöjda eller jättenöjda 

med skolmaten.  

 

För vård- och omsorgs boende genomfördes den senaste mätningen avseende måltider 2020 

genom Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet visade att 

79 procent av de boende på särskilt boende upplevde att måltiderna som serveras smakar 

mycket eller ganska bra.  

 

Vidare sker uppföljning inom vård och omsorg genom Socialstyrelsens brukarundersökning, 

måltidsmöte mellan kök och måltidsombud samt en kvalitetsberättelse innehållandes statistik 

över antal portioner och energi- och näringsinnehåll i menyer.  

 

För uppföljning av verksamheternas dagliga arbete med livsmedel finns dokumentet Program 

för egenkontroll som anpassas efter varje verksamhets inriktning och behov. Programmet 

klargör vad de beställande verksamheterna ska utgå från i kontrollen av sin egen 

livsmedelshantering och rengöring av lokaler. Programmet uppges vara ett sätt för 

verksamheterna att arbeta förebyggande med livsmedelshanteringen och uppfylla kraven i 

livsmedelslagstiftningen. Verksamheterna ska utvärdera sin egenkontroll beträffande innehåll 

och genomförande en gång per år.  

 

Det framgår dock inte om eller på vilket sätt serviceområde Måltider tar del av resultatet från 

egenkontrollen. Serviceområde Måltider har inte något samlat underlag rörande 

egenkontrollen då det enligt uppgift från förvaltningen faller på nämnden för Miljö och 

hälsoskydd att genomföra myndighetsutövning inom området.  Varje kök tar del av 

uppföljningen efter genomgången kontroll av Miljö- och Hälsa. Varje kök får en skriftlig 

kontrollrapport. Om anmärkningar uppkommer åläggs serviceområde Måltider att åtgärda 

dessa och därefter sker en efterkontroll av Miljö och Hälsa. Även i de fall då inga anmärkningar 

uppkommer får köken en skriftlig återkoppling. Vid allvarlig avvikelse sker rapportering till 

ansvarig verksamhetschef. 

 

3.2.4 Kvaliteten på måltidsverksamheten påverkas av ekonomiska krav 

Budgeten för år 2021 är beräknad med prognosen per augusti 2020 som grund, varpå en 

inflationsuppräkning med 1,25 procent gjorts.  Priser och hyror räknas upp i enlighet med de 

direktiv som det beslutats om i Kommunbudgeten av kommunfullmäktige. I nämndbudget 2021 

och i nämndens internkontrollplan 2021 beskrivs att livsmedelspriserna har ökat. Detta uppges 
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få en direkt effekt för måltidsproduktionen i kommunen. Vidare framgår att kraven på 

klimatsmarta val och bättre kvalitet på livsmedel har ökat. Ökade livsmedelspriser och 

kvalitetskrav uppges i intervju skapa utmanande förutsättningar för måltidsverksamheten att 

producera måltider med rätt kvalitet inom befintliga ekonomiska ramar. 

 

Att öka andelen ekologiska, närodlade och svenskproducerade produkter uppges i intervju 

som något eftersträvansvärt och i enlighet med Målbild 2023.  

 

Utmaningarna med att kostnadseffektivisera måltidsverksamheten utan att tumma för mycket 

på kvaliteten framkommer dock i samtliga intervjuer. Vissa intervjuade betonade att Sverige 

har höga krav på producenter, vilket är kostnadsdrivande för svenska produkter. Detta beskrivs 

medföra att det inte alltid är möjligt att följa riktlinjerna och köpa ekologiskt och närodlat. Därför 

beskrivs det som nödvändigt att hitta en balansgång mellan kvalitetskrav och pris, vilket gör 

att verksamheterna i vissa fall får bortse från vissa riktlinjer och nöja sig med produkter som är 

tillräckligt bra kvalitetsmässigt.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har nämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning av 
måltidsverksamheten? 

o Finns det en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning avseende 
måltidsverksamheten? 

o Finns fastställda rutiner och 
tillhörande system som är kända 
och tillämpade i verksamheten? 

o Har samverkan med beställande 
verksamheter säkerställts? 

Ja. Vi bedömer att nämnden för Service har säkerställt 
en ändamålsenlig styrning av måltidsverksamheten.   
 
Mål och riktning för måltidsverksamheten klargörs i 
nämndens Målbild 2023 respektive nämndbudget samt 
i förvaltningens verksamhetsplan och styrkort.  
 
I Målbild 2023 finns ett målområde ”Goda måltider med 
minskad klimatpåverkan”, men nämnden eller 
förvaltningen har inte några tydliga mål vad gäller 
kundnöjdhet avseende måltiderna. Det finns också 
andra forum för uppföljning av upplevelsen av 
måltiden.  
 
Verksamheten bedrivs utifrån riktlinjer rörande driften 
av måltidsverksamheten samt riktlinjer rörande miljö 
och livsmedelskvalitet.  
 
Roller och ansvar inom Serviceområde Måltiders 
organisation är tydliga. S.k. tjänstebeskrivningar 
beskriver ansvarsfördelningen mellan serviceområde 
Måltider och de beställande verksamheterna.  
 
Samverkan sker på politisk och tjänstepersonsnivå.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av 
måltidsverksamheten?  
 

o Bedrivs måltidsverksamheten 
enligt önskad kvalitet? 

o Sker en strukturerad uppföljning 
och kontroll av ekonomi och 
kvalitet?  

 

Delvis. Vi bedömer att nämnden för Service delvis har 
säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll 
av måltidsverksamheten.   
 
Måltidsverksamheten följs upp genom ordinarie 
processer i form av apriluppföljning, delårsbokslut och 
årsredovisning både vad gäller verksamhet och 
ekonomi. De mål som följs upp inte är nämndmål, utan 
härrör från förvaltningens styrkort och verksamhets-
plan. Målen i styrkort och verksamhetsplan är dock 
baserade på mål som presenteras i Målbild 2023 och 
nämndbudget, vilket gör att nämndens målbild 2023 
indirekt följs upp. Styrkedjan kan enligt vår bedömning 
tydliggöras i detta avseende. Uppföljningen av mål i 
styrkort bör därtill tydliggöras då uppföljningen inte 
struktureras efter de nyckeltal som presenteras i 
styrkort. 
 
Nämnden tar även del av uppföljning genom muntliga 
presentationer från förvaltningschef och verksam-
heterna. För att underlätta transparens bör innehållet 
av den uppföljning som nämnden erhållit och/eller 
eventuellt presentationsunderlag nämnden har tagit 
del tydligt framgå av nämndprotokoll.  
 
Måltidsverksamheten bedrivs i stort enligt de 
målsättningar avseende kvalitet som återfinns i 
nämndbudget, målbild, verksamhetsplan, styrkort och 
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riktlinjer. Vidare uppges ekonomiska faktorer såsom 
ökade livsmedelspriser medföra att vissa riktlinjer 
gällande kvalitet stundtals får bortses ifrån.  
 
Nämnden tar inte del av dokumenterad uppföljning vad 
gäller kundnöjdhet för måltidsverksamheten. Vi menar 
att kundnöjdhet är en kvalitetsmarkör som ytterligare 
skulle förbättra nämndens styrning och uppföljning vad 
gäller måltidsverksamheten.   
 

 

4.2. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Services styrning och uppföljning 

av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll är utformad på ett sätt 

som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet. Vår sammanfattande bedömning 

utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att nämnden i stort har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av måltidsverksamheten. Det finns 

utvecklingsområden vad gäller uppföljningen då inte alla mål följs upp med ordinarie processer 

i apriluppföljning och delårsrapport.  

Genom målbild och budget fastställer nämnden riktningen för verksamheternas arbete. Mål 

baserade på målbild och budget presenteras i verksamhetsplan och styrkort. Mål vad gäller 

kundnöjdhet finns inte för måltidsverksamheten. Inom både skola och vård och omsorg 

genomförs däremot enkäter och s.k. matråd för att följa upplevelsen av måltidsverksamheten. 

Roller och ansvar upplevs som tydliga. Samverkan kring måltidsverksamheten uppges fungera 

väl både på politisk nivå som på verksamhetsnivå.  

Måltidsverksamheten följs upp genom ordinarie processer. Nämndens mål följs indirekt upp 

genom uppföljning av förvaltningens mål i verksamhetsplan och styrkort. Förutom ordinarie 

processer tar nämnden del av uppföljning genom muntliga presentationer. För att underlätta 

transparens bör innehållet av den uppföljning som nämnden muntligen erhållit och/eller 

eventuellt presentationsunderlag nämnden har tagit del tydligt framgå av nämndprotokoll.   

 

Vidare noterar vi att måltidsverksamheten i stort bedrivs enligt de utpekade kvalitetsmålen 

gällande klimat och miljö. Ekonomiska faktorer medför att vissa riktlinjer gällande kvalitet för 

verksamheten stundtals får bortses ifrån. Nämnden inte tar del av dokumenterad uppföljning 

vad gäller kundnöjdhet för måltidsverksamheten. Vi menar att kundnöjdhet är en 

kvalitetsmarkör som ytterligare skulle förbättra nämndens styrning och uppföljning vad gäller 

måltidsverksamheten.   

  

Vi rekommenderar nämnden för Service att: 

► Överväga att införa styrning samt följa upp kvalitetsmål gällande kundnöjdhet för 

måltidsverksamheten 

► Säkerställa att protokollen innehåller tillräcklig information för att klargöra innehållet för 

de muntliga föredragningar som nämnden tar del av  

► Tydliggöra uppföljningen av mål i styrkort eftersom inte alla mål följs upp med ordinarie 

processer i apriluppföljning och delårsrapport 
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Fanny Nilsson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1.  

 

Bakgrund  
I Kungsbacka kommun ansvarar nämnden för Service för att tillhandahålla och utveckla 

efterfrågade tjänster inom måltidsproduktion och servering i förskolor, skolor, gymnasier och 

boenden till kommunens förvaltningar.  

I nämndens budget 2021 framkommer att livsmedelspriserna har ökat vilket får en direkt effekt 

för måltidsproduktionen. Kraven ökar på klimatsmarta val och ökad kvalitet på livsmedel. 

Samtidigt har prisökning skett vilket medför en utmaning för måltidsverksamheten att 

producera måltider med rätt kvalitet inom befintliga ekonomiska ramar. Åsikter och synpunkter 

i samhället rörande en måltids innehåll och utformning samt livsmedlens ursprung skapar 

ibland svårigheter för den kommunala verksamheten att leva upp till olika förväntningar inom 

befintliga resurser. Enligt nämndens budget har nämnden identifierat krav och förväntningar 

som kan vara motsägelsefulla.  

Revisorerna har utifrån ovan och mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt 

att det är väsentligt att under 2021 göra en fördjupad granskning avseende 

måltidsverksamheten inom nämnden för Service. 

I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer 

ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning 

är risken för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 

 

Revisionskriterier  

Kommunallagen 

Kommunallagen anger i 6 kap. 4 § att nämnderna ska bereda fullmäktiges ärenden och 

ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.   

 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i 

enlighetmed de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller 

för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Reglemente för nämnden för Service 

Reglemente för nämnden för Service anger att nämnden för Service ska tillhandahålla och 

utveckla efterfrågade tjänster till kommunens förvaltningar inom måltidsproduktion och 

servering i förskolor, skolor, gymnasier och boenden.  
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Bilaga 2.  

Källförteckning och intervjuförteckning  
 

Dokument  

► Delårsbokslut Kungsbacka kommun 2021 

► Delårsrapport augusti 2021 

► En kemikaliesmart förskola 

► Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun 

► Intern kontrollplan 2021 

► Nämndbudget 2021  

► Organisationsschema 

► Program för egenkontroll 

► Projektbeställning Digitala inköp och måltider 

► Regiongemensam elevenkät 2021 

► Reglemente för nämnden för Service 

► Riktlinjer för inköp av livsmedel 

► Riktlinjer för serviceområde måltider 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-01-21 § 10 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-03-18 § 34 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-04-29 § 46 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-05-20 § 58 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-06-23 § 64 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-08-26 § 78 

► Sammanträdesprotokoll nämnden för Service 2021-09-23 § 91 

► Styrkort Måltid Enhet 1 

► Styrkort Måltid Enhet 2 

► Styrkort Måltid Enhet 3 

► Styrkort Måltid Enhet 4 

► Styrkort Måltid Enhet 5 

► Styrkort Måltid Enhet 6 

► Styrkort Måltid 

► Tjänstbeskrivning måltider i förskola  

► Tjänstebeskrivning måltider i skola och fritidshem  

► Tjänstebeskrivning måltider vård & omsorg  

► Uppföljning och prognos april 2021 

► Verksamhetsplan måltider 2021 

 

Intervjuer  

► Förvaltningschef, Biträdande Förvaltningschef, Verksamhetschef Måltider, 2021-09-27 

► Biträdande förvaltningschef Förskola och grundskola, Enhetschef Vård och Omsorg, 

Enhetschef Gymnasium och Arbetsmarknad, 2021-09-27  

► Nämnden för Service presidium, 2021-09-27  

 

Skriftliga frågor  

Förvaltningschef, Verksamhetschef Måltider 



 
 

Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

SE 2022-00083 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Fredrik Wallman 
0300-837960 
Enhetschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppsägning hyresavtal för avflyttning Bukärrsgården 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service ger enhetschef administration Fastighet i uppdrag att underteckna uppsägning av 
hyresavtal avseende Vård- och omsorgsboende Bukärrsgården. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med färdigställandet Särö vård- och omsorgsboende har Vård & Omsorg beslutat att säga 
upp Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende. Hyresavtalet som är tecknat med Eksta löper med  
5-åriga förlängningar, därför behöver förvaltningen säga upp kontraktet senast 2022-12-31 för 
avflyttning till 2024-12-31.  

Boendet innehåller 48 lägenheter och står i dagsläget tomt.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 
Ingen hänsyn har tagits till konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektivet. 

 

 

Lovisa Eld     Fredrik Wallman 

Förvaltningschef    Enhetschef 

 



 
 

Datum 

2022-04-01 
Diarienummer 

SE 2022-00060 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Delegeringsförteckning Service 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2022-04-28. 

Delegeringsförteckning, nämnden för Service, beslutad av nämnden för Service 2021-03-18 § 23, med 
senaste ändring 2021-11-18 § 109 upphör därmed att gälla. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service delegeringsförteckning utgår från en kommungemensam mall för 
delegeringsförteckningar. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala 
förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I delegeringsförteckningen har nämnden för Service i 
vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden i nämnden för Service samt till 
förvaltningschefen Service. Förvaltningschefen har i sin roll rätt att vidaredelegera beslutanderätten, i 
dessa fall markerat med X. Delegeringsförteckningen ses över årligen och revideras vid behov.  

Förändringar i delegeringsförteckningen har skett med komplettering av lagrum, tillägg/borttagning av 
delegater samt förändringar/förtydliganden i anmärkningar/villkor. Vidare har 
delegeringsförteckningen delas in i nya avsitt samt uppdaterats med nya delegationer. 

Information om delegering anges i bilaga – Om delegering av beslutanderätt.  

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv   
Prövningen av barnens bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt- eller indirekt berör 
barn. Vår bedömning är att detta beslut inte påverkar barn. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-01 
Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2022-04-28  
Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2021-03-18 § 23, med senaste  
ändring 2021-11-18 § 109 
Bilaga – Om delegering av beslutanderätt 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även  har ett 
kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret  för den 
kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser som 
reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt.  

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp 
flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden likställs med ett beslut som 
nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden kan 
inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat. 

Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de                       
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och principiell 
karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare beslutsvägar och 
snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. Delegeringsförteckningen är 
också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas  befogenheter. 

 

Förslag till nämnden för Service delegering redovisas i dokumentet ”Delegering av beslutanderätt, 

nämnden för Service, daterad 2022-04-28”. De huvudsakliga förändringarna är följande: 

 

 Ny uppdelning av dokumentet efter kommungemensam mall.  
Faktadelen, tidigare avsnitt 1, är borttagen från bestämmelser som omfattas av  
nämnden för Service beslut. 

 

 Kap. 1 Bestämmelser för nämndens delegering 

- Tillägg inom förkortningar och laghänvisningar, avsnitt. 1.9 
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 Kap 2.1 Allmänt 

- Språkliga och redaktionella förändringar såsom borttagning av ”beslut om/att ”.  
Detta är överflödig text då varje enskild punkt avser beslut.  

- Tillägg av delegation  
”Regler och riktlinjer för förmåner till förtroendevalda”, punkt 2.1.9 

 

 

 

Kap 2.2 Ekonomi och Inköp 

- Förtydligande eller mindre förändringar i vissa anmärkningar/villkor.  
Förändringarna ändrar inget i sak, utan ska endast ses som ett förtydligande. 

- Lagrum/stöd ändras från ”Upphandlingslagstiftningen och kommunens policy och 

tillämpningsanvisningar/riktlinjer” till  
”Upphandlingslagstiftningen och kommunens policy och riktlinjer”. 

- Nytt tillägg i anmärkningar/villkor i punkt 2.2.1  
”För direktupphandling se särskild riktlinje för direktupphandlingar”. 

- ”Försäljning av avskrivet material upp till 10 basbelopp” tas bort då rätt att besluta om   

avyttring styrs av gällande attestreglemente, tidigare punkt 3.2.3. 

- ”Förhandling med entreprenör och beslut avseende mindre förändringar av gjord 
upphandling inom intervallet 100-300 basbelopp”, punkt 2.2.6 ändras till  
”Förhandling med entreprenör och beslut avseende förändringar upp till 100-300  
basbelopp. Övre gräns är beslutad budget”. 

- ”Godkännande av så kallade ÄTA-arbeten samt övrig förhandling med entreprenör och 
beslut avseende mindre förändringar av gjord upphandling upp till 100 basbelopp.  
Övre gräns är beslutad budget”, punkt 2.2.7 ändras till  
” Förhandling med entreprenör och beslut avseende mindre förändringar upp till 100 
basbelopp. Övre gräns är beslutad budget”.  

- ”Hantera samtliga avtal som behöver tecknas för fastighetens drift och skötsel och där 

ramavtal eller särskild upphandling inte är möjlig till exempel på grund av att endast en 
driftleverantör finns”, tidigare punkt 3.2.9 tas bort.  
Hanteras inom punkt 2.2.1 ” Beslut om upphandling inom nämndens verksamhetsområde” 

- ” Hantera samtliga avtal som behöver tecknas för Fordons uppdrag. Drift och skötsel samt 
där ramavtal eller särskild upphandling inte är möjlig”. Punkt 2.2.10 ändras till 
”Teckna avtal om personbilshantering” 
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 Personalområdet,  

- Förtydligande utifrån regelverk, organisation och verkställighet.  
Förändringen är kommungemensam. 

 

 

Förvaltningschef   

Lovisa Eld  



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Delegering av beslutanderätt  
Nämnden för Service  

Delegeringsförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beslutad av: Förslag till Nämnden för Service 2022-04-28 § x 

Uppdaterad:  

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

Förändringar är markerade  
med röd text och tidigare formuleringar 
är överstrukna 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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1 Bestämmelser för nämndens delegering 
1.1 Villkor för delegat 
Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan 
tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut 
enligt delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. 
Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan 
chefen lämnat sitt godkännande. 

Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande 
regler och styrdokument. 

1.2 Jäv 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller 
förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare. 
 

1.3 Förfall för delegat 

I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha 
motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen. 

När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska 
detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Ersättare för nämndens ordförande 

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid förfall för övriga delegater 

1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av 
ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 

2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-
/verksamhetssystemet. 

3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och 
registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, 
det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta 
till dess att ordinarie delegat återkommit. 

Fördelning av beslutanderätt 

Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt 
ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i 
ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens 
verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än förfall 
eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna delegaterna. 
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Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot 
kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan 
beslutet är taget. 

1.4 Förvaltningschefens vidaredelegering 

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämndens 
delegeringsförteckning till annan anställd, om inget annat framgår av förteckningen nedan.  
 

1.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut 

En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har 
tagit: 

- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning. 

- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras 
i avvaktan på prövning). 

- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna 
handling som beslutet avser. Om arbetsutskottet har fått delegation undertecknas 
handling som beslutet avser av arbetsutskottets ordförande och förvaltningschefen. 

1.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt 

Om en tjänsteman av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller 
ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska 
tjänstemannen överlämna ärendet till 

- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom  
  vidaredelegation från förvaltningschefen 

- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt  
  från nämnden. 

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

1.7 Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden för Service beslutar att samtliga beslut som är fattade med stöd av delegering ska 
anmälas till nämnden vid kommande sammanträde om inte annat anges i 
delegeringsförteckningen nedan. 
Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde.  
 

1.8 Efterlevnad och uppföljning 

Nämnden för Service har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt 
att nämnden på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. Detta kan 
lämpligtvis ske genom stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll.  

Delegeringsförteckningen ska ses över årligen.  
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1.9 Förkortningar och laghänvisningar 

 

 

Lagar, förordningar och myndigheter 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

FL Förvaltningslag SFS 2017:900 

KL Kommunallag SFS 2017:725 

LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 

LOA Lag om offentlig anställning SFS 1994:260 

OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 

GDPR General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och (EU)  

 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

 med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet  

 av sådana uppgifter förordningen 

IMY Integritetsskyddsmyndigheten 

Dataskyddslagen   SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
 dataskyddsförordning 

LOU  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

 

Politiska instanser och förtroendevalda 

N Nämnden 

N ordf. Nämndens ordförande 

 

Anställda och organisation 

FC Förvaltningschef 

Bitr. FC Biträdande förvaltningschef 

VC Verksamhetschef 

Bitr. VC Biträdande verksamhetschef 

Personalchef HR & Kommunikationschef 

EC Enhetschef 

RC Restaurangchef 

X Med rätt att vidaredelegera till annan anställd  
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2 Delegeringsförteckning 
 

 2.1 Allmänt   

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning/ villkor 

2.1.1 KL 6 kap 39 § Rätt att fatta beslut i ärenden 
som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. 
Ärenden som är så brådskande att 
nämnden för Service avgörande 
inte kan avvaktas. 

N  ordf.  Ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde 

2.1.2 a OSL 6 kap  
3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling. 

FC X Utlämnande av handling utan 
förbehåll eller sekretess, 
lämnas ut av den som har hand 
om handlingen. 

2.1.2 b OSL 6 kap  
3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling. 

FC X Avser upphandling och  
E-handel 

2.1.3 FL 45 § Avvisa för sent inkommet 
överklagande. 

FC X I de fall nämnden fattat 
ursprungsbeslutet, eller 
om ordförande tagit ett 
brådskande beslut i 
nämndens ställe, gör 
nämndsekreterare 
rättidsprövning 

2.1.4 Dataskydds-
förordningen, 
GDPR 
artikel 37 

Utse dataskyddsombud för 
nämnden. 

FC   

2.1.5 Dataskydds-
förordningen, 
GDPR och 
dataskyddslagen  

Besluta om att helt eller delvis 
avslå framställan om begäran av 
utövande av registrerads 
rättigheter. 
Helt eller delvis avslå framställan 
om begäran av utövande av 
registrerads rättigheter. 
 

FC X  

2.1.6 Dataskydds-
förordningen  
GDPR 
artikel 28 

Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av personuppgifter 
för den personuppgiftsansvariges 
räkning. 
Avtal om personuppgiftsbiträdes-
behandling av personuppgifter 
för den personuppgiftsansvariges 
räkning. 

FC   
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2.1.7 

 

GDPR 
Dataskydds-
förordningen 
artikel 35 

Beslut med anledning av 
konsekvensbedömning avseende 
dataskydd 

 

FC  Dataskyddsombud informerar 
IMY 

2.1.8 Reglemente för 
kommuns- 
styrelsen och 
övriga nämnder 
i Kungsbacka 
kommun 

Utse ombud med rätt att föra talan i 
alla mål och ärenden som enligt 
lag eller annan författning 
ankommer på nämnden eller på 
annat sätt faller inom nämndens 
ansvarsområde 

FC   

2.1.9 Nämndens 
budget, Regler 
och riktlinjer för 
förmåner till  
förtroendevalda 
(KF 2018-12-13 
§ 260 avsnitt 4.2 
och 5.1) 

Deltagande i aktivitet för 
ordförande, vice ordförande, 
ledamot och ersättare i nämnden. 

Ordf. 

För beslut 
som avser 
ordförande 
beslutar vice 
ordförande 

 Rätt till arvode för 
deltagande på aktivitet 
regleras i Regler och 
riktlinjer för förmåner till 
förtroendevalda. Där 
framgår vilka aktiviteter 
som avses  
 
 

2.1.10  Underteckna bidragsansökningar FC X Statliga- och EU bidrag. 
Beslutsrätten gäller inom 
budgetansvar för respektive 
verksamhetsområde. 

2.1.11  Förvaltningschefen har rätt att 
utfärda fullmakt i ärenden 
angående bidragsansökningar, 
anmälan och hantering av 
elcertifikat samt 
uppföljning/rapportering av 
nyckeltal inom energiområdet hos 
Länsstyrelsen och 
Energimyndigheten 

FC   

2.1.12  Yttrande över planprogram i 
samrådsskedet 

FC X Ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde 

2.1.13  Yttrande över detaljplan i 
samrådsskedet 

FC X Ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde 
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2.2 Ekonomi och inköp 

   

     

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare-delegera 

Anmärkning/villkor 

2.2.1 Upphandlingsla
gstiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvi
sningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen 
och kommunens 
policy och 
riktlinjer 

 

 

 

 

Beslut om upphandling inom 
nämndens 
verksamhetsområde.1 
 

FC X Beslutsrätten gäller inom 
budgetansvar för respektive 
ansvarsområde och i 
enlighet med gällande 
upphandlingsregler. 

Vid större upphandlingar 
som har långsiktig effekt, 
ska nämnden/utskottet 
informeras innan 
upphandling sker. 

Vid upphandlingar som har 
särskild påverkan på den 
egna verksamheten ska 
nämnden informeras 

Inför beslut ska samråd 
alltid ske med Service 
Inköp. 

För direktupphandling se 
särskild riktlinje för 
direktupphandling 

2.2.2 Upphandlingsla
gstiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvi
sningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen 
och kommunens 
policy och 
riktlinjer 
 

Ramavtalsupphandlingar som 
berör två eller flera 
förvaltningar.1 

FC X Återrapporteras till 
nämnden 1 gång per år 

1 Beslutanderätten innefattar följande: 

 Beslut att inleda upphandling 
 Beslut att godkänna tilldelning, gäller 

även återta tilldelning 
 Beslut att underteckna 

avtal efter att 
avtalsspärren löpt ut 
alternativt efter att 
domstol avslagit ansökan 
om överprövning 
 
 
 

 
 Beslut att avbryta upphandling, gäller 

även återta avbrytande 
 Beslut om ändring och tillägg till avtal 
 Beslut om utkrävande av vite enligt avtal 
 Beslut om uppsägning eller hävning av 

avtal 
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2.2.3 Upphandlingslags
tiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvis
ningar/riktlinjer  

 

Försäljning av avskrivet 
material upp till 10 
basbelopp.  

 

FC X  

2.2.4 Upphandlingslags
tiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvis
ningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Upphandling av 
entreprenader som avser 
bygginvesteringar upp till 
100 basbelopp.1 

FC X Upphandling 
av 
entreprenader 
som avser 
bygginvesteri
ngar upp till 
100 
basbelopp. 
 
I samråd med 
Service Inköp 

2.2.5 Upphandlingslags
tiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvis
ningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Upphandling av 
entreprenader som avser 
bygginvesteringar i 
intervallet 100–300 
basbelopp.1 

FC  I samråd med 
Inköp 

2.2.6 Upphandlingslags
tiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvis
ningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Förhandling med 
entreprenör och beslut 
avseende mindre 
förändringar av gjord 
upphandling inom 
intervallet 100-300 
basbelopp  
Förhandling med 
entreprenör och beslut 
avseende förändringar, 
upp till 100-300 
basbelopp. Övre gräns är 
beslutad budget. 

FC  I samråd med 
Inköp 

 

Beslutad budget i 
kommunfullmäkti
ge är övre gräns 
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2.2.7 Upphandlingslagsti
ftningen och 
kommunens policy 
och 
tillämpningsanvisni
ngar/riktlinjer 

Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Godkännande av så kallade 
ÄTA-arbeten samt övrig 
förhandling med entreprenör 
och beslut avseende mindre 
förändringar av gjord 
upphandling, upp till 100 
basbelopp. Övre gräns är 
beslutad budget. 
Förhandling med entreprenör 
och beslut avseende mindre 
förändringar, upp till 100 
basbelopp. Övre gräns är 
beslutad budget. 
 

FC X Beslutad budget i 
kommunfullmäkti
ge är övre gräns 

Övre gräns kan 
vara högre än 
gjord 
upphandling. 
I samråd med 
Inköp  

2.2.8 Upphandlingslagsti
ftningen och 
kommunens policy 
och 
tillämpningsanvisni
ngar/riktlinjer 

Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Vara beställarens ombud under 
anbudstid och byggentreprenad 

FC X  

3.2.9  Hantera samtliga avtal som 
behöver tecknas för 
fastighetens drift och skötsel 
och där ramavtal eller särskild 
upphandling inte är möjlig till 
exempel på grund av att 
endast en driftleverantör 
finns. 
 

FC X Anmäls till 
nämnden en 
gång per år 
 

 

 

 

2.2.10  Hantera samtliga avtal som 
behöver tecknas för Fordons 
uppdrag. Drift och skötsel 
samt där ramavtal eller särskild 
upphandling inte är möjlig. 
Teckna avtal om 
personbilshantering 

FC X  

2.2.11 Nämndens beslut 
om nämndbudget 
och Kungsbacka 
styrmodell 

Beslut om förvaltningsbudget 
med fördelning på 
verksamhetsnivå. 

FC   
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2.2.12 Attest-
reglementet 

Utse beslutsattestanter och 
ersättare för nämndens 
verksamheter. 

FC  Anmäls till en gång 
per år. 

2.2.13 Regler för 
kommunens 
likvidplanering, 
krav-och inkasso 
verksamhet samt 
kontanthantering. 
Fastställt av 
Kommun- 
fullmäktige 2010-
09-07  
§ 160 

Beslut om att avskriva utestående 
fordringar upp till 50 tkr 

FC X Avskrivning om 
högst ett 
basbelopp får 
vidaredelegeras. 

2.2.14  Hantera externa hyresavtal 
avseende lokaler mellan 
kommun och hyresvärd med upp 
till 4 års avtalstid och en årshyra 
upp till 30 basbelopp exklusive 
mervärdesskatt. 

FC X  

2.2.15  Hantera externa hyresavtal 
avseende bostäder mellan 
kommun och hyresgäst med upp 
till 4 års avtalstid och en årshyra 
upp till 30 basbelopp exklusive 
mervärdesskatt. 

FC X  

2.2.16  Hantera interna hyresavtal 
avseende lokaler mellan 
nämnden och 
hyresgäst/hyresvärd. 

FC X  

2.2.17  Hantera externa hyresavtal 
avseende bostäder mellan 
kommun och 
hyresgäst/hyresvärd 

FC X  

2.2.18  Hantera uppsägning av externa 
hyresavtal för villkorsändring 
avseende lokaler mellan 
kommun och hyresvärd 

FC X Tecknande av 
nya avtal 
hanteras av 
nämnden för 
Service 

2.2.19 Upphandlingslags
tiftningen och 
kommunens 
policy och 
tillämpningsanvis
ningar/riktlinjer 
Upphandlings-
lagstiftningen och 
kommunens 
policy och 
riktlinjer 

Godkännande av så 
kallade ÄTA-arbeten 
gentemot extern hyresvärd 
under projekttiden för 
inhyrningsprojekt. 
Beställningarna utgår från 
kontrakterad årshyra. 
 
Övre gräns är beslutad budget. 

FC X Beslutad 
budget i 
kommunfull
mäktige är 
övre gräns. 
 
Övre gräns kan 
vara högre än 
avtalat 
kontraktsvärde. 

 
I samråd med 
Service Inköp 
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2.2.20  Hantera och besluta om 
anläggningstöd till 
samlingslokaler, 
hembygdsgårdar och 
liknande byggnader 

FC X  

2.2.21  Hantera och besluta om 
driftbidrag till 
samlingslokaler, 
hembygdsgårdar och 
liknande byggnader 

FC X  

 

Följande anses vara verkställighet 
 Chefer kan göra inom ramen attesträtt,  

budget och ansvarsområde. 
Det inkluderar även direktupphandlingar   
enligt upphandlingsreglerna. 
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 2.3 Personal 

 

   

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 
vidare-delegera 

Anmärkning/villk
or 

   Anställa    

3.3.1 LAS 
kollektivavtal 
lönepolicy mm 

Anställning av chefer direkt 
underställda FC 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar 
längre än 6 månader 

FC  Innefattar 
lönesättning 
och samtliga 
övriga 
anställningsv
illkor. 
Tidsbegränsad 
anställning 
kortare än 6 
månader är 
verkställighet 

2.3.1 LAS, AB §§ 3-5 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen 
Tillsvidareanställning 
och tidsbegränsade 
anställningar längre än 6 
månader. 

FC  Samråd med  
Au/presidiet 
under 
rekryteringsproc
essen 

Tidsbegränsad 
anställning 
kortare än 6 
månader är 
verkställighet. 

Innefattar 
lönesättning och 
samtliga övriga 
anställningsvillkor 
enligt Kungsbackas 
lönestruktur. 

3.3.2 LAS, 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm. 

Anställning av övriga 
medarbetare. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade 
anställningar längre än 6 
månader 

FC X Innefattar 
lönesättning 
och samtliga 
övriga 
anställningsv
illkor. 
Tidsbegränsad 
anställning 
kortare än 6 
månader är 
verkställighet. 
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2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar 
längre än 6 månader. 

FC X Tidsbegränsad 
anställning 
kortare än 6 
månader är 
verkställighet. 

Innefattar 
lönesättning 
och samtliga 
övriga 
anställningsvil
lkor enligt 
Kungsbackas 
lönestruktur. 

  Avveckla    

3.3.3 AB Beslut om disciplinåtgärd 
såsom varning, löneavdrag 
eller avstängning. 

FC X I samråd med 
Personalchef på                       
förvaltningen 
och 
förvaltningschef 

2.3.3 LAS § 7,  
AB §§ 33-35 

Uppsägning av personliga 
skäl. 

FC 
 

 
 

I samråd med HR 
på förvaltningen 
och 
förhandlingschef 

3.3.4 LAS § 7 Beslut om uppsägning av 
personliga skäl. 

FC  I samråd med HR 
på förvaltningen 
och 
förhandlingschef 

2.3.4 LAS § 7 
AB §§ 33-35 

Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 

FC  I samråd med 
HR på 
förvaltningen 

3.3.5 LAS 18 § Beslut om avsked. FC  I samråd med HR 
på förvaltningen 
och 
förhandlingschef 

2.3.5 LAS § 18  Avsked FC 

 

 I samråd med HR 
på förvaltningen 
och 
förhandlingschef 

3.3.6 LAS 7 § Beslut om uppsägning på 
grund av arbetsbrist. 

FC  I samråd med HR 
på förvaltningen 

2.3.6 "Gemensamt 
reglemente för 
kommun-styrelsen 
och nämnder i 
Kungsbacka 
kommun" 

Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 

FC  I samråd med HR-
chef 

  



8 

 

  Övrigt    

3.3.7  Beslut om tjänstledighet för 
att prova annat arbete. 

FC X I samråd 
med HR 
på 
förvaltning
en. 
Ledighet som 
följer annan 
författning eller 
avtal är 
verkställighet. 
 

2.3.7 AB § 11 Disciplinpåföljd -  
skriftlig varning. 
 

FC X 
 

I samråd med HR 
på förvaltningen 

3.3.8  Beslut om tjänstledigt längre 
än 14 dagar i de fall 
ledigheten inte följer av lag, 
annan författning eller avtal. 

FC X I samråd 
med HR 
på 
förvaltning
en. 
Ledighet som 
följer av lag, 
annan författning 
eller avtal är 
verkställighet. 
 

2.3.8 AB § 10 mom. 1-3 
 

Avstängning FC X I samråd med HR 
på förvaltningen 

3.3.9 LOA 7c § AB Beslut om bisyssla FC X I samråd med HR 
på förvaltningen 

2.3.9 LOA 7 c §  
AB 8 § 

Förbud mot bisyssla. FC X I samråd med HR 
på förvaltningen i 
enlighet med 
”Regler för 
bisyssla  
i Kungsbacka 
kommun” 

3.3.10 Reglementet Beslut om att avsluta 
anställning enligt särskild 
överenskommelse. 

FC  I samråd med HR 
på förvaltningen 
och kommunens  
HR-chef 

3.3.11 Pensionsavtalet Besluta i enskilda 
ärenden rörande 
pensionsfrågor för 
förvaltningens 
anställda. 

FC X  

 
Följande anses vara verkställighet 

                 Tidsbegränsad anställning kortare än 6 månader samt 
                 vikarier är verkställighet. 







Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett 

kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala 

förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser som reglerar 

möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, kommunallagen 6 kap 37-

41 §§ och 7 kap 5-8 §§. 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en 

ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden likställs 

med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller 

förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat. 

Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig 

delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde. 

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 

särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa 

ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 

beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta 

beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.  

Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap 37 § möjlighet att delegera beslutanderätten till 

- nämndens presidium (ordförande och en eller flera vice ordförande)

- ett utskott,

- en ledamot eller ersättare i nämnden

- en anställd hos kommunen

Delegering kan också ske till en anställd i en annan förvaltning. 

Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns 

stöd i lag (speciallagstiftning). 

Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden 

som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av 

delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som 

nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt 

särskilda fall.  

Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 7 kap 6 §). Beslut om 

delegering ska då ske i två steg;  

1) Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef,

2) Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteman.



Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de 

förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och 

principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare 

beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. 

Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas 

befogenheter.  

Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i 

organisationen. 

Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte 

möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de 

kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga 

bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de 

har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av 

uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta någon form av 

beslut. 

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra. 

Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden 

saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller 

avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade 

beslut om mål, budget, inriktning 

Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena 

sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas 

tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara 

området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet innebär det att handläggare 

särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen, där intressekonflikt 

mellan demokrati och organisationens effektivitet finns. 

Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet 

att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom 

ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument. 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av 

kommunallagen 6 kap 38 §: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga

övergripande ansvar för verksamheten.

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige.

- Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats.

- Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats.



- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta

är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa

möjligheten till medborgarförslag).

- Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras.

Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot 

kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan 

beslutet är taget. 

Vem som har rätt att skriva under en handling avgörs genom reglementen, arbetsordningar, 

attesträtt och delegeringsförteckningar eller i form av andra beslut. I de fall avtal eller 

överenskommelser är följden av ett beslut i nämnden kan och bör det framgå av beslutet vem som 

äger rätt att underteckna handlingarna. Om det inte framgår av beslutet gäller det som är reglerat i 

det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun: 

 Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, 

ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och 

förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. 

Den som enligt delegeringsförteckningen har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt 

att underteckna handling som beslutet avser. 

Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen 

rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För 

att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon 

form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt innebär inte att beslutanderätten 

delegeras i kommunalrättslig mening utan omfattar endast verkställighetsåtgärder. 

Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. I undantagsfall efterfrågas underskrift av 

kommunens ”firmatecknare”. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, 

som kräver att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har 

kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att teckna 

kommunens firma. En nämnd kan inte utse firmatecknare.  

En delegat ska vara väl insatt i vad det innebär att fatta beslut med stöd av delegering. Det kräver 

- kunskap om beslutsrättens omfattning och när den ska tillämpas (till exempel vad avser

lagregelns innebörd)

- kunskap om rutiner och hantering (till exempel dokumentation, anmälan)

- kunskap om regler för överklagande.

Det är därför viktigt med utbildning, både generellt och verksamhetsspecifikt. Kommunen erbjuder 

utbildningar via KLOK men också genom kollegor och information på Insidan. 



Ett delegeringsbeslut ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå 

- att det är ett delegeringsbeslut

- beslutsdatum

- förekommande diarienummer, löpnummer eller motsvarande

- ärendemening

- beslut

- upplysning om ansvarig nämnd, punkt i delegeringsförteckningen och dess beslutsdatum

- sammanfattning av ärendet

- beslutsunderlag

- vem eller vilka beslutet ska skickas till

- delegat

I kommunens ärende- och nämndhanteringssystem Ciceron finns en mall för delegationsbeslut och 

en instruktion som beskriver hur detta går till. Beslutet godkänns genom digital signering. 

Det finns inget lagkrav på att delegeringsbeslut ska justeras med egenhändig namnunderskrift. 

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

delegering ska anmälas till nämnden. 

Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att 

- Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms

genom det datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det har

alltså betydelse för när beslutet vinner laga kraft.

- Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed ligga

som grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten.

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde.  

För att beslut som fattats med stöd av delegering ska få laga kraft måste besluten anmälas till 

nämnden. Att ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga, det gäller. Den 

tidpunkten för när beslutet inte längre går att överklaga är tre veckor efter det att det justerade 

protokollet har publicerats på kommunens anslagstavla/hemsida och ingen har överklagat. Så här 

ser det ut: 



För att detta ska fungera smidigt behöver nämnden besluta om hur anmälan ska ske (när, form etc.) 

och förvaltningen bör ha tydliga rutiner för hur detta ska gå till. Nämndens beslut om hur anmälan 

ska gå till kan vara en del av beslutet om delegeringsförteckningen. Det ingår text om detta i mallen 

för en sådan förteckning. 

I kommunens ärende- och nämndhanteringssystem Ciceron finns en mall för delegationsbeslut och 

en instruktion som beskriver hur detta går till. Det bör dock observeras att dokumentationen över 

delegationsbeslut finns även i andra system och därför måste sökas fram i dessa inför en anmälan. 

Ett exempel är HR-portalen. 

Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att besluten kan identifieras. Grundläggande uppgifter som 

möjliggör det måste därför finnas med i anmälan till nämnden. Bedömningarna om vad som kan 

tillkännages utan att strida mot bestämmelser om personuppgiftsskydd och sekretess måste göras i 

varje enskilt fall. Eftersom besluten som anmäls till nämnden ofta är i betydande mängd och 

förtecknas, bör förteckningen utformas så att de förtroendevalda kan utläsa beslutet. Förslagsvis 

presenteras följande uppgifter i förteckningen men här måste varje nämnd avgöra själva vad som är 

lämpligt: 

- Beslutet

- Hänvisning till vilken punkt i delegeringsförteckningen

- När beslutet är fattat

- Eventuellt diarienummer eller löpnummer

- Vem som har fattat beslutet, angivet med befattning

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att inte anmäla delegeringsbeslut till nämnden. Istället ska 

då beslutet protokollföras särskilt och publiceras på kommunens anslagstavla. I mallen för 

delegeringsförteckningen framgår förslag till beslut med anmälan av beslut. 
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Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även 

har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret 

för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns 

bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas 

beslutanderätt, KL 6 kap 37–42 §§ och 5–8 §§. 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en 

ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden 

likställs med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning 

eller förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som 

redan är fattat. 

Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig 

delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde. 

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 

särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i 

vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering 

av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 

genom att fatta beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden 

överförs till delegater. 

Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och 

vice ordförande), en ledamot eller ersättare i nämnden för Service eller till en anställd (KL 

6:37). 

Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i 

ärenden som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska 

framgå av delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av 

ärenden som nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med 

försiktighet och i väldigt särskilda fall. 

 

Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 39 §). Beslut 

om delegering ska då ske i två steg; 

 

1) Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef, 

2) Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteman. 

 

 
 

Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de 

förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och 

principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare 

beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. 

Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas 

befogenheter. 
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Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i 

organisationen. 

Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför 

inte möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor 

del av de kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss 

speciallagstiftning, inga bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. 

Av praxis följer dock att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller 

rent verkställande art. Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att 

nämnderna behöver fatta någon form av beslut. 

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att 

dra. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana 

ärenden saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan 

reglerade i lag eller avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom 

ramen för redan fattade beslut om mål, budget, inriktning 

Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å 

ena sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas 

tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det 

delegeringsbara området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet 

innebär det att tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av 

kommunallagen, där intressekonflikt mellan demokrati och organisationens effektivitet finns. 

 

 
 

Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har 

befogenhet att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får 

beslut bara fattas inom ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument. 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 

6 kap 38 §: 

 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 

säga övergripande ansvar för verksamheten 

 

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige 

 

- Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

 

- Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden 

(detta är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att 

tillämpa möjligheten till medborgarförslag). 

 
- Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

 

 
 

I det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun framgår att avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som 

beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden, och förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. Av nämndens 

delegeringsbestämmelser, det vill säga dessa bestämmelser, framgår att den som har rätt att 

fatta beslut också har rätt att underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är 

hänförliga till beslutet. 

Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det 

ingen rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till 

utomstående. För att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha 

behörighet, det vill säga någon form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt 

kan inte delegera beslutanderätt i kommunalrättslig mening utan omfattar endast 

verkställighetsåtgärder. 

Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att 

företräda ett bolag gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför 

kommunalrätten. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som 

kräver att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har 

kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att 

teckna kommunens firma. 

 
Firmatecknare för Kungsbacka kommun 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/
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Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan 

tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut 

enligt delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. 

Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt 

innan chefen lämnat sitt godkännande. 

Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte 

finns stöd i lag (speciallagstiftning). 

Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med 

gällande regler och styrdokument. 

 
 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller 

förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare. 

 

 
 

I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska 

ställföreträdaren ha motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen. 

När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats 

frånvaro ska detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Ersättare för nämndens ordförande 

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid förfall för övriga delegater 

1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet 

och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 

2) Vid förfall för förvaltningschef inträder biträdande förvaltningschef om inget annat anges 

3) Vid förfall för verksamhetschef inträder biträdande verksamhetschef om inget annat anges 

4) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i  

ärendet/verksamhetssystemet. 

5) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras 

i ärende-/verksamhetssystemet. 

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit 

delegationen, det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan 

vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 
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Fördelning av beslutanderätt 

Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt 

ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i 

ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens 

verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än 

förfall eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna 

delegaterna. 

Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. 

Däremot kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt 

ärende innan beslutet är taget. 

 

 

 

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämndens 

delegeringsförteckning till annan anställd, om inget annat framgår av förteckningen nedan. 

 

 

 

En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som 

delegaten har tagit: 

 
- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning 

- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagandr av 

delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får 

genomföras i avvaktan på prövning). 

- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att 

underteckna handling som beslutet avser. 
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Om en tjänsteman av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende 

eller ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 

38 § ska tjänstemannen överlämna ärendet till 

- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom 

vidaredelegation från Förvaltningschefen 

- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt 

från nämnden. 

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

 

 

 

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med 

stöd av delegering ska anmälas till nämnden. 

 

Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att 

   

      - Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms genom det 

datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det har alltså betydelse för 

när beslutet vinner laga kraft. 

- Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed ligga som 

grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten. 

 

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Nämnden beslutar att samtliga beslut som är fattade med stöd av delegering ska anmälas till 

nämnden vid nästa sammanträde om inte annat anges i förteckningen nedan. 

 

 

 
 

Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att 

nämnden på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. Detta 

kan lämpligtvis ske genom stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll. 

Delegeringsförteckningen ska ses över årligen. 
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Lagar och bestämmelser 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

FL Förvaltningslag SFS 2017:900 

KL Kommunallag SFS 2017:725 

LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 

OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 

GDPR General Data Protection Regulation, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter 

Dataskyddslagen SFS 2018:218 – Lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

 

Politiska instanser och förtroendevalda 

N Nämnden 

N ordf Nämndens ordförande 
 

 

Anställda och organisation 

FC  

Bitr. FC 

VC  

Bitr. VC 

EC 

 

Förvaltningschef  

Biträdande förvaltningschef 

Verksamhetschef  

Biträdande verksamhetschef 

Enhetschef 

RC Restaurangchef 
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ttill 

 

Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.1.1 KL 6 kap 39 § Rätt att fatta beslut i 

ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan 

avvaktas. 

N ordf 
 Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

sammanträde 

3.1.2 a OSL 6 kap 

3-6 §§ 
Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

 

 

FC  X 

  
 

 

 

Utlämnande av 

handling utan förbehåll 

eller sekretess lämnas 

ut av den som har hand 

om handlingen. 

3.1.2 b 

 

OSL 6 kap 

3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

 

 

FC 
  

X 

 

 

Upphandling &  

E-handel 

3.1.3 FL 45 §  

 

Avvisa för sent inkommet 

överklagande. 

 

 

FC   X 
 

I de fall nämnden fattat 

ursprungsbeslutet, eller 

om ordförande tagit ett 

brådskande beslut i 

nämndens ställe, gör 

nämndsekreterare 

rättidsprövning  

 

3.1.4 
Dataskydds 

förordningen  

GDPR,  

artikel 37 

 

Utse dataskyddsombud för 

nämnden. 

FC 
  

3.1.5 Dataskydds- 

förordningen 

(GDPR) och 

dataskyddslagen 

Besluta om att helt eller 

delvis avslå framställan 

om begäran av utövande 

av registrerads rättigheter. 

FC X 
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3.1.6 Dataskydds- 

förordningen   

GDPR 

artikel 28 

 
Teckna avtal om 

personuppgiftsbiträdes 

behandling av 

personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges 

räkning. 

FC 
  

3.1.7 GDPR 

Artikel 35 

Nämnden för 

Service 

2021-06-23  

§ 68 

 
Beslut med anledning av 
konsekvensbedömning 
avseende dataskydd 

FC 
  

  Dataskyddsombud 

informerar 

integritetsskydds-

myndigheten 

3.1.8 Reglemente för 

kommun- 

styrelsen och 

övriga nämnder i 

Kungsbacka 

kommun 

Utse ombud med rätt att föra 
talan i alla mål och 

ärenden som enligt lag 

eller annan författning 

ankommer på nämnden 

eller på annat sätt faller 

inom nämndens 

ansvarsområde. 
 

FC 
  

3.1.9   
Underteckna 
bidragsansökningar. 

FC X    Statliga- och EU bidrag. 

Beslutsrätten gäller inom 

budgetansvar för 

respektive 

verksamhetsområde. 

3.1.10   
Förvaltningschefen har rätt att 
utfärda fullmakt i ärenden 
angående bidragsansökningar, 
anmälan och hantering av 
elcertifikat samt 
uppföljning/rapportering av 
nyckeltal inom energiområdet 
hos Länsstyrelsen och 
Energimyndigheten. 
 

FC 
  

3.1.11   
Yttrande över planprogram i 
samrådsskedet. 

FC X Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

   sammanträde 

3.1.12   
Yttrande över detaljplan i 
samrådsskedet. 

FC X Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

   sammanträde 
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I

Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.2.1 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Beslut om 

upphandling inom 

nämndens 

verksamhetsområde.1 

FC X 

 

Beslutsrätten gäller 

inom budgetansvar för 

respektive 

ansvarsområde och i 

enlighet med gällande 

upphandlingsregler. 

Se även 

bestämmelserna i 

kapitel 2.5. 

Vid större upphandlingar 

som har långsiktig effekt, 

ska nämnden informeras 

innan upphandling sker. 

Inför beslut ska 

samråd alltid ske 

med Service Inköp 

Återrapporteras till 

nämnden 1 gång per år 

 

3.2.2 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Ramavtals- 

upphandlingar som 

berör flera 

förvaltningarˡ. 

FC X Återrapporteras till 

nämnden 1 gång per år 
 

3.2.3 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Försäljning av 

avskrivet material upp 

till 10 basbelopp. 

FC X 
 

1 Beslutanderätten innefattar följande: 
 

• Beslut att inleda upphandling 

• Beslut att godkänna tilldelning, gäller även återta 

tilldelning 

• Beslut att underteckna avtal efter 

att avtalsspärren löpt ut alternativt  

 

efter att domstol avslagit ansökan 

om överprövning 

• Beslut att avbryta upphandling, gäller även återta 

avbrytande 

• Beslut om ändring och tillägg till avtal 

• Beslut om utkrävande av vite enligt avtal 

• Beslut om uppsägning eller hävning av avtal 
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3.2.4 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Upphandling av 

entreprenader som 

avser 

bygginvesteringar 

upp till 100 

basbelopp 1. 

FC X 

  

Upphandling av 

entreprenader som avser 

bygginvesteringar upp till 

100 basbelopp. 

I samråd med  

Service Inköp 

3.2.5 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Upphandling av 

entreprenader som 

avser 

bygginvesteringar i 

intervallet 100–300 

basbelopp. 

FC     

  I samråd med  

  Service Inköp 

3.2.6 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Förhandling med 

entreprenör och 

beslut avseende 

mindre förändringar 

av gjord 

upphandling, inom 

intervallet 100–300 

basbelopp. 

FC  
 

  I samråd med  

  Service Inköp  

 

    

    

3.2.7 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

Godkännande av så 

kallade ÄTA-arbeten 

samt övrig förhandling 

med entreprenör och 

beslut avseende mindre 

förändringar av gjord 

upphandling, upp till 

100 basbelopp. Övre 

gräns är beslutad 

budget. 

 

 

FC X 

 
 

Beslutad budget i 

kommunfullmäktige är 

övre gräns. 

Övre gräns kan vara 

högre än gjord 

upphandling. 

 

  I samråd med  

  Service Inköp  
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3.2.8 Upphandlings-

lagstiftningen 

och 

kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Vara beställarens 

ombud under 

anbudstid och 

byggentreprenad. 

FC X  

 

 

 

 

 

3.2.9  Hantera samtliga avtal 

som behöver tecknas 

för fastighetens drift 

och skötsel och där 

ramavtal eller särskild 

upphandling inte är 

möjlig till exempel på 

grund av att endast en 

driftleverantör finns. 

 

FC X 

 

 

 Anmäls till nämnden  

    en gång per år. 

3.2.10  Hantera samtliga avtal 

som behöver tecknas 

för Fordons uppdrag. 

Leasing, personalbils -

hantering, drift och 

skötsel samt där 

ramavtal eller särskild 

upphandling inte är 

möjlig. 

FC X  

3.2.11 Nämndens 

beslut 

nämndbudget 

och 

Kungsbacka 

styrmodell 

Beslut om 

förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå. 

FC   

3.2.12 Attest- 

reglementet 

Utse beslutsattestanter  

och ersättare för 

nämndens verksamheter. 

 

FC   Anmäls till nämnden  

    en gång per år. 

3.2.13 Regler för 

kommunens 

likvidplanering, 

krav-och inkasso 

verksamhet samt 

kontanthantering. 

Fastställt av 

Kommun- 

fullmäktige 

 2019-09-07  

 § 160 

Beslut om att 

avskriva utestående 

fordringar upp till  

50 tkr. 

FC X Avskrivning om högst 

ett basbelopp får 

vidaredelegeras. 
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3.2.14  Hantera externa 

hyresavtal avseende 

lokaler mellan 

kommun och 

hyresvärd med upp 

till 4 års avtalstid och 

en årshyra upp till 30 

basbelopp exklusive 

mervärdesskatt. 

FC X 

 

 

 

3.2.15  Hantera externa 

hyresavtal avseende 

bostäder mellan 

kommun och hyresgäst 

med upp till 4 års 

avtalstid och en årshyra 

upp till 30 basbelopp 

exklusive 

mervärdesskatt. 

 

FC X  

3.2.16  Hantera interna 

hyresavtal avseende 

lokaler mellan nämnden 

och 

hyresgäst/hyresvärd. 

FC X 

 

 

 

3.2.17  Hantera externa 

hyresavtal avseende 

bostäder mellan 

kommun och 

hyresgäst/hyresvärd. 

FC X 

 

 

3.2.18 

 

 Hantera uppsägning av 

externa hyresavtal för 

villkorsändring avseende  

lokaler mellan kommun 

och hyresvärd. 

 

FC X 

 

Tecknande av nya avtal 

hanteras av nämnden 

för Service 
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3.2.19 

 

Upphandlings-

lagstiftningen 

och 

kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

 

 

Godkännande av så 

kallade ÄTA-arbeten 

gentemot extern 

hyresvärd under 

projekttiden för 

inhyrningsprojekt. 

Beställningarna utgår 

från kontrakterad 

årshyra. 

Övre gräns är beslutad    

budget. 

FC X 

 

Beslutad budget i 

kommunfullmäktige är 

övre gräns. 

 

Övre gräns kan 

vara högre än 

avtalat 

kontraktsvärde. 

 

  I samråd med  

  Service Inköp 

 

3.2.20 

 

 Hantera och besluta om 

anläggningstöd till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader 

FC X  

 

 

 

3.2.21 

 

 Hantera och besluta om 

driftbidrag till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader 

FC X 

 

 

 

 

Följande anses vara verkställighet: 

• Chefer kan göra inköp inom ramen attesträtt, budget och ansvarsområde.  

Det inkluderar även direktupphandlingar enligt upphandlingsreglerna 
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Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.3.1 LAS 

kollektivavtal 

lönepolicy mm 

Anställning av chefer 

direkt underställda FC 

Tillsvidareanställning 

och tidsbegränsade 

anställningar längre än 

6 månader 

FC 
 Innefattar lönesättning 

och samtliga övriga 

anställningsvillkor. 

Tidsbegränsad 

anställning kortare än 6 

månader är 

verkställighet 

3.3.2 LAS, 

kollektivavtal, 

lönepolicy mm. 

Anställning av övriga 

medarbetare. 

Tillsvidareanställning 

och tidsbegränsade 

anställningar längre än 

6 månader 

FC 
X 

 

Innefattar lönesättning 

och samtliga övriga 

anställningsvillkor. 

Tidsbegränsad anställning 

kortare än 6 månader är 

verkställighet. 

3.3.3 AB Beslut om 

disciplinåtgärd såsom 

varning, löneavdrag eller 

avstängning. 

FC X 

 

Samråd med FC & 

ansvarig person HR 

3.3.4 LAS § 7 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl. 
FC  I samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

 

3.3.5 LAS 18 § Beslut om avsked. FC  I samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

 

3.3.6 LAS 7 § Beslut om uppsägning 

på grund av arbetsbrist. 

FC  I samråd med HR på 

förvaltningen 

 

3.3.7  
Beslut om 

tjänstledighet för att 

prova annat arbete. 

FC X 

 

I samråd med HR på 

förvaltningen. 

Ledighet som följer annan 

författning eller avtal är 

verkställighet. 

 

3.3.8  Beslut om tjänstledigt 

längre än 14 dagar i de 

fall ledigheten inte följer 

av lag, annan författning 

eller avtal. 

 

FC X 

 

I samråd med HR på 

förvaltningen. 

Ledighet som följer av lag, 

annan författning eller avtal 

är verkställighet. 
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3.3.9 LOA 7c § AB Beslut om bisyssla FC X 

 

I samråd med HR på 

förvaltningen 

3.3.10 Reglementet Beslut om att 

avsluta anställning 

enligt särskild 

överenskommelse. 

FC  I samråd med HR på 

förvaltningen 

3.3.11 Pensionsavtalet Besluta i enskilda 

ärenden rörande 

pensionsfrågor för 

förvaltningens 

anställda. 

FC X 

 
   
 

 

 
  

 Följande anses vara verkställighet: 

• Tidsbegränsad anställning kortare än 6 månader samt vikarier är verkställighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nämnden för Service 2021-03-18 § 23, Dnr 2021-00020, med tillägg  

                      av punkt 3.1.7, NSE 2021-06-23 § 68, 3.2.10 NSE 2021-11-18 § 109 

2021 -03-18, med tillägg vid respektive punkt angivet datum

Förvaltningen för Service



 
 

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

SE 2022-00077 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser april 2022 
 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-03-11 till 2022-04-14 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 
ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsens arbetsutskott) 
(Beslut § 102)   
Flaggning med Ukrainas flagga 

2022-03-11 2022-00066 Flaggning med Ukrainas flagga 

(Kommunstyrelsen) 
Riktlinjer för flaggning 

2022-03-11 2022-00066 Flaggning med Ukrainas flagga 

(Kommunstyrelsens arbetsutskott) 
(Beslut § 130) Avsteg från flaggning 
enligt riktlinjer för flaggning 

2022-03-31 2022-00066 Flaggning med Ukrainas flagga 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 34) 
Svar på motion om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och 
omsorg i Kungsbacka kommun 

2022-03-18 2022-00068 Svar på motion om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård 
och omsorg i Kungsbacka 
kommun 

(Kommunstyrelsen) (Tjänsteskrivelse) 
Svar på motion om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och 
omsorg i Kungsbacka kommun 

2022-03-18 2022-00068 Svar på motion om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård 
och omsorg i Kungsbacka 
kommun 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (4) 

 

(Sverigedemokraterna) (Motion) 
Språkkrav vid anställning inom skolan 
samt vård och omsorg i Kungsbacka 
kommun 

2022-03-28 2022-00068 Svar på motion om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård 
och omsorg i Kungsbacka 
kommun 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 82)  
Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

2022-03-21 2022-00069 Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

(Kommunstyrelsen) (Ordförandebeslut) 
Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

2022-03-21 2022-00069 Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

(Kommunstyrelsen) (Tjänsteskrivelse) 
Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

2022-03-25 2022-00069 Akut tillfälligt boende på 
Bukärrsgården 

(Kommunstyrelsen)  
Begäran om yttrande - 
En effektivare upphandlingstillsyn 

2022-03-28 2022-00087 Begäran om yttrande - En 
effektivare upphandlingstillsyn 

(Finansdepartementet) Följebrev  
En effektivare upphandlingstillsyn 

2022-03-28 2022-00087 Begäran om yttrande - En 
effektivare upphandlingstillsyn 

(Finansdepartementet)  
Promemoria - En effektivare 
upphandlingstillsyn (Ds 2022_5) 

2022-03-28 2022-00087 Begäran om yttrande - En 
effektivare upphandlingstillsyn 

(Kommunrevisionen) (Följebrev) 
Grundläggande granskning 2021 

2022-03-29 2022-00090 Grundläggande granskning 2021  

(Ernst & Young AB)  
Grundläggande granskning 2021 

2022-03-29 2022-00090 Grundläggande granskning 2021  

(Ernst & Young AB) (Följebrev) 
Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

2022-03-29 2021-00377 Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (4)  

 
 

(Ernst & Young AB) (Kortrapport) 
Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

2022-03-29 2021-00377 Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

(Ernst & Young AB) (Rapport) 
Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

2022-03-29 2021-00377 Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

(Bygg & Miljö)  
Beslut efter tillsyn av 
avloppsanläggning (Stättared 1) 

2022-04-07 2021-00367 Beslut om föreläggande om att 
vidta åtgärder (Stättared 1:1) 

(Bygg & Miljö)  
Tidkort 

2022-04-07 2021-00367 Beslut om föreläggande om att 
vidta åtgärder (Stättared 1:1) 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 50) 
Årsredovisning 2021 för  
Kungsbacka kommun 

2022-04-14 2022-00099 Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunstyrelsen)  
Årsredovisning 2021  
Kungsbacka kommun 

2022-04-14 2022-00099 Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunstyrelsen)  
Hållbarhetsbokslut 2021  
Kungsbacka kommun 

2022-04-14 2022-00099 Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 51) 
Revisionsberättelse 2021 för 
Kungsbacka kommun och fråga  
om ansvarsfrihet 

2022-04-14 2022-00100 Revisionsberättelse 2021 för 
Kungsbacka kommun och fråga 
om ansvarsfrihet 

(Kommunrevisionen) 
Revisionsberättelse 2021 

2022-04-14 2022-00100 Revisionsberättelse 2021 för 
Kungsbacka kommun och fråga 
om ansvarsfrihet 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (4) 

 

(Kommunrevisionen)  
Redogörelse till  
revisionsberättelse 2021 

2022-04-14 2022-00100 Revisionsberättelse 2021 för 
Kungsbacka kommun och fråga 
om ansvarsfrihet 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

 

 

Lovisa Eld 
Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

SE 2022-00078 

 
 

 

 
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Sammanställning av delegeringsbeslut april 2022 

Upplysning 
Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23  
under perioden 2022-03-11 till 2022-04-04. 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2022-03-11 3.1.2 b 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Avslagsbeslut 
Begäran om allmän handling 

Annette Sarwe 

2022-03-11 3.1.2 b 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Avslagsbeslut 
Begäran om allmän handling 

Annette Sarwe 

2022-03-11 3.1.2 b 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Avslagsbeslut 
Begäran om allmän handling 

Annette Sarwe 
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2022-03-11 3.1.2 b 
Utlämnande av allmän 
handling med förbehåll eller 
att inte lämna ut en allmän 
handling 

Avslagsbeslut 
Begäran om allmän handling 

Annette Sarwe 

2022-03-16 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lönekonsult 

Jeanette Lundberg 

2022-03-16 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

Karin Gynnerstedt 

2022-03-21 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalplanerare 

Maria Rosenberg 

2022-03-23 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Rekryteringspartner 

Christian Carlund 

2022-03-28 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Ekonomisk rådgivare 

Annika Björnefeldt 

2022-03-28 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Måltidsbiträde 

Joawchim Asplund 

2022-03-28 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Lokalplanerare 

Maria Rosenberg 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

2022-03-31 2.3 
Förfall för delegat 

Ställföreträdande 
verksamhetschef 

Lokalförsörjning Service 

Maria Rosenberg 

2022-04-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Måltidsbiträde 

Anna Wärmby 

2022-04-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Rekryteringspartner 

Christian Carlund 

2022-04-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Måltidsbiträde 

Ann Andersson 

2022-04-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Måltidsbiträde 

Carina Gustafsson 

2022-04-04 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Vikariat 
Enhetschef 

Mats Söderberg 

2022-04-04 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
Bostadsplanerare 

Fredrik Wallman 

2022-04-04 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 
Måltidsbiträde 

Anna Wärmby 

 

Lovisa Eld 

Förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

SE 2022-00078 

 
 

 
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 april 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut april 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 bilaga sammanställning av delegeringsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning av delegeringsbeslut april 2022 

 

 

Lovisa Eld       

Förvaltningschef     
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