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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 48 Dnr 2022-00119 

Fastigheters energiarbete 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av fastigheters energiarbete till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighet på förvaltningen för Service arbetar aktivt för att bidra till en hållbar 

utveckling av Kungsbacka. Hållbar utveckling syftar bland annat till att skapa 

varaktiga miljöer, minska energianvändningen och ge rätt förutsättningar för 

förvaltningens partners och medarbetare.  

Några av de mål som styr arbetet är Agenda 2030, Kungsbackas Vision 2030 och 

nämnden för Service målbild. Som en del i kommunens arbete har Fastighet tagit 

fram en energieffektiviseringsstrategi. Energistrategin förtydligar hur arbetet 

hanteras i ordinarie verksamhet och består av delarna identifiera, analysera, optimera, 

planera och samordna, producera, informera och investera. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

informationen avseende fastigheters energiarbete till protokollet, och finner att 

nämnden för Service bifaller det. 
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§ 49 Dnr 2022-00064 

Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda 
i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om 

lägenheter till studenter och anställda i Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-

00096), daterat 2022-05-10 och översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och 

omsorgsboende och preliminära siffror visar på att behovet av platser kommer 

minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan som nämnden för Vård & 

Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och resultatet 

fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya 

prognosen kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa 

kostnader i jämförelse med kostnader för att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder 

aviserat, ytterst beslutas lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av 

kommunens budget. 

Förvaltningen för Service föreslår att Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter 

till studenter och anställda i vård- och omsorgsboenden anses besvarad med 

hänvisning till lokalplanerinsgprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss: Motion om lägenheter 

till studenter och anställda inom Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), 

daterat 2022-05-10 

(Kommunstyrelsen) – (Begäran om yttrande) - Motion om lägenheter till studenter 

och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 78) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 

till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 15) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 

till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 

Omsorgs boenden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C) yrkar att motionen avslås då dess intentioner inte är förenliga 

med vård- och omsorgsboendets verksamhet. 

Madelene Höök (L) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Ajournering begärs kl.15:45. Ordföranden återupptar mötet kl.16:00. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Fredrik 

Hanssons (C) yrkande och finner att nämnden för Service bifaller Fredrik Hanssons 

(C) yrkande.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 50 Dnr 2022-00105 

Uppföljning och prognos april 2022, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner rapporten Uppföljning och prognos april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De största ekonomiska effekterna med anledning av situationen i omvärlden är de 

höjda prisnivåerna som påverkar flera verksamheters prognoser. De högre priserna 

ger verksamheterna ökade kostnader samtidigt som deras intäktspriser ligger kvar på 

budgetnivån. Inflationens påverkan är störst på livsmedelskostnaderna hos Måltid 

samt energikostnader och reinvesteringar hos Fastighet. 

Nämnden för Service redovisar en summerad budgetavvikelse avseende driften på  

-9,1 miljoner kronor (mkr) för de två resultatområdena Service och Fastigheter. 

Därutöver förväntas Fastigheter få en resultatdisposition, med en negativ påverkan  

på 2,9 mkr, gällande lokalprojekt som ska återlämnas till Kommunstyrelsen.  

Inräknat resultatdisponeringen är Nämndens summerade budgetavvikelse -12,0 mkr. 

Resultatområdet Fastigheter har en budgetavvikelse avseende driften på -1,1 mkr 

exkluderat resultatdispositionen som nämns ovan. Inklusive den förväntade 

resultatdispositionen har Fastigheter en total budgetavvikelse på -4,0 mkr.    

Resultatområdet Service har en total budgetavvikelse avseende driften på -8,0 mkr 

vilket till merparten beror på att Måltidsverksamheten har ett underskott som främst 

orsakas av kraftigt stigande livsmedelspriser. Övriga verksamheter inom Service har 

tillsammans en prognos som hamnar nära budget. 

På investeringarna redovisar nämnden för Service en summerad prognos för helåret 

på 408,3 mkr medan budgeten är på 423,4 mkr. Den lägre prognosen beror i 

huvudsak på att man tilldelats hela budgeten för ett antal projekt men delar av 

inköpen sker först nästa år. Inom kategorin reinvesteringar är prognosen 16,8 mkr 

högre än budget vilket härleds till betydligt högre prisnivåer inom byggbranschen 

samt att vissa underhållsarbeten reviderats om. Osäkerhet i vilka investeringar som 

kan genomföras är dock större än vanligt då leverantörer, på grund av underliggande 

komponentbrist samt inflationstryck, kan ha svårt att leverera vad verksamheterna 

efterfrågar. 

Det pågår analyser vilka aktiviteter som kan genomföras och vilka effekter samt 

konsekvenser de i så fall kommer medföra, dels på ekonomin, dels på andra 

parametrar som exempelvis kvalitén. Om det, trots aktiviteter, i slutet av året görs ett 

bokslut med underskott finns upparbetade positiva resultatfonder som avses att 

utnyttjas. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Rapport Uppföljning och prognos april 2022, nämnden för Service 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr 2022-00121 

Ökade livsmedelskostnader 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av ökade livsmedelskostnader till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Måltid informerar på uppdrag av förvaltningschefen om 

livsmedelskostnader där rådande världsläge, ökade driv- och elpriser, effekter av 

Covid-19, samt högre inflation pekas ut som exempel på orsaker till förhöjda 

livsmedelspriser. 

Måltider har i sin aprilprognos gjort en samlad bedömning som ger en prognos på  

20 % högre livsmedelskostnader än i budget. En procentsiffra som ligger i linje med 

vad andra kommuner prognostiserar. Verksamheten kommer se över åtgärder. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

informationen av ökade livsmedelskostnader till protokollet, och finner att nämnden 

för Service bifaller det. 
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§ 52 Dnr 2022-00085 

Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 
Halland 2022-2024 

 

Beslut 

Nämnden för Service antar revideringen av Gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i Halland 2022-2024. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, hållbarhets- och 

djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbara har alla 

halländska kommuner och i regionen fattat beslut om styrdokument som bygger på 

gemensamma principer. Principerna beslutades av regionen och 

Hallandskommunerna under 2020 och 2021. I Kungsbacka kommun antogs 

principerna som Riktlinjer vid inköp av livsmedel, som nämnden för Service fattade 

beslut om 2020-04-29, § 33. 

Principer för inköp av livsmedel har tagits fram av ”Halländska 

livsmedelsnätverket”, som består av måltidsansvariga, utvecklare, upphandlare samt 

hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och Region Halland. Principerna har 

börjat tillämpas vid upphandlingar i Halland kommuner och regionen med ett gott 

resultat. 

Principerna ska revideras vart annat år, och det Halländska livsmedelsnätverket har 

tagit fram ett förslag till revidering; Gemensamma principer för inköp av livsmedel 

till de offentliga köken i Halland 2022-2024. 

Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för följande två punkter: 

Punkten Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund 

prioriteras har formulerats om till Livsmedel som medför korta transportavstånd från 

producent till slutkund prioriteras vid produktval. Syftet är att förtydliga att det är vid 

val av vilken sorts produkter som ska upphandlas och beställas vi kan göra dessa 

avvägningar. På grund av de rättsliga principerna i upphandlingslagstiftningen kan vi 

inte ställa detta som krav på produkterna i själva upphandlingen.  

I de ursprungliga principerna hänvisade vi till Upphandlingsmyndighetens fisklista 

för kravställning. Upphandlingsmyndigheten har sedan dess valt att sluta med sin 

egen fisklista, och hänvisar i sina kriterier till andra underlag, bland annat WWFs 

fisklista som har motsvarande ambitionsnivå. I principerna har formuleringen därför 

ändrats till Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine 

Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är 

markerade som "Grön" enligt WWF:s fisklista, undantag för lax där ”Gul” 

accepteras, för att harmoniera med Upphandlingsmyndighetens kriterier. 
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Den reviderade versionen av ”Riktlinjer för inköp av livsmedel” utgår ifrån de 

reviderade gemensamma principerna för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland. 

Revideringarna kommer inte leda till några förändringar i kostnaderna för livsmedel. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i  

Halland 2022-2024 

Riktlinjer för inköp av livsmedel 2022-2024 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 53 Dnr 2022-00065 

Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 

havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065), daterat 

2022-05-10, och översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion om 

havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka och anser motionen besvarad 

då arbetet redan pågår i enlighet med nämnden för Service Målbild – Goda måltider 

med minskad klimatpåverkan. På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en 

omställning gällande vilka proteinkällor som bör intas. Av både klimatmässiga och 

hälsomässiga skäl är rekommendationen att minska på andelen animaliska proteiner 

och i stället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara animaliska 

proteiner. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsen remiss –  

Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-

00065), daterat 2022-05-10 

(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 

näringslivsutveckling 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 76) - Begäran om yttrande - Motion om havet, 

skolmat och näringslivsutveckling 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 13) - Begäran om yttrande - Motion om havet, 

skolmat och näringslivsutveckling 

(Miljöpartiet) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 

näringslivsutveckling 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr 2021-00042 

Digital integrationsplattform FRENDS 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen avseende intergrationsplattformen 

Frends till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service antog 2021-03-18 §30 beslut om att godkänna införande av 

intergrationsplattformen Frends. Den risk som var förknippad med lösningen var att 

loggarna, i krypterad form, passerade Microsofts molnlösning Azure.  

I den fortsatta utvecklingen av intergrationsplattformen har leverantören nu 

implementerat en lösning där man använder en molnlösning, Cleura f.d City 

Networks, som finns inom Europa och som ägs av det svenska bolaget Iver.  

Hela problematiken med 3:dje landsöverföring av data, känslig eller ej, krypterad 

eller ej, är därmed utagerad när det gäller Kungsbackas integrationsplattform Frends.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-05 

Nämnden för Service beslut 2021-03-18  § 30 - Digital integrationsplattform 

FRENDS 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

informationen avseende digital intergrationsplattformen Frends till protokollet, och 

finner att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022-00087 

Begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsen remiss – En effektivare 

upphandlingstillsyn (KS 2022-00292), daterat 2022-05-06, och översänder det som 

sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsen remiss 

gällande en effektivare upphandlingstillsyn.  

Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters och enheters 

efterlevnad av upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser 

och efterföljande tillsynsbeslut.  

I remissen föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och 

utredningsmöjligheter. Nedan förändringsförslag förväntas leda till 

effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt tillsynsverktyg. Syftet med förslagen 

är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av leverantörer i den 

offentliga upphandlingen genom tillsyn. 

Förslagen kan i förlängningen medföra vissa konsekvenser för Kungsbacka kommun, 

såsom en eventuellt längre utredningstid i det fall kommunen blir föremål för ett 

tillsynsärende och en högre upphandlingsskadeavgift i det fall Konkurrensverket 

fastställer en överträdelse (gäller upphandling av mer betydande värde).   

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: En effektivare 

upphandlingstillsyn (KS 2022-00292), daterat 2022-05-06. 

Kommunstyrelsen begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn, 

Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2022-00292 

Finansdepartementet, följebrev 

Finansdepartementet, promemoria - En effektivare upphandlingstillsyn 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2022-00120 

Information begäran om allmän handling 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen avseende begäran om allmän handling 

till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Inköp har genom enhetschef för upphandling fattat beslut om 

sekretess avseende begäran om anbudshandlingar i upphandling.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

informationen av begäran om allmän handling till protokollet och finner att nämnden 

för Service bifaller det. 
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Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 57 Dnr 2022-00106 

Projektinformation maj 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation maj 2022 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning redogör för pågående projekt i 

Kungsbacka kommun. På dagens sammanträde informerade hon om Vallda BmSS, 

Gällinge förskola, utökning av Åsaskolans matsal samt Åsaskolans inventarier. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

projektinformation maj 2022 till protokollet, och finner att nämnden för Service 

bifaller det. 
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Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 58 Dnr 2022-00107 

Redovisning av inkomna skrivelser maj 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser maj 2022 till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2022-04-14 till 2022-05-10 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 88) 

Uppstart av projekt  - Iserås skola 

och fullmåttshall 

2022-05-02 2022-00111 Uppstart av 

projekt i 

lokalplan - 

Iserås skola och 

fullmåttshall 

(Kommunstyrelsen) 

Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse)  

Uppstart av projekt i lokalplan - 

Iserås skola och fullmåttshall 

2022-05-02 2022-00111 Uppstart av 

projekt i 

lokalplan - 

Iserås skola och 

fullmåttshall 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 87)  

Svar på initiativ från Lisa 

Andersson (M) m.fl. om initiativ 

för trygg och säker upphandling 

2022-05-02 2022-00112 Initiativ för 

trygg och säker 

upphandling 

(Kommunstyrelsens) 

(tjänsteskrivelse) Svar på initiativ 

från Lisa Andersson (M) m.fl. om 

trygg och säker upphandling 

2022-05-02 2022-00112 Initiativ för 

trygg och säker 

upphandling 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 105) 

Initiativ från Lisa Andersson (M) 

m.fl. om trygg och säker 

upphandling 

2022-05-02 2022-00112 Initiativ för 

trygg och säker 

upphandling 
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Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

Initiativ - Trygg och säker 

upphandling 

2022-05-02 2022-00112 Initiativ för 

trygg och säker 

upphandling 

Revisionsplan 2022 - Kungsbacka 

kommun (E-post) 

2022-05-04 2022-00118 Revisionsplan 

2022 - 

Kungsbacka 

kommun 

Revisionsplan 2022 - Kungsbacka 

kommun   

2022-05-04 2022-00118 Revisionsplan 

2022 - 

Kungsbacka 

kommun 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

redovisningen av inkomna skrivelser maj 2022 till protokollet, och finner att 

nämnden för Service bifaller det. 
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Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 59 Dnr 2022-00108 

Anmälan av delegeringsbeslut maj 2022 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i 

enlighet med nämnden för Service delegeringsförteckning, beslutad 2022-04-28 § 44. 

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. 

Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2022-04-28 

§ 44 under perioden 2022-04-25 till 2022-05-09. 

 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt 
delegationslistan 

Beslut, insats samt 
ev. omfattning   

Beslutsfattare 

2022-04-25 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän 

visstidsanställning 

Samhällsvägledare 

Lizette 

Andersson 

2022-04-27 2.3 

Förfall för delegat 

Ställföreträdande 

verksamhetschef 

Fastighet Service 

Mats 

Söderström 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Enhetschef 

 

Mats 

Söderström 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Enhetschef 

Ann Cathrin 

Roxhage 
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Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Upphandlare 

Jessica Dosenius 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Upphandlare 

Jessica Dosenius 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Kommunikatör 

förvaltning 

Sandra Ohlsson 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Administratör 

Christian 

Carlund 

2022-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Ekonom förvaltning 

Johan Frisén 

2022-05-02 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Utvecklare 

Katarina 

Appelqvist 

2022-05-02 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Enhetschef 

Katarina 

Appelqvist 

2022-05-02 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

IT-tekniker 

Malin Tornevald 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22) 

Nämnden för Service Datum  

2022-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2022-05-09 1.4 

Förvaltningschefens 

vidaredelegering 

 

Förvaltningschefen har 

rätt att vidaredelegera sin 

beslutanderätt enligt 

nämndens 

delegeringsförteckning 

till annan anställd, om 

inget annat framgår av 

förteckningen nedan 

Lovisa Eld 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Sammanställning av delegeringsbeslut maj 2022 

Bilaga - Om delegering av beslutanderätt 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 
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2022-05-19 
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§ 60 Dnr 2022-00109 

Förvaltningschefen informerar maj 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen maj 2022 till 

protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld redogör för förvaltningens styrkort. Vid dagens sammanträde 

informerade hon om nyckeltal från Digitalt Center gällande modeller av datorer, 

praktikanter på Lokalvård samt pulsmätningar och svarsfrekvenser på Service 

övergripande och på enheten HR. 

 

Sedan nämnden för Service föregående sammanträde 2022-04-28 har det genomförts 

presidiedialog mellan Service och Teknik. Slutligen informerar Lovisa om 

tilldelningsbeslut avseende entreprenör till köket i Kolla vård- och omsorgsboende.  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Hansson (C) prövar om nämnden för Service kan notera 

informationen från förvaltningschefen maj 2022 till protokollet, och finner att 

nämnden för Service bifaller det. 

 

 

 


