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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Investeringsplan förvaltningen för Service 2022-2026 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service godkänner Investeringsplan för förvaltningen för Service 2022–2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsplan förvaltningen för Service 2022 - 2026 redovisas för två verksamhetskluster, 

Service Fastigheter och Service övriga verksamhetsområden. Totalt för hela tidsperioden, det vill säga 

år 2022-2026, föreslår Förvaltningen att 283,0 miljoner kronor äskas för Fastigheter och 113,5 

miljoner kronor för Service övriga verksamhetsområden. 

Perspektiv Barnkonventionen 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 

indirekt berör barn. Investeringsplan förvaltningen för Service 2022 - 2026 innehåller flera 

investeringar som direkt och/eller indirekt kommer att påverka barn. När investeringarna aktualiseras 

kommer ansvariga verksamheter att genomföra konsekvensbeskrivningar ur ett barnrätts- och 

barnperspektiv. Dessa konsekvensbeskrivningar kommer att vara ett underlag till verksamheten som 

fattar beslut. Investeringsplanen kan beröra samtliga grundprinciper i barnrättslagen, vilka är artikel 2, 

3, 6 och 12 samt artiklarna 23 och 31. Det har ej varit aktuellt att föra dialog med barn inför beslut av 

investeringsplan men kommer på samma sätt som konsekvensbeskrivningar, enligt ovan, att 

aktualiseras inför beslut i verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-01-11 

Specifikation Investeringsplan förvaltningen för Service 2022-2026 

Behovsbeskrivning Fastigheter investeringar 2022-2026 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld    Johan Frisén 

Förvaltningschef   Ekonomichef 
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SKRIVELSE 

Specifikation Investeringsplan förvaltningen för Service 2022-2026 

 

Investeringar [TSEK] Service övriga 
verksamheter 2022 2023 2024 2025 2026 

Totalt 2022-
2026 

Löpande investeringar lokalvård 500  500  500  500  500  2 500  

Löpande investeringar SM 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  15 000  

Löpande investeringar måltid 11 960  12 830  12 860  13 200  12 150  63 000  

Löpande investeringar IT 2 000  10 000  7 500  2 000  2 000  23 500  

Löpande investeringar skrivare 1 900  1 900  1 900  1 900  1 900  9 500  

Totalt 19 360  28 230  25 760  20 600  19 550  113 500  

 

  

Lokalvårds löpande investeringar består av utbyte av gamla städmaskiner 

och testinförande av robotdammsugare på vissa objekt som administrativa lokaler, förskolor och 

skolor. Eventuella konsekvenser vid utebliven investering blir försämrad arbetsmiljö, risk för 

driftstopp samt högre personalkostnad om robotisering uteblir.  

SM inkluderar utbyte av skärmar, projektorer övrig kontorsutrustning samt möbler och en 

eventuell konsekvens vid utebliven investering kan bli ineffektiv arbetsmiljö.  

Måltids investeringar består av utbyte av köldmedia, diskmaskiner, kylar, frysar, ugnar och 

grytor. Uteblivna investeringar innebär risk för driftstopp, sämre arbetsmiljö samt även risk för 

försämrad matkvalitet.  

IT avser 2 miljoner per år olika licenser som tillexempel brandvägg etcetera.   

Under 2023 förväntas även Coreswitchar bytas och ytterligare investeringar i nätverksmiljö och 

säkerhet. Under 2024 förväntas datacenter, den fysiska miljön att bytas ut vilket ger en nyinvestering 

på ett antal miljoner.  

Skrivare avser utbyte av gamla skrivare inom kommunen. Om investeringar på IT samt skrivare ej görs 

kommer Kungsbacka kommun inte ha en säker och fungerande IT-miljö.  
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Investeringar [TSEK] Service Fastigheter 2022 2023 2024 2025 2026 
Totalt 2022-

2026 

Reinvesteringar 60 200  60 100  53 100  55 800  28 800  258 000  

Verksamhetsanpassningar 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  25 000  

Totalt per år 65 200  65 100  58 100  60 800  33 800  283 000  

 

Specificering av Fastigheters investeringar finns i enskilt dokument benämnt Behovsbeskrivning 

Fastigheter. 

 

 

Johan Frisén 

Ekonomichef 

 

 



Kungsbacka kommun 

Besöksadress Telefon Webbplats 

Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
Postadress 

434 81 Kungsbacka 

BEHOVSBESKRIVNING 

1 (4) 

Datum Benämning 

2020-12-15 Behov av investeringar i kommunägda fastigheter 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 

Service Fastigheter 

Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 

Johan Burman, Service Fastigheter johan.burman@kungsbacka.se 0300-837910 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 

Serviceområde Fastigheter ansvar för underhåll på en sammanlagd lokalyta om ca 325,000 kvm. Detta i 

form av lokaler för i huvudsak kommunala verksamhetsbehov. Därutöver hyr vi in ca 125,000 kvm 

lokaler där vi delvis ansvarar för underhåll och anpassningar. 

I takt med att de kommunägda fastigheterna över tid blir äldre uppstår behov av större underhålls- och 

byggnadsåtgärder för att bibehålla eller förbättra servicepotentialen i fastigheten. 

I takt med att Fastighets strategiska underhållsplan blir fylligare byggs nu även en mer faktabaserad och 

långsiktig underhållsplan upp. Denna tillsammans med byggnadernas och komponenters 

avskrivningstider visar på ett ökat investeringsbehov under kommande år. 

Utifrån nuvarande underlag har det identifierats behov av åtgärder i vissa byggnadstekniska delar av 

operativ vikt för att tillgodose ett funktionellt förvaltande. Flera byggnader och/eller installationer 

riskerar under åren som kommer att bedömas uppnått sin tekniska livslängd och i detta kommer större 

investeringar i befintlig fastighet att krävas för att uppnå en rimlig standard. 

Dessa typer av åtgärder benämner vi som reinvesteringar i kommunägda fastigheter samt åtgärder i 

samlingslokaler. Därutöver uppstår ibland behov från verksamhet som hyr lokalen om större 

anpassningar i lokalen så att lokalen bättre stödjer verksamheten. Denna typ av åtgärder benämner vi 

som verksamhetsanpassningar.  

Reinvesteringar i kommunägda fastigheter  

Uppdraget att förvalta en fastighet är ofta synonymt med föresatsen att underhålla fastigheten på ett 

sådant sätt att servicepotential bibehålls för att tillgodose- och stödja verksamheten som nyttjar lokalen. 

Samtidigt förslits de bygg- och installationstekniska delarna i fastigheten under sin livslängd som en 

konsekvens av ålder och övriga omständigheter vilket medför att underhållsbehov uppstår för att 

upprätthålla service och funktion i fastigheten. 

Konkret handlar behovet av resurser för reinvesteringar i kommunägda fastigheter om att möta behovet 

av större underhållsåtgärder i fastighetens inre- och yttre ytskikt, utomhusytor liksom tekniska 

installationer för att bibehålla fastighetens funktion och servicenivå. Ett väl balanserat förebyggande 
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underhåll sparar resurser genom att minimera eventuellt dyrare akut underhåll. Likväl är behovet av 

åtgärder ofta en förutsättning för att uppfylla ökade krav och förväntningar från omvärlden.  

Service Fastighet arbetar aktivt med att förbättra underhållsprocessen för kommunens fastigheter. Behov 

av ökad inventering och samlad kostnadsberäkning behövs för att säkerställa en tydlig kostnadsbild av 

underhållsbehovet på längre sikt. 

• Yttre beklädnad – Tak, fönster, fasad och övriga yttre byggnadsåtgärder.
Åtgärder vars huvudsakliga syfte är att säkra byggnad från väder och vind,

har motståndskraft och bra väderbeständighet. Detta för att säkra byggnadens livslängd och funktion samt

bidra till kvalité för hyresgästen.

• Installationer – Avser solceller, belysning, rör /värmesystem, luft/kanal- ventaggregat, styr och

säkerhetssystem.

Installationer som förbättrar och bibehåller kvalité av inomhusmiljö i form av ventilation,

värme/kyla och energibesparande åtgärder samt tekniska funktioner som tex lås och larm i

byggnaden.

• Invändigt – Avser golv, duschutrymmen och fast anknuten utrustning och inventarier

Dessa är oftast åtgärder som åligger fastighetsägaren i form av att kunna erbjuda ändamålsenliga

och trevliga lokaler där ytskikt och viss fast inredning bör göras om med olika intervaller. Men

även åtgärder som krävs för att säkra funktion och kvalité så som tex ytskikt i dusch.

• Utvändigt – Markledning och dränering, Asfalt, plattsättning, trädäck & grönytor samt lekytor

och utrustning.

Markytor behöver ses över utifrån lutningar och behov från verksamheten. Olika verksamheter

har olika behov. Dräneringar och markledningar är viktiga för att säkra byggnadens funktioner

och undvika skador. Lekytor och utrustning måste uppfylla den standard som är satt för kvalité

och säkerhet och ingår i det planerade underhållet.
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Verksamhetsanpassningar 

Görs varje år för att förändra lokaler så att de bättre stödjer verksamheten. Verksamhetsanpassningar 

kostnadsförs direkt om de understiger 50 tkr och betalas då av hyresgästen direkt. Större anpassningar 

görs som en investering med kort avskrivningstid och betalas av hyresgästen genom ett hyrestillägg. 

Genom att utföra verksamhetsanpassningar kan kommunen i flera fall undvika andra ökade kostnader i 

form av utbyggnad. I lokalplansarbetet arbetar vi utifrån Åtgärder enligt 4-stegsmodellen: Ingen åtgärd. 

Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan förvaltnings 

lokaler. Ombyggnation eller Nybyggnation. I de fall alternativet ingen åtgärd används, kan lösningar 

finnas i mindre verksamhetsanpassningar. 

Verksamhetsanpassningar som Fastigheter godkänner med hänsyn till att endast långsiktigt hållbara 

förändringar ska genomföras bör kunna sänkas till 5mkr. Detta då medvetandegraden kring kostnader 

som dessa tillför verksamheterna har ökat och ett gemensamt större ansvar för att hålla dessa nere är 

märks av. Åtgärder som genomförs handlar främst om förändring av rumsindelning inne i skolor eller 

komplettering av utemiljöerna på skolor och förskolor. Det kan också vara t ex nya vitvaror av en högre 

standard än tidigare. 

 

 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 

Ett väl balanserat förebyggande underhåll sparar resurser genom att minimera dyrt akut underhåll genom 

att man förlänger den tekniska livslängden i byggnadsdelen.  

Fastigheter har ett antal åtgärder i framförallt yttre ytskikt och tekniska installationer som ofta kan ge 

upphov till synergieffekter i form av miljö- och energieffektiviseringar när de samordnas.   

Likväl kan tilltänkta åtgärder under planperioden vara en förutsättning för att upprätthålla funktion så 

drift av anläggningen kan ske kontinuerligt utan störande avbrott för verksamheten liksom att fastigheten 

uppfyller de myndighetskrav som ställs på fastigheten från omvärlden. 

De verksamhetsanpassningar som genomförs i lokalen drivs ofta som ett led för att bättre stödja och 

skapa förutsättningar för verksamheterna som nyttjar lokalen. En väl samordnad process mellan 

serviceområde Fastigheter, lokalplansplanering och verksamheten kan ge upphov till att man genom 

verksamhetsanpassningar upptäcker lösningar som förebygger dyra lokalinvesteringar. 

Tilläggsvis leder åtgärder i samlingslokaler ofta till att man höjer standarden för hembygdsföreningar 

samtidigt som mervärden uppstår i form av energieffektivare lokaler. 

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS? 

Kostnaderna för underhåll och reinvestering blir på sikt större om behovet skjuts på framtiden då man 

bygger upp en underhållsskuld. Det kan ge upphov till akuta åtgärder som alltid medför högre kostnader 

och är mer störande för verksamheten än om planerade reinvesteringsprojekt genomförs förebyggande.  

Miljömålen om minskad energiförbrukning uppfylls inte. Våra anläggningar kommer inte kunna 

uppfylla gällande myndighetskrav avseende t ex elsäkerhet och ventilationsfunktion och kan behöva 

stängas. Ökad risk finns då även för att lokalerna vid uteblivet underhåll ej uppfyller behovet hos 

hyrande förvaltningar och verksamheter. 
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SAMORDNINGSBEHOV 

Investeringar kan ofta samordnas med övriga underhållsarbeten eller lokalinvesteringar. Samordning i 

genomförandet ska alltid ske med berörda kommunala förvaltningar. 

INVESTERINGSSVOLYM 

Alltmedan de byggtekniska komponenterna i fastigheten når sin tekniska livslängd förändras omvärlden 

runtom - och med den ofta förväntningar och krav. Det behov av tekniska installationer som förelåg och 

anpassades till den tid då lokalen togs i bruk, kan många gånger se annorlunda ut i vid tid för underhåll. 

Det innebär att utbytet av den tekniska komponenten kan behöva anpassningar till rådande krav och till 

andra byggnadstekniska åtgärder för att uppfylla nya funktionskrav. Det medför att samordningen av 

åtgärderna noggrant behöver vägas mot alternativa åtgärder och dess effekter.  

Serviceområde fastigheter bedömer att det sammanlagda investeringsbehovet under planperioden uppgår 

till 283 Mkr. Det årliga investeringsbehovet under perioden fördelar sig enligt nedanstående tabell: 

 

Tidplan 

Behovet är ett årligt uppkommande behov. Inom ramen för denna budget kommer ett flertal olika projekt 

drivas under året. Projekt kan också drivas över kalenderåren. 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna skrivelser januari 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunfullmäktige) - 

Protokollsutdrag 2020-12-08 - (Beslut 

§ 182) - Svar på initiativ från Lisa 

Andersson (M) m.fl. om extraordinära 

satsningar med anledning av covid-19 

2020-12-17 2020-00337 Initiativ från Lisa Andersson 

(M) m.fl. om extraordinära 

satsningar med anledning av 

covid-19 

Initiativ från Lisa Andersson (M), 

Fredrik Hansson (C), Ulrika 

Landergren (L) och Niklas Mattsson 

(KD) om extraordinära satsningar 

2020-12-17 2020-00337 Initiativ från Lisa Andersson 

(M) m.fl. om extraordinära 

satsningar med anledning av 

covid-19 

(Kommunfullmäktige) - 

Protokollsutdrag 2020-12-08  

(Beslut § 187) - Fyllnadsval för 

uppdrag som ledamot och ersättare i 

nämnden för Service 

2020-12-17 2020-00338 Fyllnadsval för uppdrag som 

ledamot och ersättare i 

nämnden för Service 

  



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (4) 

 

(Kommunfullmäktige) - 

(Protokollsutdrag 2020-12-08, § 173) 

- Regelverk avseende valmöjligheter 

för arbete efter pensionsåldern 

2020-12-18 2020-00339 Regelverk avseende 

valmöjligheter för arbete efter 

pensionsåldern 

(Tjänsteskrivelse) - Regelverk 

avseende valmöjligheter för arbete 

efter pensionsåldern 

2020-12-18 2020-00339 Regelverk avseende 

valmöjligheter för arbete efter 

pensionsåldern 

Riktlinjer för ett långt och gott 

arbetsliv - (KF 201208 § 173) 

2020-12-18 2020-00339 Regelverk avseende 

valmöjligheter för arbete efter 

pensionsåldern 

(Kommunfullmäktige) - 

(Protokollsutdrag 2020-12-08, § 180) 

- Antagande av Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Kungsbacka 

2020-12-18 2020-00340 Antagande av gemensamt 

reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka 

(Kommunledningskontoret) - 

(Tjänsteskrivelse) - Ändring av 

gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna 

2020-12-18 2020-00340 Antagande av gemensamt 

reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka 

Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder -  

(KF 2020-12-08 § 180) 

2020-12-18 2020-00340 Antagande av gemensamt 

reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka 

Protokollsutdrag 2020-12-15  

KS § 293 Ansökan om 

visstidspension för förtroendevald 

2020-12-21 2020-00341 (Kommunstyrelsen) -  

(Beslut § 293) - Ansökan om 

visstidspension för 

förtroendevald 

(Tjänsteskrivelse) Ansökan om 

visstidspension för förtroendevald 

2020-12-21 2020-00341 (Kommunstyrelsen) -  

(Beslut § 293) - Ansökan om 

visstidspension för 

förtroendevald 
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§99 RF Antagande av gemensamma 

principer för inköp av livsmedel till 

de offentliga köken i Halland 

2020-12-21 2020-00342 (Region Halland) - Antagande 

om gemensamma principer för 

inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

Paragraf 184 - Antagande av 

gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i 

Halland 

2020-12-21 2020-00342 (Region Halland) - Antagande 

om gemensamma principer för 

inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

Tjänsteskrivelse - Antagande av 

gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i 

Halland 

2020-12-21 2020-00342 (Region Halland) - Antagande 

om gemensamma principer för 

inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

Gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i 

Halland 

2020-12-21 2020-00342 (Region Halland) - Antagande 

om gemensamma principer för 

inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

Protokollsutdrag §65 DNRGS 

Upphandlingssamverkan 

2020-12-21 2020-00342 (Region Halland) - Antagande 

om gemensamma principer för 

inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland 

Beslut-202000548-VO-§ 116 2020-12-21 2020-00343 (Vård & Omsorg) - Årsplan 

för konkurrensutsättning av 

verksamhet 2021 

Tjänsteskrivelse om Årsplan för 

konkurrensutsättning av  

verksamhet 2021 

2020-12-21 2020-00343 (Vård & Omsorg) - Årsplan 

för konkurrensutsättning av 

verksamhet 2021 

Årsplan för konkurrensutsättning 

NVO 2021 

2020-12-21 2020-00343 (Vård & Omsorg) - Årsplan 

för konkurrensutsättning av 

verksamhet 2021 

Inspektion - Signes Restaurang 2020-12-29 2020-00353 (Miljö & Hälsoskydd) - 

Inspektionsrapport - Signes 

Restaurang 
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(Nämnden för Teknik) -  

(Beslut § 126) -  

Målbild och riktlinjer för lekplatser 

2021-01-04 2021-00001 Målbild och riktlinjer för 

lekplatser 

(Nämnden för Teknik) -  

Målbild och riktlinjer för lekplatser 

2021-01-04 2021-00001 Målbild och riktlinjer för 

lekplatser 

(Teknik) - (Tjänsteskrivelse) - 

Målbild och riktlinjer för lekplatser 

2021-01-04 2021-00001 Målbild och riktlinjer för 

lekplatser 

Synpunkter Björkris 2 

 

2021-01-10 2021-00014 Synpunkter Björkris 2 

Synpunkter Björkris 2 – bilaga 1 

 

2021-01-10 2021-00014 Synpunkter Björkris 2 

Synpunkter Björkris 2 – bilaga 2 

 

2021-01-10 2021-00014 Synpunkter Björkris 2 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

 

 

Lovisa Eld       Namita Magnusson 

Förvaltningschef      Nämndsekreterare  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegeringsbeslut januari 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut, januari 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Service delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden för Service. 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. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Sammanställning av delegeringsbeslut januari 2021 

 

 

Lovisa Eld      Namita Magnusson 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare 



 
 

Datum 

2021-01-05 
Diarienummer 

SE 2021-00005 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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DELEGERINGSBESLUT 

 

Anmälan av delegeringsbeslut januari 2021 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp enligt 

delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 

omfattning   

Beslutsfattare 

2020-12-14 Bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Ställföreträdande 

verksamhetschef Fastighet 

201222-210106 

Johan Burman 

2020-12-01 LAS, kollektivavtal,  

lönepolicy mm 

3.3.2 

Måltidsbiträde, vikariat Ann Andersson 

2020-12-02 LAS, kollektivavtal,  

lönepolicy mm 

3.3.2 

Drifttekniker, 

tillsvidareanställning  

Christer Hansson 

2020-12-18 OSL 6 kap 3-6 §§ 

3.1.2 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll eller 

att inte lämna ut en allmän 

handling. 

Lovisa Eld 

2021-01-12 Nämndens beslut  

nämndbudget och  

Kungsbacka styrmodell 

3.2.10 

Beslut om förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå. 

Lovisa Eld 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (KS 
2020-01201) 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service beslutar att ge ordförande Fredrik Hansson delegat att underteckna förvaltningen 

för Service yttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.  

Delegationen sker med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2020-03-17,   

3.1.1. KL 6 kap 36 § Rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen för vidare hantering senast 2021-02-24. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-01-04 inkom Finansdepartementet till Kungsbacka kommun med en begäran om yttrande - 

Remiss - Utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Med 

anledning av kort svarstid samt placeringen av nämnden för Service sammanträden, lägger 

förvaltningen för Service förslag att ge ordföranden delegat att underteckna ovan yttrande.  

Yttrandet återrapporteras som anmälan av delegeringsbeslut vid nästkommande nämndsammanträde 

2020-03-19.   

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt eller indirekt berör barn. 

Detta beslut påverkar inte barn. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-01-12. 

Begäran om yttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (KS 2020-01201). 

Utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar – rapport 

(Finansdepartementet) 

Remissmissiv Utkast till lagrådsremiss. 
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Beslutet skickas till 

Inköp, förvaltningen för Service 

Nämnden för Service ordförande, Fredrik Hansson  

 

Lovisa Eld  Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef  Verksamhetschef Inköp 




