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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21  
 

 

 
  

 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för Service 

Sammanträdesdatum 2021-01-21 Paragrafer §§ 1-10 

Anslagsdatum 2021-01-22 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då anslaget tas ner 2021-02-12 

 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift  

  

Namita Magnusson 
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Nämnden för Service Datum  
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 1 Dnr 2020-00317  

Granskningsutskick - Detaljplan för verksamhetsområde inom Varla 
2:398 m.fl.  i Kungsbacka kommun - Sista svarsdag 2020-12-22 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Planförslaget kommer leda till att verksamhetsområdet inom Varla blir mer varierat 

då användningen kontor och museum och idrottsanläggningar möjliggörs inom ett 

område som tidigare enbart möjliggjort för industri. Tillika kommer användningen 

verksamheter tillföra ett komplement till verksamhetsområdet då denna användning 

även tillåter viss skolverksamhet. Således kommer skolverksamheten inom 

fastigheten Varla 2:399 fortsatt kunna vara kvar och det kommer öppnas en 

möjlighet att skapa en idrottsanläggning vilket ökar mångfalden inom området. 

Nämndens yttrande
 
Nämnden för Service ser positivt på att göra det möjligt för:  

• Elof Lindälvs gymnasium att fortsatt bedriva sin verksamhet på fastigheten 

Varla 2:399, vars verksamhet idag har ett tillfälligt bygglov.  

• Kontor och industri samt verksamheter inom kommunens fastigheten Varla 

2:399 

• Möjliggöra en högre byggnadshöjd än i gällande detaljplan. 

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 

Trottoaren längs med Energigatan kommer framöver att utökas till två meters bredd. 

Åtgärden förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för alla gående. Den 

medföljande avsmalningen av gatan gynnar även trafiksäkerheten för cyklister då 

motordrivna trafikanter förväntas sänka hastigheten. Breddningen av trottoaren gör 

att trafiksäkerheten längs med vägen till planområdet bedöms vara tillräckligt god för 

de elever som färdas till- och från gymnasieskolans lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Service tjänsteskrivelse, 2020-12-21 

Granskningsutskick detaljplan för verksamhetsområde inom Varla 2:398 m.fl.   

i Kungsbacka kommun. 
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

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 

Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret 
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 2 Dnr 2021-00009  

Bokslut förvaltningen för Service 2020 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Frisén redogör för förvaltningen för Service preliminära Bokslut 2020.  

 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 3 Dnr 2021-00011  

Förvaltningsbudget Service 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service fattade 2020-10-27 § 90 beslut om Nämndbudget 2021, i vilket 

förvaltningschefen gavs i uppdrag att upprätta Förvaltningsbudget för 2021.  

Förvaltningsbudgeten har upprättats och återges i en sammanställning enligt nedan. 

Service  

SERVICE   Tkr  

Intäkter   517 668  

Kostnader   -564 355  

Netto  -46 687  

Tilldelad Ram   46 687  

 

Specifikation per 

verksamhetsområde Service 

Kostnader per område  Tkr  

Gemensam verksamhet  -34 343  

Fordon  -46 086  

Digitalt Center  -64 320  

Personalförsörjning  -50 850  

Inköp  -32 357  

Måltider  -221 233  

Lokalvård  -115 166  

  

Totalt   -564 355  

 

Service Fastigheter 

SE Fastigheter  Tkr  

Intäkter   672 725  

Kostnader   -672 725  

Netto  0  

Tilldelad Ram   0  
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 4 Dnr 2021-00010  

Investeringsplan förvaltningen för Service 2022-2026 

Beslut 

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 Fastighet och Service övriga 

verksamhetsområden. Totalt för hela tidsperioden, det vill säga år 2022-2026, 

föreslår förvaltningen att 283,0 miljoner kronor äskas för Service Fastighet och 113,5 

miljoner kronor för Services övriga verksamhetsområden. 

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 

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

barn eller som indirekt berör barn. 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 

 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 5 Dnr 2021-00006  

Projektinformation januari 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg redogör för pågående projekt i Kungsbacka kommun. På dagens 

sammanträde informerade hon om Sporthallarna, Fjärås Fritidscenter, Gällinge 

förskola, Vallda BMSS samt Kyviks korttidsboende.  

 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 6 Dnr 2021-00008  

Verksamhetsplan förvaltningen för Service 2021 

Beslut 

Nämnden för Servcie noterar informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Service verksamhetschefer presenterar 2021 års 

verksamhetsplaner.  

 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 7 Dnr 2021-00004  

Redovisning av inkomna skrivelser januari 2021 

Beslut 

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 

(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 
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

(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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§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 
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

Inspektion - Signes 

Restaurang 

2020-12-29 2020-00353 (Miljö & Hälsoskydd) - 

Inspektionsrapport - 

Signes Restaurang 

(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 

 

 

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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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 8 Dnr 2021-00005  

Anmälan av delegeringsbeslut januari 2021 

Beslut 

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. 

 

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 
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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-01-12 Nämndens beslut  

nämndbudget och  

Kungsbacka 

styrmodell 

3.2.10 

 

Beslut om förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå. 

Lovisa Eld 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Sammanställning av delegeringsbeslut januari 2021 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-01-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 9 Dnr 2021-00002  

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

Beslut 

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. 

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 

Förvaltningen för Service, Inköp 

Nämnden för Service ordförande, Fredrik Hansson 
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§ 10 Dnr 2021-00007  

Förvaltningschefen informerar januari 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om det aktuella läget gällande Covid-19, och med anledning 

av pågående pandemi kommer nämnden för Services planeringsdag flyttas från 

2021-05-05 till 2021-09-23. Vidare redovisar hon en sammanställning av 

förvaltningens nyckeltal för år 2020 samt berättar att arbetet med Strategiskt Inköp 

har uppmärksammats av bland annat kommuner och företagare som önskar 

erfarenhetsutbyte 

 

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. 

 

 

 


