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§ 23 Dnr 2021-00020 

Delegeringsförteckning Service 2021 

Beslut 

Nämnden för Service antar Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 

2021-03-18 Dnr 2021-00020. 

Delegeringsförteckning, nämnden för Service, beslutat 2020-02-20 § 17,  

Dnr 2020-00038 upphör att gälla. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service Delegeringsförteckning utgår från en kommungemensam mall 

för delegeringsförteckningar, vilken innehåller förklaringar vad delegering enligt 

kommunallagen innebär, dess syfte och begränsningar. Den anger även villkor för 

delegat och anmälan av delegeringsbeslut. 

I delegeringsförteckningen har nämnden för Service i vissa ärenden överlåtit sin 

beslutanderätt till ordförande Fredrik Hansson samt förvaltningschef Lovisa Eld. 

Förvaltningschefen har i sin roll rätt att vidaredelegera beslutanderätten, i dessa fall 

markerat med X. Delegeringsförteckningen ses över årligen och revideras vid behov.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2021-03-18, Dnr 2021-00020 

 

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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§ 24 Dnr 2020-00276 

Delning av personalbil 

Beslut 

Nämnden för Service ger Service Fastighet/Fordon i uppdrag att använda personalbil 

med bildelningsteknik som en permanent del av bilpoolen. Utbyggnad av bildelning 

skall ske etappvis utifrån kommunens behov med avsikt att sänka kostnaden för 

kommunen och minska utsläpp från egna resor i tjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service beslutade vid sammanträdet 2020-11-26 § 106 följande, 

• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur delning av personalbil kan bli en 

permanent del av kommunens infrastruktur för fordon, där det är möjligt att 

ersätta och komplettera traditionella bilpooler. En avstämning i arbetet ska 

ske vid nämndens sammanträde i mars 2021.  

• Att det pågående projektet delning av personalbil ska förlängas under tiden 

utredningen ovan genomförs, dock som längst till 2021-06-30 

Service Fastighet/Fordon har låtit en av Sveriges ledande experter på företagsbilar 

och tjänstebilar genomlysa pilotprojektet för att säkerställa att lagar och regler 

efterföljs.  

Att erbjuda personalbil med delning blir en viktig del för att uppnå målen inom 

klimat och hållbarhet utifrån kommunens Klimatstrategi. Kungsbacka kommun kan 

således säkerställa att de fordon som används i tjänst följer kommunens 

fordonspolicy. Delning av personalbil har identifierat som nästa steg i utbyggnaden 

av kommunens infrastruktursatsning för hållbart resande. Lösningen ses som ett 

kostnadseffektivt sätt att skapa och utvidga bilpooler och mobilitetshubbar på platser 

där kommunen annars inte får kostnadstäckning för traditionell bilpool. 

Förvaltningen för Service kommer inför beslut föreslå att Service Fastighet/Fordon 

får i uppdrag att använda personalbil med bildelningsteknik som en permanent del av 

bilpoolen. Utbyggnad av bildelning skall ske etappvis utifrån kommunens behov med 

avsikt att sänka kostnaden för kommunen och minska utsläpp från egna resor i 

tjänsten. 

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. Vår bedömning är att detta inte berör barn. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Bilaga 1 - Genomlysning av personalbil 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Fredrik Hansson (C) yrkar att ärendet Delning av personalbil går från 

informationsärende till beslutsärende där Service Fastighet/Fordon får i uppdrag att 

använda personalbil med bildelningsteknik som en permanent del av bilpoolen. 

Utbyggnad av bildelning skall ske etappvis utifrån kommunens behov med avsikt att 

sänka kostnaden för kommunen och minska utsläpp från egna resor i tjänsten. 

Stephan Philipson (M) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) förslag. 

Beslutsgång 

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

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

Ordföranden ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Fredrik 

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

(C) yrkande. 
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§ 25 Dnr 2021-00071 

Slutredovisning Bräckaskolan  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informatinen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, Jenny Törn och Peter C Johansson redovisar slutrapporten för 

Fjärås Bräckaskolan. Skolan är byggd efter konceptprogram för utbildningslokaler 

och innefattar årskurserna F-6. Byggnaderna är lokaliserade på befintlig skolfastighet 

och projektet har drivits av totalentreprenad i samverkan. 

Projektet har i allt väsentligt uppfyllt de behov och krav som ställts upp med 

undantag för att utfallet understiger budgeten. 

 

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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§ 26 Dnr 2021-00056 

Projektinformation mars 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 rivningen av f.d. Grundens förskola vid Klovsten, 

Nordhallands ridklubb med tillhörande renovering av ridhuset och byggande av nytt 

stall, Frillesåsskolan om- och nybyggnad samt inventarier, Vallda BMSS och 

Gällinge förskola. 

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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§ 27 Dnr 2021-00024 

Samrådsutskick - Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, 
(sista svarsdag 2021-02-23) 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service ser positivt på att den nya detaljplanen ger möjlighet att 

utveckla kvarteret Ejdern som ligger i centrala Kungsbacka. Genom att skapa 

förutsättningar för en blandstad för både verksamheter, bostäder, grönområden och 

för en större förskolebyggnad inom planområdet ges möjligheter till nya mötesplatser 

för alla medborgare. 

Nämndens yttrande 

Placering av en ny utbildningsbyggnad i samband med befintlig förskola och 

utemiljö ger goda förutsättningar till att kunna planera in en bra verksamhet. 

Placeringen ger även möjlighet för Service att anpassa tidsplanen till när det är 

möjligt att bygga en ny förskola anpassat till Lokalplanen. Blir det aktuellt med 

hyresrätter i området så är behovet stort av ytterligare bostäder med särskild service, 

BmSS. Den nya trafiksituationen med nya infarter och goda cykel- och gångvägar 

underlättar rörelsen för alla trafikanter att kunna känna sig trygga i området.  

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 

För att skapa trygghet för alla åldrar är det viktigt att detaljplanen skapar trygga 

gång- och cykelväg till och från området och framförallt till den planerade förskolan 

och grönområden för att öka tillgången för alla barn.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Samrådsutskick – planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad- 

Väster om ån, etapp 2 

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 

Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun 
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§ 28 Dnr 2021-00058 

Ekonomisk rådgivning 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Salomonsson informerar om Rådgivning, vilken består av delenheterna 

ekonomisk rådgivning, energirådgivning samt konsumentrådgivning. Ekonomisk  

Rådgivning har ett ansträngt läge med lång kö. Dessutom är enheten extra utsatt med 

anledning av pandemin vilket resulterat i att fler personer och familjer har hamnat, 

eller riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter. 

 

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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§ 29 Dnr 2021-00065 

Underlag till kommunbudget 2022, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner Underlag till kommunbudget 2022 Service. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De budgetramar som beslutades av kommunfullmäktige 2020-06-16, § 67 för 

Kommunbudget 2021, Plan 2022-2023 gäller som utgångspunkt inför arbetet med 

Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024. Nämnderna uppmanas att inkomma med 

underlag som beskriver de möjligheter, utmaningar och förändringar de har framför 

sig på kort och lång sikt samt för att nå en budget i balans. Nämndens uppdrag ska 

också ses i sammanhanget Ett Kungsbacka.  

  

Nämnden för Service ser utmaningar inom Ekonomisk rådgivning 

samt Måltidsverksamheten och en möjlighet för verksamhetsområdet Fastigheter att 

göra en hyresomräkning avseende kommunens fastigheter. Utmaningen inom 

Ekonomisk rådgivning kan inte hanteras inom befintlig budget utan Nämnden för 

Service äskar för tilläggsanslag på 700 000 kronor vilket motsvarar ytterligare en 

person som ekonomisk rådgivare.  

  
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. Underlag till Kommunbudget 2022 innehåller 

enbart äskande för mer resurser och framtida utmaningar. I själva äskandet påverkas 

inte barn utan det blir aktuellt först om äskandet godkänns och diskussioner sker mer 

specifikt om hur man ska utnyttja det utökade resursutrymmet. I det läget, när utökat 

resursutrymme beslutats, kommer ansvariga verksamheter att genomföra 

konsekvensbeskrivningar ur ett barnrätts- och barnperspektiv. Dessa beskrivningar 

kommer att vara ett underlag till verksamheten som fattar beslut.   

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-03-05  

Underlag till kommunbudget 2022, Service    
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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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§ 30 Dnr 2021-00042 

Digital integrationsplattform FRENDS 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner införande av integrationsplattformen Frends. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På nämnden för Service sammanträde 2021-02-09 informerades det om den 
digitala integrationsplattform FRENDS. Kommunen använder sig i dagsläget av 
intergrationsplattformen Mule ESB vilken behöver bytas ut då den inte                   uppfyller 
de krav som kommunen har på en modern integritetsplattform.  

Förvaltningen för Service föreslår således att nämnden för Service godkänner 

införande av integrationsplattformen Frends. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse Digital integrationsplattform FRENDS 

2021-03-08 

Konsekvensbedömning (DPIA) Frends 

Svar på DPIA – Samråd med Dataskyddsombud – 2021-02-12 

Svar på Dataskyddsombudets frågor efter samråd 

 

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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§ 31 Dnr 2020-00331 

Förvaltningen för Service uppdrag Löftagården 

Beslut 

Nämnden för Service upphäver tidigare antaget beslut, 2020-12-21 § 123 

Förvaltningen för Service uppdrag Löftagården, gällande konkurrensutsättningen av 

lokalvård- och måltidsverksamheten samt vaktmästeri på Löftagårdens vård- och 

omsorgsboende.    

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg antog 2020-12-16 § 116 Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet 2021. Den antagna årsplanen innebar att driften 

av Löftagårdens vård- och omsorgsboende skulle konkurrensutsättas under år 2021.  

Med anledning av pågående pandemi, och med hänvisning till att förvaltningen för 

Vård & Omsorg behöver fokusera på ordinarie drift av verksamheten, samt att 

säkerställa att enskilda får de insatser som de är i behov av enligt socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslag upphäver nämnden för Vård & Omsorg antaget beslut 

om konkurrensutsättning av Löftagårdens vård-och omsorgsboende 2021-02-17 § 9. 

Därmed ser förvaltningen för Service att tidigare beslut gällande 

konkurrensutsättningen av lokalvård- och måltidsverksamheten samt vaktmästeri på 

Löftagårdens vård- och omsorgsboende inte längre är aktuellt. 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektivet 

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

barn eller som indirekt berör barn. Vår bedömning är att detta beslut inte berör barn. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-03-04 

Protokollsutdrag 2020-12-21 § 123 Förvaltningen för Service uppdrag Löftagården 

(Nämnden för Vård & Omsorg) -(Beslut § 9) - Upphävande av beslut om 

konkurrensutsättning av Löftagårdens vård- och omsorgsboende 

(Vård & Omsorg) -Tjänsteskrivelse om upphävande konkurrensutsättning 

Löftagården 
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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 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 32 Dnr 2021-00054 

Redovisning av inkomna skrivelser mars 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 7) - 

Överlämna äldrelägenheter 

2021-02-09 2021-00048 Överlämnande av 

äldrelägenheter 

Revidering av kemikalieplan - 

(Tjänsteskrivelse) 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av 

kemikalieplan 

Reviderad Kemikalieplan - 

(Beslutad av KF 2021-02-02, § 4) 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av 

kemikalieplan 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut §4) -  

Revidering av kemikalieplan 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av 

kemikalieplan 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 40) - Fördelning av medel till 

extraordinära insatser med 

anledning av covid-19 

2021-03-01 2021-00083 Fördelning av medel 

till extraordinära 

insatser med 

anledning av covid-19 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Fördelning av 

medel till extraordinära insatser 

med anledning av covid-19 

2021-03-01 2021-00083 Fördelning av medel 

till extraordinära 

insatser med 

anledning av covid-19 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 41) - Omfördelning av 

budget i lokalplan Björkris 

utbildningslokaler etapp 1 

2021-03-01 2021-00084 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Björkris 

utbildningslokaler 

etapp 1 
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(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Omfördelning 

av budget i lokalplan Björkris 

utbildningslokaler etapp 1 

2021-03-01 2021-00084 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Björkris 

utbildningslokaler 

etapp 1 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 42) Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg förskola 

2021-03-01 2021-00086 Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg 

förskola 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Anneberg 

förskola 

2021-03-01 2021-00086 Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg 

förskola 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 43) - Uppstart av projekt i 

lokalplan Boende med särskild 

service Anneberg 

2021-03-01 2021-00087 Uppstart av projekt i 

lokalplan Boende med 

särskild service 

Anneberg 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Boende med 

särskild service Anneberg 

2021-03-01 2021-00087 Uppstart av projekt i 

lokalplan Boende med 

särskild service 

Anneberg 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 44) - Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg vård och 

omsorgsboende 

2021-03-01 2021-00088 Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg 

vård och 

omsorgsboende 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Anneberg vård 

och omsorgsboende 

2021-03-01 2021-00088 Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg 

vård och 

omsorgsboende 
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Nämnden för Service Datum  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23,  

KS § 45) - Uppstart av projekt i 

lokalplan Klovstens 

omlastningscentral med 

lokalisering inom Duveheds 

verksamhetsområde 

2021-03-01 2021-00090 Uppstart av projekt i 

lokalplan Klovstens 

omlastningscentral 

med lokalisering 

inom Duveheds 

verksamhetsområde 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Klovstens 

omlastningscentral med 

lokalisering inom Duveheds 

verksamhetsområde 

2021-03-01 2021-00090 Uppstart av projekt i 

lokalplan Klovstens 

omlastningscentral 

med lokalisering 

inom Duveheds 

verksamhetsområde 

 

 

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  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 33 Dnr 2021-00055 

Anmälan av delegeringsbeslut mars 2021 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, mars 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 

2021-01-25 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Tillsvidareanställning 

Mats Söderström 

2021-01-25 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Vikariat 

Mats Söderström 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Tillsvidareanställning 

Mats Söderström 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Projektledare 

Vikariat 

Peter Gulin 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Projektledare 

Allmän visstid 

Peter Gulin 
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Nämnden för Service Datum  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Upphandlare 

Vikariat 

Annette Sarwe 

2021-02-08 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Driftingenjör brand 

säkerhet 

Allmän visstid 

Johan Arvidsson 

2021-02-08 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Måltidsbiträde 

Vikariat 

Anna Wärmby 

2021-02-11 Ekonomi och Inköp  

3.2 

Delegeringsärenden  

Inköp 2020 

Katarina 

Appelqvist 

2021-02-22 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Måltidsbiträde 

Vikariat 

Helena Karlsson 

2021-02-22 

 

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Lokalvårdare 

Vikariat 

Christina Carlsson 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Brandskyddssamordnare 

Vikariat 

Johan Arvidsson 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Ekonomisk rådgivare 

Allmän visstid 

Annika Björnefeldt 
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Nämnden för Service Datum  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Koordinator 

Allmän visstid 

Annika Björnefeldt 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Upphandlare 

Tillsvidareanställning 

Annette Sarwe 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter 

för upphandlingspolicy 

3.2.1 

GR/EGIL  

Förvaltningsavtal 

Karl Persson 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter 

för upphandlingspolicy 

3.2.1 

Gr/EGIL - 

Överenskommelse SGM5 

Karl Persson 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter 

för upphandlingspolicy 

3.2.1 

GR/EGIL - 

Medlemsanmälan 

Karl Persson 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Sammanställning av delegeringsbeslut mars 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  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 34 Dnr 2021-00057 

Förvaltningschefen informerar mars 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om det aktuella läget gällande Covid-19, förvaltningens 

styrkort och nyckeltal, presidiedialoger, samt att Katarina Appelqvist, 

verksamhetschef Inköp blev utsedd till Årets inköpare 2021. Vidare informerar hon 

att Elisabeth Grimhusen fått tjänsten som vikarierande personalchef, att Lena 

Salomonsson fått tjänsten som vikarierande biträdande förvaltningschef och att 

Kenny Rubinsson blir ny verksamhetschef på Digitalt Center. 

Nämnden framför sina varma gratulationer till Katarina Appelqvist som blivit utsedd 

till Årets inköpare 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. 

 

 

 

 


