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2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 47 Dnr 2021-00125 

Konceptlokaler BmSS 

Beslut 

Nämnden för Service beslutar att bilaga 1-3 som är tekniska bilagor i 

koncepthandlingar för Boende med särskilt service (BmSS) skall vara styrande för 

Service Lokalförsörjning. Likaså skall ändringar eller avsteg i bilaga 1-3, beslutas av 

nämnden för Service.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Koncepthandlingarna är framtagna för att erhålla kravställningar i samband med 

planering inför kommande projekt avseende nya BmSS. Huvudsyftet är 

effektiviseringar i samband med planering och projektering men även vid 

hyresförhandling. Dessutom vill man skapa ett effektivt lokalnyttjande och förhindra 

spridning i kvalité i framtida anskaffningar av nya BmSS.  

Konceptet riktar sig till berörda intressenter som är involverade i 

lokalförsörjningsprocessen. Service Lokalförsörjning och förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg ansvarar för att konceptet ajourhålls genom att regelbundet uppdatera 

bilagor inom respektive ansvarsområde. 

Koncepthandlingarna grundar sig på det tidigare antagna dokumentet ”Riktlinjer för 

Ny- eller ombyggnation av Gruppbostad i Kungsbacka kommun 2015-09-09”, 

framtaget av förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. De huvudsakliga 

skillnaderna gentemot tidigare dokument är att istället för sex bostäder, byggs nu två 

grupper om sex bostäder i anslutning till varandra. Likaså ska BmSS kunna vara 

flexibelt och ska kunna användas både som gruppbostad och/eller servicebostad.  

Bilaga 4 i koncept för BmSS vilket är en verksamhetsbeskrivning, åligger nämnden 

för Individ & Familjeomsorg att besluta likaså ajourhålla.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

 

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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Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 48 Dnr 2021-00157 

Slutredovisning Hålabäckskolan  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av slutredovisning Hålabäckskolan till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg och Jimmie Andersson redogör för slutredovisningen av 

Hålabäckskolan. Uppstarten av projektet beslutades av Kommunstyrelsen  

2018-03-27 och är medtaget i kommunbudget för år 2019-2023. 

Behovet om möjlighet för 540 st. elever inklusive mottagningskök är uppfyllt. 

Entreprenadform var totalentreprenad i samverkan upprättat genom Lagen om 

offentlig upphandling (LOU). 

På grund av stora mängder oförutsedd sanering sköts slutbesiktningen fram två 

månader. Projektet har i allt väsentligt uppfyllt de mål och krav som ställts, med 

undantag att utfallet understigit budget samt att tidsplanen överskreds.  

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av slutredovisning av Hålabäckskolan till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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§ 49 Dnr 2021-00158 

Slutredovisning Åsa Gårdsskolan idrottshall  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av slutredovisning Åsa Gårdsskolans 

idrottshall till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg och Jimmie Andersson redogör för slutredovisningen av Åsa 

Gårdsskolan idrottshall. Uppstarten av projektet beslutades av Kommunstyrelsen 

2017-11-21 och är medtaget i kommunbudget för år 2019-2023. 

Åsa gårdskolan idrottshall har byggts om till en fullmåttshall med en mindre läktare. 

Tillbyggnaden är ca 1075 m2 och berörd ombyggnadsdel är ca 700 m2. Entreprenad-

form var totalentreprenad mot fastpris upprättat genom Lagen om offentlig 

upphandling (LOU). 

Projektet har i allt väsentligt uppfyllt de mål och krav som ställts, med undantag att 

utfallet understigit budget. Projektet har även hållit tidsplan. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av slutredovisning av Åsa Gårdsskolans idrottshall till protokollet, och 

finner att nämnden bifaller det. 
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§ 50 Dnr 2021-00153 

Projektinformation maj 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformationen maj 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanträde informerade hon om panncentralen vid Kapareskolan, ombyggnationen 

av Sommarlustskolan, parkeringshus Linden, Smedingeskolan (anpassning), Fyren 

anpassning för Elektronen samt omlastningscentral Duvehed, Fjärås. 

Beslutsgång 

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

projektinformationen maj 2021 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 51 Dnr 2021-00124 

Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat 
bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458) 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrandet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat 

bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458), och översänder det som sitt 

svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service fick tillfälle att yttra sig gällande - Boverkets promemoria 

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458). 

Nämnden ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för 

Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 

skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande 

att meddela föreskrifter (KS 2021-00458) 

(Boverket) - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor 

för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig 

verksamhet (KS 2021-00458) 

 

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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§ 52 Dnr 2021-00161 

Hyresavtal vid Omsorgenshus - Hede 1:53 (avtalsnummer 88966101-
5001-03) 

Beslut 

Nämnden för Service ger enhetschefen för administration Fastighet delegation att 

underteckna hyresavtal vid Omsorgenshus - Hede 1:53 (avtalsnummer 88966101-

5001-03). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtal i Omsorgen hus för avflyttning  

2021-09-30. Vård och Omsorg har behov av en mindre yta inom kommunen, och en 

hyresförfrågan har genomförts. Enhetschef administration Fastighet har för avsikt att 

teckna nytt avtal med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) enligt nedan förslag: 

• 5 årigt hyresavtal för perioden 2021-10-01 till 2026-09-30. 

• Maximal kallårshyra 572 000 kr. 

• Kungsbacka kommun åtager sig ett större inre underhåll än brukligt  

(ytskikt etc.) 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

 

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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§ 53 Dnr 2021-00133 

Uppföljning och prognos april 2021, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner uppföljning och prognos april 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service redovisar en summerad budgetavvikelse på +1,5 miljoner 

kronor (mkr) för de två resultatområdena Service och Fastigheter. Därutöver 

förväntas en ramjustering på 4,7 mkr tillkomma inom Fastigheter och med den 

inräknad är den totala avvikelsen istället +6,2 mkr.  

Resultatområdet Fastigheters totala budgetavvikelse är på -2,7 mkr exkluderat 

ramjusteringen som nämns ovan. Inklusive den förväntade ramtilldelningen hamnar 

Fastigheters totala budgetavvikelse istället på +2,0 mkr.   

Resultatområdet för Service övriga verksamheter redovisar en budgetavvikelse på 

+4,2 mkr. I Måltids prognos ingår kostnader på 1,0 mkr för Svinnprojektet som 

planeras att finansieras av resultatfonden.  

Under första tertialet uppgår investeringsutfallet till totalt 103,1 mkr. Prognosen för 

helåret är 402,8 mkr medan budgeten är på 656,6 mkr. Den lägre prognosen beror på 

att man tilldelats hela budgeten för ett antal av lokalplansprojekten, men att en stor 

del av inköpen kommer att inträffa först nästkommande år.   

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Uppföljning och prognos april 2021, 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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§ 54 Dnr 2020-00336 

Begäran om allmän handling 

Beslut 

Nämnden för Service antar yttrande över klagandens inlaga i mål om begäran att ta 

del av allmän handling, daterat 2021-05-10, och översänder det till kammarrätten i 

Göteborg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service avslog den 18 december 2020 begäran om utlämnade av loggar 

från kommunstyrelsen i Kungsbackas sammanträde den 24 november 2020 med 

ledamöter närvarande på distans genom kommunikationsplattformen Office Teams. 

Beslutet överklagades till kammarrätten i Göteborg den 21 december 2020. 

Kammarrätten har lämnat nämnden för Service tillfälle att senast den 31 maj 2021 

skriftligen yttra sig över klagandens inlaga med skälen för att allmänna handlingar 

ska lämnas ut.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

Yttrande till kammarrätten över klagandens inlaga, 2021-05-10 

Kammarrättens underrättelse 2021-04-12, med klagandens komplettering jämte 

bilagor 

Överklagandeskrift, med bilagor 2020-12-21 

Beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling, med bilagor, 2020-12-18 

Begäran att ta del av allmän handling, 2020-12-14 

 

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 

Kammarrätten i Göteborg 
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§ 55 Dnr 2021-00162 

Engagerade medarbetare 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av engagerade medarbetare till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Grimhusen informerar om engagerade medarbetare med fokus på 

Kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen har utifrån nämndens målbild 2023 

arbetat fram tre övergripande fokusområden; partnerskap, mer för pengarna och 

engagerade medarbetare.  

Utifrån nämndens Målbild 2023 finns att läsa ”Genom att vara en omtänksam 

arbetsplats med fokus på både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

skapar vi engagerade och motiverade medarbetare som vill stanna kvar och 

utvecklas, som tar ansvar och bidrar till att nå verksamhetens mål, samt är goda 

ambassadörer för vår verksamhet.  Vi arbetar strategiskt och långsiktig med 

kompetensförsörjning för att möta framtidens utmaningar.  

Services kompetensförsörjningsplan syftar till att skapa en gemensam bild av de 

utmaningar förvaltningen står inför och formulerar gemensamma aktiviteter för att 

möta dem.  

 

Beslutsgång 

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

informationen av engagerade medarbetare till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 
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§ 56 Dnr 2021-00154 

Redovisning av inkomna skrivelser maj 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser, maj 2021 till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-04-23 till 2021-05-11 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 51) - Kungsbacka 

Arena - Genomförande och 

inriktningsbeslut för 

uppförande och drift 

2021-04-23 2021-00149 Kungsbacka Arena - 

Genomförande och 

inriktningsbeslut för 

uppförande och drift 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 48) - Årsredovisning 

2020 Kungsbacka kommun 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 

för Kungsbacka 

kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Årsredovisning 2020 

Kungsbacka kommun inför  

KF 210413 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 

för Kungsbacka 

kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Hållbarhetsbokslut 2020 2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 

för Kungsbacka 

kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Kommunledningskontorets 

Tjänsteskrivelse - 

Årsredovisning 2020 

Kungsbacka kommun 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 

för Kungsbacka 

kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 
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(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 49) - 

Revisionsberättelse för 

Kungsbacka kommun och 

fråga o ansvarsfrihet 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 

2020 för Kungsbacka 

kommun 

(Kommunrevisionen) 

Redogörelse till 

revisionsberättelse 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 

2020 för Kungsbacka 

kommun 

(Kommunrevisionen) 

Revisionsberättelse 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 

2020 för Kungsbacka 

kommun 

Ansvarsfrihet för ledamöter 

och ersättare i styrelse och 

nämnder för år 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 

2020 för Kungsbacka 

kommun 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 65) - Antagande av 

taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller 

kopia av allmän 

handling 

Ändringsunderlag 

kopieringstaxa - Bilaga -   

KF § 65 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller 

kopia av allmän 

handling 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Antagande 

av taxa för avskrift eller kopia 

av allmän handling 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller 

kopia av allmän 

handling 

Taxa kopia allmän handling 2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller 

kopia av allmän 

handling 

(Nämnden för Teknik) -  

(Beslut § 42) -  

Avfallstaxa 2022 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 

(Teknik) - Avfallstaxa 2022 

 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 

(Teknik) - (Tjänsteskrivelse) - 

Avfallstaxa 2022 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 
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(Nämnden för Teknik) -  

(Beslut § 43) - VA-taxa 2022 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Teknik) - (Tjänsteskrivelse) -  

VA-taxa 2022 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Teknik) - VA-taxa 2022 

 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Vård & Omsorg) - 

(Tjänsteskrivelse) - 

Avveckling av Bukärrsgårdens 

vård- och omsorgsboende 

2021-04-27 2021-00144 Avveckling av 

Bukärrsgårdens vård- 

och omsorgsboende 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

 

Beslutsgång 

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

redovisningen av inkomna skrivelser maj 2021 till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Service Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 57 Dnr 2021-00155 

Anmälan av delegeringsbeslut maj 2021 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut, maj 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. 

Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning  

2021-03-18 § 23 under perioden 2021-04-29 till 2021-05-11. 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt 
delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning  

Systemförvaltare 

Ulrika Qvist 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Fastighetsförvaltare 

Peter Gulin 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Fastighetsförvaltare 

Peter Gulin 

2021-04-26 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Måltidsbiträde 

Lena 

Sandqvist 
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Nämnden för Service Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-04-29 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Handläggare 

Annika 

Björnefeldt 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Projektledare 

Annika 

Åkerlund 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

HR/Kommunikationschef 

Lovisa Eld 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Arbetsledare kök 

Jessica 

Carlsson 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Kock 

Kerstin 

Axelsson 

2021-05-03 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Lokalvårdare 

Kristina Uddh 

2021-05-05 3.2.10  

Beslut om 

förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå 

Uttag från resultatfonden 

2021 - Måltid 

Lovisa Eld 

2021-05-05 3.2.10  

Beslut om 

förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå 

Uttag från resultatfonden 

2021 - Fastighet 

Lovisa Eld 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 

Nämnden för Service Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-05-11 

Beslut fattat med stöd 

av delegering från 

nämnden för Service 

beslut 2021-04-29  

§ 35 Arkivbeskrivning, 

nämnden för Service 

2021. 

Utse arkivredogörare Lovisa Eld 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-05 

Sammanställning av delegeringsbeslut maj 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  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 58 Dnr 2021-00156 

Förvaltningschefen informerar maj 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar förvaltningschefens information, maj 2021 till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om det aktuella läget gällande Covid-19 samt den uppdaterade 

arbetsgivarpolitiska hållningen avseende distansarbete. Vidare redogör hon för 

förvaltningens styrkort, samarbetet mellan nämnderna Service och Vård & Omsorg 

angående digitala inköp för Måltid samt Service presidiedialoger. 

Slutligen informerar hon om det planerade uttaget ur resultatfonden. 

 

 

 

Beslutsgång 

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

förvaltningschefens information för maj 2021 till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

 

 

 


