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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Service 

Sammanträdesdatum 2021-06-23 Paragrafer §§ 59-71 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-06-24 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-07-15 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 59 Dnr 2021-00208 

Information Feriearbetare 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av feriearbetare till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Qvist, Lena Salomonsson och feriearbetarna Philip Qvist och Maria Drehluta 

berättar om feriearbetet 2021. 

Varje sommar erbjuder Kungsbacka kommun gymnasieungdomar i årskurs 1 på 

gymnasiet feriearbete. Syftet är att ge ungdomarna en inblick i arbetslivet och 

samtidigt få möjlighet till referenser. Det ger dessutom kommunen en möjlighet att 

visa upp sig som arbetsgivare för potentiella framtida medarbetare. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av feriearbetare till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 60 Dnr 2021-00209 

Information lokallösningar BmSS 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av lokallösningar BmSS till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Semir Robovic, Fredrik Wallman och Maria Rosenberg informerar om behovet, 

lokallösningar och det pågående arbetet med planeringen avseende lokaler för 

Boende med Särskilt Stöd (BmSS). 

 

Beslutsgång 

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

informationen av lokallösningar BmSS till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 
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§ 61 Dnr 2021-00210 

Hyresavtal BmSS i Pölagården, Åsa  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av hyresavtal BmSS Pölagården, Åsa till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förhandling pågår avseende nytt hyresavtal med Pölagården, Åsa.  

Ordförande Fredrik Hansson kommer med stöd av nämnden för Service delegering 

2021-03-18, 23 § underteckna slutgiltigt hyresavtal. 

 

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av hyresavtal BmSS Pölagården, Åsa till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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§ 62 Dnr 2021-00211 

Information Parkeringshus Linden 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av parkeringshus Linden till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Henric Alike och Maria Rosenberg informerar om parkeringshus Linden vilket är 

lokaliserat på Lindens gata. Byggnationen startade i oktober 2019 och 

parkeringshuset öppnades 31 maj 2021. Parkeringshuset rymmer ca 940 

parkeringsplatser, varav 100 av dem är utrustade med laddstolpar för elbilar och 70 

cykelparkeringar, varav 10 av dem är laddplatser för el-cyklar.  

Projektet återkommer med slutredovisning till nämnden för Service.  

Beslutsgång 

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

informationen av parkeringshus Linden till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 63 Dnr 2021-00197 

Projektinformation juni 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation juni 2021 till protokollet. 

    

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanträde informerar hon om Fjärås kultur- och fritidscenter, Sporthallarna, 

Gällinge och Klockaregårdens förskola, administrationslokaler i Åsa samt  

Fyrens anpassning för Elektronen. 

Beslutsgång 

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

projektinformation juni 2021 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 64 Dnr 2021-00212 

Måltids samarbete med För & Grundskola samt information om 
Svinnprojektet.  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av Måltids samarbete med För & 

Grundskola samt information om Svinnprojektet till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Annika Åkerlund, Louise Marsland och Maria Nordberg informerar om Måltids 

samarbete med För & Grundskola samt Svinnprojektet. 

Samarbetet med För & Grundskola syftar till att hantera tjänstebeskrivningar, 

övergripande frågor samt att driva utveckling och förändringar. Under året har 

förvaltningarna bland annat hanterat frågor kopplat till pandemin och tagit fram 

riktlinjer gällande specialkost. 

Förvaltningarna driver även Svinnprojektet tillsammans. Projektets syfte är att mäta 

matsvinn avseende råvaror, tillagning, servering samt tallrikssvinn. Resultatet 

rapporteras in till Livsmedelsverket som bedriver nationell mätning. Målet är att till 

2030 nå ett svinnresultat på 30 g/portion, vilket motsvarar ett tallrikssvinn på 3%. 

 

  

 

Beslutsgång 

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

informationen av Måltids samarbete med För & Grundskola samt information om 

Svinnprojektet till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 65 Dnr 2021-00213 

Klimatsmart fordonsflotta  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av klimatsmart fordonsflotta till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Lindström berättar att Kungsbacka kommun kom på andra plats i Sverige  

i Miljöfordon Sverige och Dun & Bradstreets utmärkelse avseende 

Miljöfordonsdiagnos.  

Miljöfordonsdiagnosen är en granskning där olika energi- och klimatindikatorer 

betygssätts. Personbilar och lastbilar har olika betygsskalor och båda fordonsslagen 

räknas in i bedömningen. Kategorierna består av bästa resultat, som visar nuläge 

samt störst förbättring, vilket visar förändringen från föregående år. 

Vidare informerar han om kommunens kommande arbete beträffande klimatssmart 

fordonsflotta.    

Beslutsgång 

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

informationen av klimatsmart fordonsflotta till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 
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§ 66 Dnr 2021-00214 

Rekrytering och partnerskap   

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av rekrytering och partnerskap till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Christan Carlund och Lena Salomonsson redogör för arbetet med rekrytering och 

partnerskap. Syftet är att hitta nya vägar för att attrahera och rekrytera den 

kompetens som behövs till Kungsbacka kommun, skapa mer tid för proaktivt arbete 

ihop med samarbetspartners och tillsammans titta på frågor gällande omvärlden och 

välfärdsutmaningen.  

”Partnerskap byggs, vårdas och utvecklas över tid genom att vi prioriterar och 

agerar med varandras intresse i fokus – vi vill varandra väl” 

 

Beslutsgång 

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

informationen av rekrytering och partnerskap till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
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§ 67 Dnr 2021-00215 

Omtag Praktiksamordning  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av omtag praktiksamordning till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2017 fick verksamheten Personalförsörjning & Kundstöd uppdraget att se över 

arbetet med praktiksamordningen. Syftet var att öka antalet praktikplatser, skapa 

bättre förutsättningar för att enklare arbeta långsiktigt med praktiksamverkan samt få 

en bättre överblick och uppföljning. Praktik innefattar Praktisk arbetslivsorientering 

(PRAO), Arbetsplatsförlagt lärande ((APL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 

Verksamhetsförlagt lärande (VFL), Lärande i arbetslivet (LIA) samt arbete– och 

språkpraktik. I Kungsbacka samlas allt under benämningen praktik. 

Samarbete sker mellan kommunens förvaltningar, praktiksamordning, 

bemanningsenhet och rekryteringscenter. Samarbetet ökar spetskompetensen i frågor 

som rör praktikplatser, arbetsrätt under praktik och vägen in i anställning samt 

minskar administrationen och frigör tid för intern samverkan.  

 

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av omtag gällande praktiksamordning till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 68 Dnr 2021-00219 

Förvaltningschefens delegation - Konsekvensbedömning enligt 
dataskyddsförordningen artikel 35 vid personuppgiftsbehandling  

Beslut 

Nämnden för Service delegerar till förvaltningschefen att ta beslut med anledning av 

konsekvensbedömning, enligt dataskyddsförordningen artikel 35 vid 

personuppgiftsbehandling.  

 

Delegationen införs i nämnden för Service delegeringsförteckning. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras om 

en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades fri- 

och rättigheter. Konsekvensbedömningen ger förståelse för 

personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när säkerhetsåtgärder ska 

vidtas eller nya tekniska lösningar ska införas. Konsekvensbedömningen är ett 

nödvändigt led i arbetet för att göra handlingar tillgängliga digitalt. 

 

Förslag lämnas till nämnden för Service om att delegera till förvaltningschefen att 

fatta beslut med anledning av kommande konsekvensbedömningar (DPIA) enligt 

dataskyddsförordningens artikel 35 vid personuppgiftsbehandlingar. Delegeringen 

innefattar beslut att begära förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten om 

riskerna för personuppgiftsbehandlingen inte kan elimineras eller minskas. Om en 

typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess 

art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen 

utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av 

personuppgifter.  

 

Om den aktuella behandlingen är förknippad med omfattande risker eller osäkerheter 

ska det alltid övervägas att lyfta beslutet om behandlingen till den 

personuppgiftsansvariges högsta beslutande organ, nämnden för Service. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse 2021-06-15 
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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 

Dataskyddsombud 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
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§ 69 Dnr 2021-00198 

Redovisning av inkomna skrivelser juni 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser juni 2021 till 

protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-05-12 till 2021-06-16 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Service. 

 

Beskrivning Inkom  Tillhör ärende Ärendemening 

(Kommunfullmäktige)  

(Beslut § 76) 

Ombudgetering och 

resultatfonder bokslut 2020 

2021-05-18 2021-00176 Ombudgetering  

och resultatfonder  

bokslut 2020 

(Kommunstyrelsen)  

 (Beslut § 120) 

Ombudgetering och 

resultatfonder bokslut 2020 

2021-05-18 2021-00176 Ombudgetering  

och resultatfonder  

bokslut 2020 

(Kommunstyrelsens 

arbetsutskott) 

(Beslut § 127) 

Ombudgetering och 

resultatfonder bokslut 2020 

2021-05-18 2021-00176 Ombudgetering  

och resultatfonder  

bokslut 2020 

Bilaga - Ombudgeteringar 

investeringar 2020 till  

2021-2022 

2021-05-18 2021-00176 Ombudgetering  

och resultatfonder 

bokslut 2020 

Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse - 

Ombudgetering och 

resultatfonder bokslut 2020 

2021-05-18 2021-00176 Ombudgetering  

och resultatfonder  

bokslut 2020 

(Kommunfullmäktige)  

(Beslut § 81)  

Antagande av reglemente för 

kommunstyrelsen samt flytt 

av ansvar för planbesked 

2021-05-19 2021-00178 Antagande av 

reglemente för 

kommunstyrelsen 

samt flytt av ansvar 

för planbesked 
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Kommunstyrelsens 

reglemente  

(KF 2021-05-04, § 81) 

2021-05-19 2021-00178 Antagande av 

reglemente för 

kommunstyrelsen 

samt flytt av ansvar 

för planbesked 

Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse -  

Antagande av reglemente för 

kommunstyrelsen samt flytt 

av ansvar för planbesked 

2021-05-19 2021-00178 Antagande av 

reglemente för 

kommunstyrelsen 

samt flytt av ansvar 

för planbesked 

(Vård & Omsorg)  

(Beslut § 51)  Inriktning 

inför upphandling av 

leverantör av livsmedel och 

matportioner i hemtjänst 

2021-05-27 2021-00183 Projekt digitala inköp 

och matdistribution 

(Individ och Familjeomsorg) 

(Tjänsteskrivelse) 

Koncepthandling för BmSS 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 

(Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg) 

(Beslut § 78) 

Koncepthandling för bostad 

med särskild service, BMSS 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 

(Individ & Familjeomsorg) 

Konceptlokaler BMSS  

Lokalförteckning uppdaterad 

(Bilaga 1) 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 

(Individ & Familjeomsorg) 

Konceptlokaler BMSS 

Teknisk 

funktionsbeskrivning  

(Bilaga 2) 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 

(Individ & Familjeomsorg) 

Konceptlokaler BMSS  

Rumsfunktionsprogram  

(Bilaga 3) 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 
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(Individ & Familjeomsorg) 

Konceptlokaler BMSS  

Verksamhetsbeskrivning 

koncept BMSS (Bilaga 4) 

2021-05-28 2021-00125 Konceptlokaler BMSS 

Dataskyddsombudets årshjul 

och arbetsplan 2021-2022 

2021-05-28 2021-00189 Dataskyddsombudets 

årshjul och arbetsplan  

2021-2022 

(Kommunstyrelsen) 

(Tjänsteskrivelse) 

Omfördelning av budget i 

lokalplan Gällinge förskola 

2021-06-01 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen)  

(Beslut § 66) Uppstart av 

projekt enligt lokalplan för 

Gällinge förskola 

2021-06-01 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen)  

(Beslut § 139)  

Omfördelning av budget i 

lokalplan Gällinge förskola 

2021-06-01 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

Lokalplan –  

Lokaler och boenden 

2021-06-01 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen) 

(Tjänsteskrivelse) 

Omfördelning av budget i 

lokalplan Frillesås förskola 

2021-06-01 2021-00194 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Frillesås förskola 

Lokalplan - Lokaler och 

boenden 

2021-06-01 2021-00194 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Frillesås förskola 

(Kommunstyrelsen)   

(Beslut § 166)   

Godkännande av uppstart av 

projekt enligt lokalplan för 

Frillesås förskola 

2021-06-01 2021-00194 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Frillesås förskola 
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(Kommunstyrelsen)  

(Beslut § 140)  

Omfördelning av budget i 

lokalplan Frillesås förskola 

2021-06-01 2021-00194 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Frillesås förskola 

(Projektplan)  

Granskning av 

måltidsverksamheten 

2021-06-04 2021-00196 Granskning av 

måltidsverksamheten 

2021 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-06-04 

 

Beslutsgång 

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

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

nämnden bifaller det. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 70 Dnr 2021-00199 

Anmälan av delegeringsbeslut juni 2021 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut, juni 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. 

Sammanfattning 
Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning  

2021-03-18 § 23 under perioden 2021-05-12 till 2021-06-15. 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-04-28 3.1.2 b  

OSL 6 kap 3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

 

Sekretessbeslut - 

Utlämnande av allmän 

handling 

Annette Sarwe 

2021-05-06 3.1.2 b  

OSL 6 kap 3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

Sekretessbeslut - 

Utlämnande av allmän 

handling 

Annette Sarwe 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-05-10 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän 

visstidsanställning 

Kock 

Madeleine 

Nilsson 

2021-05-10 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän 

visstidsanställning 

IT-tekniker 

Annika 

Björnefeldt 

2021-05-10 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän 

visstidsanställning 

Lokalvårdare 

Kristina Uddh 

2021-05-13 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Lokalvårdare 

 

Mariana 

Werder 

Gutierrez 

2021-05-17 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Fastighetsförvaltare 

 

Peter Gulin 

2021-05-17 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Enhetschef Fastighet 

 
 

Mats 

Söderström 

2021-05-31 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Enhetschef Fastighet 

 
 

Mats 

Söderström 

2021-05-31 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Drifttekniker 

 
 

Daniel Bonnér 

2021-05-31 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Kock 

 

 

Helena 

Karlsson 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-05-31 

 

3.14 

dataskydds förordningen 

GDPR artikel 37,  

utse dataskyddsombud  

för nämnden. 

Tillförordnat 

dataskyddsombud  

sommar år 2021 

Lovisa Eld 

2021-06-01 

 

3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Måltidsbiträde 

Susanne 

Dahlgren 

2021-06-02 

 

3.1.8 

Underteckna 

bidragsansökningar  

 

Statliga- och EU bidrag. 

Beslutsrätten gäller inom 

budgetansvar för 

respektive 

verksamhetsområde.  

Lovisa Eld 

2021-06-04 

 

3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Måltidsbiträde 

Helena 

Karlsson 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Sammanställning av delegeringsbeslut juni 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. 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 

Nämnden för Service Datum  

2021-06-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 71 Dnr 2021-00200 

Förvaltningschefen informerar juni 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen juni 2021 till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld redogör för den aktuella statusen avseende Covid-19 och redovisar 

förvaltningens nyckeltal och styrkort samt berättar om det gemensamma 

utvecklingsprojektet som pågår mellan Digitalt Center och Digitaliseringsenheten, 

KLK.  

Vidare informerar hon att Ernst & Young planerar en granskning av 

måltidsverksamheten, och att Kommunrevisionen arbetar med en förstudie för 

Agenda 2030 avseende samhällsplanering. Det ska också ske en uppföljning på 

förvaltningsnivå från tidigare granskningar av kommunrevisionen gällande Inköp, 

Investeringsprocessen samt IT-säkerhet. 

Slutligen informerar hon att Kommunstyrelsen beslutat om förlängning av möten på 

distans gällande Covid-19 till 31 december 2021, och att det i samband med detta 

antagits nya regeldokument. 

 

Avslutningsvis önskar Lovisa Eld nämnden för Service ledamöter och ersättare en 

trevlig sommar 

 

 

Beslutsgång 

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

förvaltningschefens information till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 

 

 

 

Ordföranden tackar förvaltningschefen samt nämndens ledamöter och ersättare för ett 

gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar. 

 


