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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 92 Dnr 2021-00283 

Nämndbudget 2022, Nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner Nämndbudget 2022 och ger förvaltningschefen i 

enlighet med Nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23 punkt 

3.2.10 uppdrag att upprätta förvaltningsbudget med fördelning på verksamhetsnivå. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunövergripande mål 

med tillhörande fokusområden som utgångspunkt för nämndens arbete med 

verksamhetsplanering. 

I nämndbudgeten ingår bland annat 

• Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

• Nämndens Målbild 2023 

• Ramfördelning driftbudget 

• Investeringsbudget 

 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 

nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-08 

Nämndbudget 2022, 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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§ 93 Dnr 2021-00313 

Arbetssätt IT-säkerhet 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av arbetssätt IT-säkerhet till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kenny Rubinsson, verksamhetschef Digitalt Center redogör för kommunens  

arbetssätt angående IT-säkerhet. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av arbetssätt IT-säkerhet till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20) 

Nämnden för Service Datum  

2021-10-28 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 94 Dnr 2021-00312 

Beskrivning kring uppdraget av SITHS 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av beskrivningen kring uppdraget av 

SITHS till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Forslund, utvecklare Lönecenter och Linda Viberg, projektledare 

Personalförsörjning & Kundstöd informerar om Säker IT inom Hälso- och Sjukvård, 

SITHS.  

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av 

både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare samt statliga 

myndigheter. Identitetshandlingen används till exempel vid inloggning i tjänster, för 

elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av beskrivningen kring uppdraget av SITHS till protokollet, och finner 

att nämnden bifaller det. 
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§ 95 Dnr 2021-00297 

Service Lokalbehov 2023-2027, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service fastställer lokalbehov för nämndens egen verksamhet enligt 

Service Lokalbehovsplan 2023-2027 med tillhörande bilagor. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Årligen fastställer respektive nämnd vilka lokalbehov som föreligger den egna 

verksamheten och översänder sina beslut till Service Lokalförsörjning där 

lokalplanerare som ansvarar för att samla in, prioritera, bereda och utreda lokalbehov 

med stöd av den övergripande lokalplaneringsgruppen, lokalgruppen och 

lokalstyrgruppen omhändertar insända behov. 

Lokalplaneringsfasen omfattar prioritering, utredning och beredning av lokalbehov 

där den årliga leveransen utgörs av lokalplan som utgör del av kommunbudgeten. 

Arbetet pågår huvudsakligen från hösten till början av sommaren i samband med 

avslut av budgetberedningen. 2014-11-11 beslutade kommunfullmäktige att 

”Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden” 

 

Som en del av detta arbete samlar även Lokalförsörjning in lokalbehovet för 

nämndens egen verksamhet vilket framgår av Service Lokalbehovsplan 2023-2027 

med tillhörande bilagor.  

 

Utöver Service Lokalbehovsplan belyser Lokalförsörjning vikten av omlokalisering 

så att Räddningstjänstens verksamhet omhändertas som en del av det kommunala 

behovet. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-12 

Service Lokalbehovsplan 2023–2027 

Bilagor 

1. Behovsbeskrivning Produktionskök centrala/norra Kungsbacka 

2. Behovsbeskrivning Ombyggnad/förändring av 27 hemkök på förskolor  

3. Behovsbeskrivning Ombyggnad av gymnasieskolors matsal 

4. Behovsbeskrivning Ombyggnad till mottagningskök Åsaskolan 

5. Behovsbeskrivning Nybyggnad toalett Hanhals bad 
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Nämnden för Service Datum  

2021-10-28 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

6. Behovsbeskrivning Nybyggnad toalett Vallda Sandö 

7. Behovsbeskrivning Avveckling av modul Tölöberg 

8. Behovsbeskrivning Avveckling personalbyggnad omlastning Klovsten 

9. Behovsbeskrivning Rivning av objekt på Gustafs väg Frillesås 

10. Behovsbeskrivning Rivning bostad Kallhällevägen 

11. Behovsbeskrivning Datahall 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 

Förvaltningen för Service, Lokalförsörjning 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 96 Dnr 2021-00303 

Projektinformation oktober 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation oktober 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning redogör för pågående projekt i 

Kungsbacka kommun. På dagens sammanträde informerade hon om myndighetskrav 

för paviljongerna vid Presse- och Maleviksskolan, Gällinge förskola, nya lokaler för 

hemtjänsten vid Ölmanäs Ringväg, Vallda BmSS samt Bukärrsgården. 

 

 

Beslutsgång 

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

projektinformation oktober 2021 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 97 Dnr 2021-00317 

Hävning av entreprenadkontrakt 

 

Sekretessärende 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 98 Dnr 2021-00295 

Samrådsutskick - Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom 
Kyvik 5:333 m.fl. i Kungsbacka kommun, sista svarsdag 12 oktober 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av samrådsutskick - Detaljplan för 

skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kungsbacka kommun till 

protokollet. 

 

Nämndens yttrande  

Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetet 

tillsammans med andra aktörer inom kommunen. Service ser att arbetsprocessen 

fungerat bra och att detaljplanen uppfyller behovet för Service att kunna söka 

permanent bygglov för befintlig skolverksamhet. 

Förvaltningen för Service ser positivt på att möjliggöra för skolverksamhet och även 

att kunna ändra verksamhet till bostäder om behov finns i framtiden.  

Tillräckliga friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på elevernas 

lek- och utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.  

Angöring till skolan bedöms ske på ett säkert sätt och goda cykel- och gångvägar 

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

parkeringsytor skapas utan befintliga parkeringar kan nyttjas. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-09-29 

Samrådsutskick – Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 

m.fl. i Kungsbacka kommun. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av samrådsutskick - Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom 

Kyvik 5:333 m.fl. i Kungsbacka kommun till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 99 Dnr 2021-00314 

Administrativa lokaler 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av administrativa lokaler till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Burman informerar om administrativa lokaler i Kungsbacka kommun. 

Kungsbackas koncept gällande lokalstrategin innehåller fyra övergripande mål, vilka 

är att Förenkla för våra invånare, Vara en modern och attraktiv arbetsplats, 

Långsiktiga och kostnadseffektiva lokalstrategier, samt Främja arbetsplatskulturen.  

Den långsiktiga och kostnadseffektiva lokalstrategin ligger som grund för effekter 

gentemot kommunens besparingar. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av administrativa lokaler till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 
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§ 100 Dnr 2021-00183 

Projekt digitala inköp och matdistribution (DIM) 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av projektet digitala inköp och 

matdistribution till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Salomonsson informerar om statusen för projektet Digitala inköp och 

matdistribution, DIM. Projektet drivs av förvaltningen för Vård & Omsorg och 

innebär en inriktning angående införandet av digitala inköp av dagligvaror inom 

hemtjänsten samt att distributionen av måltider i hemtjänsten planeras övergå till att 

beställas och levereras via digitala inköp i dagligvaruhandel. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av projektet digitala inköp och matdistribution till protokollet, och 

finner att nämnden bifaller det. 
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§ 101 Dnr 2021-00304 

Redovisning av inkomna skrivelser oktober 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser oktober 2021 till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-09-27 till 2021-10-05 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 253) 

Omfördelning av budget i lokalplan 

för Gällinge förskola 

2021-09-27 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen) 

(Tjänsteskrivelse) Omfördelning av 

budget i lokalplan för Gällinge 

förskola 

 

2021-09-27 2021-00193 Omfördelning av 

budget i lokalplan 

Gällinge förskola 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 240)  

Avslut av uppdrag att lokalisera 

omlastningscentral till Duveheds 

verksamhetsområde 

2021-09-28 2021-00090 Uppstart av projekt i 

lokalplan Klovstens 

omlastningscentral 

med lokalisering 

inom Duveheds 

verksamhetsområde 

(Inera) (Revisionsrapport, version 

3.0) Revisionsrapport Kungsbacka 

kommun SITHS 2021 

2021-10-05 2021-00202 Revisionsrapport 

SITHS 2021 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

 

 

 

Beslutsgång 

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

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

nämnden bifaller det. 
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§ 102 Dnr 2021-00305 

Anmälan av delegeringsbeslut oktober 2021 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut oktober 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 2021-09-11 till 2021-10-13. 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-09-11 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Tillsvidareanställning 

HR-generalist 

Elisabeth 

Grimhusen 

2021-09-15 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Allmän 

visstidsanställning 

Konsumentrådgivare 

Annika 

Björnefeldt 

2021-09-20 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Vikariat 

Administratör 

Christer 

Lindström 
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2021-09-20 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Tillsvidareanställning 

Fastighetstekniker 

Kristian 

Eriksson 

2021-09-23 3.1.16 

Dataskyddsförordningen  

GDPR artikel 28 

Teckna avtal om 

personuppgiftsbiträdes 

behandling av 

personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges 

räkning.  

Lovisa Eld 

2021-10-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Tillsvidareanställning 

Lokalvårdare 

 

Masoumeh 

Pettersson 

 

2021-10-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

Tillsvidareanställning 

Biträdande 

verksamhetschef 

Annika 

Åkerlund 

2021-10-01 3.1.8 

Reglemente för  

kommun- styrelsen och 

övriga nämnder i 

Kungsbacka kommun  

 

 

Utse ombud med rätt att 

föra  

talan i alla mål och 

ärenden som enligt lag 

eller annan författning 

ankommer på nämnden 

eller på annat sätt faller 

inom nämndens 

ansvarsområde  

 

Lovisa Eld 
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2021-10-04 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

 

Tillsvidareanställning 

Måltidsbiträde 
Anna 

Wärmby 

2021-10-12 3.1.16 

Dataskyddsförordningen  

GDPR artikel 28 

 

Teckna avtal om 

personuppgiftsbiträdes 

behandling av 

personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges 

räkning.  

 

Lovisa Eld 

2021-10-13 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

 

Tillsvidareanställning 

Samhällsvägledare 
Lizette 

Andersson 

2021-10-13 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

 

Tillsvidareanställning 

Samhällsvägledare 
Lizette 

Andersson 

2021-10-13 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

 

 

Tillsvidareanställning 

Samhällsvägledare 
Lizette 

Andersson 

2021-10-13 

 

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 
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2021-10-13 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 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

Sammanställning av delegeringsbeslut oktober 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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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 103 Dnr 2021-00306 

Förvaltningschefen informerar oktober 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen oktober 2021  

till protokollet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om förvaltningens styrkort och nyckeltal.  

Vidare informerar hon om förvaltningen för Service behov av att se över hur 

nämnden för Vård & Omsorgs beslut, att inte förlänga kontraktet på Kolla vård- och 

omsorgsboende med Vardaga, kommer att påverka vissa verksamheter inom 

förvaltningen. 

Sedan sammanträdet 2021-09-23 har nämnden för Service haft presidiedialog med 

Miljö & Hälsa och För & Grundskola.  

2021-10-21 var det Offentliga måltidens dag i hela landet och i Kungsbacka 

tillagades det närproducerad vildsvinsfärslimpa till alla kommunala förskolor, skolor, 

vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsttagare som har matdistribution. 

Kommunen har för 8:e året i rad kommit på första plats vid Visma Proceedos 

användardagar. Priset innebär att kommunen haft högst antal ”touchless fakturor”, 

det vill säga fakturor som inte behöver hanteras manuellt.  

Slutligen informerar hon att Kammarrätten i Göteborg inkommit med domen 

avseende rätten att ta del av allmänna handlingar. 

 

Beslutsgång 

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

förvaltningschefens information oktober 2021 till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

 

 

 


