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Plats och tid för 
sammanträde 

Fjärås Bräckaskolan Klockan 13:30 – 17.30 

Beslutande Ledamöter 

Fredrik Hansson (C), Ordförande 

Stephan Philipson (M), vice ordförande 

Lars Äng (M) 

Leif Ytterström (M) 

Susann Petrusson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Agnetha Törnberg (L) ersätter 

Madelene Höök (L) 

Pär Sundgren (M) ersätter  

Roger Krantz (SD) 

Övriga närvarande Ersättare 

Magnus Andreasson (C) 

Pia Grapenstrand Kvarntun (M) 

Marie Bovin (S) 

Tjänstepersoner 

Lovisa Eld, förvaltningschef 

Lena Salomonsson, vikarierande 

biträdande förvaltningschef 

Maria Rosenberg, verksamhetschef 

Lokalförsörjning §§ 104 - 106 

Henric Alike, projektsamordnare 

Lokalförsörjning § 104 

Semir Robovic, projektsamordnare 

Lokalförsörjning § 105 

Fredrik Wallman,  

enhetschef Fastighet § 107 

Lovisa Kronberg,  

projektsamordnare Fastighet § 107 

Ulrika Qvist, kvalitets- och 

utvecklingschef § 108 

Klara Svensson, utredare  

Utveckling & Administration § 108 

Tina Carlsson, verksamhetschef  

Bygg & Miljö § 110 

Hanna Ståhl, verksamhetschef  

Bygg & Miljö § 110 

Lizette Andersson, enhetschef 

Personalförsörjning § 110 

Namita Magnusson, nämndsekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

Personal från förvaltningen för 

Service och För & Grundskola vid 

Fjärås Bräckaskolan  
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Plats och tid för justering Digital justering  

   

 Sekreterare Namita Magnusson Paragrafer §§ 104-113 

Underskrifter Ordförande Fredrik Hansson (C) 

Protokolljusterare Stephan Philipson (M)  
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Nämnden för Service Datum  

2021-11-18  
 

 

 
  

 

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

Organ Nämnden för Service 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 Paragrafer §§ 104-113 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-11-19 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-12-10 

 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift  

  

Namita Magnusson 
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Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 
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Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 104 Dnr 2021-00338 

Slutredovisning P-huset Linden 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av slutredovisning P-huset Linden till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Henric Alike och Maria Rosenberg informerar om parkeringshus Linden vilket är 

lokaliserat på Lindens gata. Byggtiden, inklusive förstudie, löpte under perioden maj 

2018 till maj 2021. Parkeringshuset rymmer ca 940 parkeringsplatser, 70 

cykelparkeringar och har en totalyta på 35 000 kvm. Entreprenadform var 

totalentreprenad. Anlitad arkitekt Norconsult AB och entreprenad Tuve Bygg AB. 

Utfall understeg beräknad budget.  

  

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av slutredovisningen P-huset Linden till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 105 Dnr 2021-00339 

Slutredovisning Stadshuset  

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av slutredovisning Stadshuset till 

protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Semir Robovic och Maria Rosenberg presenterar slutredovisningen av ombyggnation 

Stadshuset. Ombyggnationen har möjliggjort för avveckling av inhyrda lokaler och 

ett av målen var att skapa lokaler som motsvarar morgondagens arbetsplats. 

Entreprenadform var totalentreprenad i samverkan. Anlitad arkitektfirma KaKa 

arkitekter AB och entreprenad Flodéns Byggnads AB. Utfall inom beräknad budget. 

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av slutredovisningen Stadshuset till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) 

Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 106 Dnr 2021-00334 

Projektinformation november 2021  

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation november 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning redogör för pågående projekt i 

Kungsbacka kommun. På dagens sammanträde informerade hon om värme och 

ventilation vid Dannebacka förskola, anpassningen av matsalen vid Älvsåkerskolan, 

Frillesåsskolan och Varlaskolans om- och nybyggnationer, Skårbyskolan och dess 

idrottshall etapp 1, omlastningsstation vid Klovsten, utökningen av matsalen vid 

Åsaskolan samt dess anpassning av klassrum. 

 

 

Beslutsgång 

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

projektinformation november 2021 till protokollet, och finner att nämnden bifaller 

det. 
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Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 107 Dnr 2021-00328 

Hyresavtal BmSS kvarteret Aranäs - Södercentrum 9 

Beslut 

Nämnden för Service ger enhetschef Fastighet administration delegation att 

underteckna hyresavtal för BmSS kvarteret Aranäs – Södercentrum 9. 

Sammanfattning av ärendet 

Individ & Familjeomsorg har behov av ytterligare platser för särskild boende med 

stöd, BmSS varav en hyresförfrågan har genomförts. Kungsbacka kommun har för 

avsikt att teckna hyresavtal för ett BmSS med 12 platser i det nyproducerade 

kvarteret Aranäs, vilket medföljer att enhetschef för Fastighet administration ämnar 

teckna avtal med Lindens Park AB, Magnolia Fastighetsutveckling. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

 

 

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  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 108 Dnr 2021-00329 

Intern kontrollplan 2022, Nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner Intern kontrollplan 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Qvist och Klara Svensson redovisar Intern kontrollplan för år 2022.  

Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år 

anta en intern kontrollplan för nästkommande år. Kontrollplanen utgår från 

riskanalyser och granskningar för den verksamhet som respektive nämnd ansvarar 

för. Granskningarna är en uppföljning på att vardagens kontroller fungerar som 

avsett såsom attester, granskning av bidragsutbetalningar och semesteruttag etc.  

I planen ingår dessutom ett antal kommungemensamma granskningsaktiviteter som 

beslutats av kommunstyrelsen. 

Kommande årsplan för intern kontroll ska godkännas av nämnderna senast i 

november och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 

nämnderna och kommunstyrelsen i samband med rapporteringen av nämndens 

årsredovisning. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Intern kontrollplan 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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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 109 Dnr 2021-00341 

Delegering avtalshantering fordon 

Beslut 

Nämnden för Service delegerar till förvaltningschefen att ta beslut beträffande 

avtalshantering fordon samt ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin 

beslutanderätt enligt nämnden för Service delegeringsförteckning 2.4 

förvaltningschefens vidaredelegering. 

Delegationen införs i nämnden för Service fastställda delegeringsförteckning  

2021-03-18 § 23. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service gav 2020-11-26 § 106 förvaltningen för Service i uppdrag att 

utreda hur delning av personalbil kunde bli en permanent del av kommunens 

infrastruktur för fordon, och där det var möjligt, ersätta och komplettera traditionella 

bilpooler. Projektet Delning av personalbil förlängdes under perioden då utredning 

genomfördes, med slutdatum 2021-06-30.  

Vidare beslutade Nämnden för Service 2021-03-18 § 24 att ge 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. 

Med anledning av ovan beslut lämnas förslag till nämnden för Service om att 

delegera till förvaltningschefen att fatta beslut med anledning av kommande 

hantering avseende avtal för fordon samt ge förvaltningschefen rätt att 

vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämnden för Service delegeringsförteckning 

2.4 förvaltningschefens vidaredelegering.  

Delegeringen innefattar hantering av samtliga avtal som behöver tecknas för Fordons 

uppdrag. Leasing, personalbils hantering, drift och skötsel och där ramavtal eller 

särskild upphandling inte är möjlig. Delegeringen förs in nämnden för Service 

delegeringsförteckning. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
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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. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 110 Dnr 2021-00340 

Lätt & Rätt 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av Lätt & Rätt till protokollet. 

    

 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Ståhl, Tina Carlsson och Lizette Andersson informerar om Lätt & Rätt. 

Lätt & Rätt är ett utvecklingsarbete som pågått i Kungsbacka sedan 2019 och som 

grundar sig i Rättviksmodellen. Arbetet ska underlätta för företagarna i deras kontakt 

med kommunen och dess förvaltningar.  

Kommunfullmäktige har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat.  

Lätt & Rätt ska bidra till ett förhållningssätt som gör kommunikationen enkel och 

begriplig, ett arbetssätt som bidrar till korta ledtider och snabb handläggning samt 

transparens som visar tydliga avgifter och taxor.  

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av Lätt & Rätt till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 111 Dnr 2021-00335 

Redovisning av inkomna skrivelser november 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser november 2021 

till protokollet. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-10-06 till 2021-11-11 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 264) 

Individ & Familjeomsorg  

Utveckling av arbetet med  

Ett Kungsbacka 

2021-10-25 2021-00324 Utveckling av 

arbetet med  

Ett Kungsbacka 

(Kommunstyrelsen) 

(Tjänsteskrivelse)  

Individ & Familjeomsorg  

Utveckling av arbetet med  

Ett Kungsbacka 

2021-10-25 2021-00324 Utveckling av 

arbetet med  

Ett Kungsbacka 

(Individ & Familjeomsorg) 

(Beslut § 85) Utveckling av arbetet 

med Ett Kungsbacka 

2021-10-25 2021-00324 Utveckling av 

arbetet med  

Ett Kungsbacka 

(Kammarrätten i Göteborg)  

(Dom) Mål nr. 7795-20 

2021-10-26 2020-00336 Begäran om allmän 

handling 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

 

Beslutsgång 

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

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

nämnden bifaller det. 
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§ 112 Dnr 2021-00336 

Anmälan av delegeringsbeslut november 2021 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut november 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i 

enlighet med nämnden för Service delegeringsförteckning, beslutad 2021-03-18 § 23. 
Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har 

befogenhet att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. 

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. 

Nedan beslut är fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 

2021-03-18 § 23 under perioden 2021-10-14 till 2021-11-01. 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-10-18 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän 

visstidsanställning 

Karin Gynnerstedt 

2021-11-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning Susan Börjesson 

2021-11-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat Ulrika Karlsson 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjäsnsteskrivelse, 2021-11-02 

Sammanställning av delegerinsgbeslut november 2021 
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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. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 

Nämnden för Service Datum  

2021-11-18 
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§ 113 Dnr 2021-00337 

Förvaltningschefen informerar november 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen november 2021 

till protokollet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld rapporterar om förvaltningens styrkort och nyckeltal och lyfte på dagens 

sammanträde fram Lokalvård, Rekryteringscenter och Fastighet Säkerhet.  

Under rubriken samarbete och leverans informerar hon och att det inte genomförts 

några presidiedialoger sedan nämnden för Service senaste sammanträde. 

Medarbetardagen arrangeras i kommunen 24 november och förvaltningen för Service 

har två finalister i kategorierna årets leverans och årets team. 

 

 

Beslutsunderlag 

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

informationen från förvaltningschefen november 2021 till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 

 

 

 

 

Nämnden för Service tackar personalen vid Fjärås Bräckaskolan för ett givande 

studiebesök och ett trevligt bemötande. 


