
 
 

Datum 

2021-12-03 
Diarienummer 

SE 2021-00370 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Drift av måltidsverksamheten vid Kolla vård-och omsorgsboende 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service ger förvaltningen för Service i uppdrag att konkurrensutsätta driften av 
måltidsverksamheten vid Kolla vård-och omsorgsboende. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutade 2021-10-20 § 88 att inte förlänga avtal om driftentreprenad 
vid Kolla vård- och omsorgsboende, ref nr 18/52 med Vardaga Äldreomsorg AB.  

Vid presidiedialog mellan Service och Vård & Omsorg lyftes frågan avseende förnyad 
konkurrensutsättning av driften för måltidsverksamheten vid Kolla vård-och omsorgsboende som en 
konsekvens av nämnden för Vård & Omsorgs beslut att inte förlänga avtalet med Vardaga 
Äldreomsorg AB. 

De alternativ förvaltningen för Service ser som möjliga är att driva verksamheten i egen regi eller 
besluta om en förnyad konkurrensutsättning av driften för måltidsverksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-03 
Vård & Omsorg - Upphandling driftentreprenad, Kolla vård- och omsorgsboende 2021-10-20 § 88 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 

 

Lovisa Eld      Annika Åkerlund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Måltid 
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 88 Dnr 2018-00128 
Förlängning av avtal; Driftentreprenad Kolla vård- och omsorgsboende, 
ref.nr 18/52 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inte förlänga avtal om driftentreprenad 
Kolla vård- och omsorgsboende, ref nr 18/52 med Vardaga Äldreomsorg AB.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen ska förbereda för kommunal 
regi att ta över driften av Kolla vård- och omsorgsboende per den 2022-11-01.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har att ta ställning till om avtalet 
med Vardaga Äldreomsorg AB, organisationsnummer 556573–6450 avseende 
driften av verksamheten vid Kolla vård- och omsorgsboende ska förlängas eller inte.  

Driften av Kolla vård- och omsorgboende är upphandlad enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Nämnden för Vård & Omsorg har ingått avtal 
med Vardaga Äldreomsorg AB, organisationsnummer 556573–6450 att driva 
boendet under perioden 2019-11-01 – 2022-10-31.  

Avtalsperioden kan förlängas i maximalt fyra år fördelat på ett eller flera 
tillfällen vilket sker genom att nämnden senast ett år innan den fasta avtalsperioden 
löper ut begär detta. Om en förlängning inte begärs så upphör avtalet efter den 
fasta periodens slut utan föregående uppsägning.   

Förvaltningen har 2021-09-27 informerat fackliga representanter om förslag till 
beslut i enlighet med lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL § 19. 

För personal som arbetar på Kolla vård- och omsorgsboende kommer 
verksamhetsövergång enligt arbetsrättsliga regler i Lagen om anställningsskyldighet, 
LAS, § 6B bli aktuellt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar att datumet 2022-11-01 i förvaltningens förslag till beslut 
ändras till 2021-12-31. 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 
nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg begär budgetförstärkning från kommunstyrelsen som 
motsvarar det att den kommunala regin tar över boendena utifrån 2021 års 
ersättningsnivå samt övriga kostnader som kan infinna sig.   

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Ermin Škorić (S) ändrings- och tilläggsyrkanden. 
Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag.  

Nej-röst innebär att bifalla ändrings- och tilläggsyrkandena.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster och 2 nej-röster, beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Vardaga Äldreomsorg AB, Kommunstyrelsen, Förvaltningen för Service, Fackliga 
organisationer 



 
 

Datum 

2021-12-06 
Diarienummer 

SE 2021-00367 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder (Stättared 1:1) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service ger Service Fastighet i uppdrag att skyndsamt utreda och åtgärda bister enligt 
föreläggande från nämnden för Miljö & Hälsoskydd vid Stättared 1:1. Åtgärderna ska vara utförda och 
redovisade till Miljö & Hälsoskydd senast 2022-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun har beslutat att förelägga Kungsbacka 
kommun genom nämnden för Service, utsedd som ansvarig för kommunens fastigheter enligt 
reglemente i kommunen, så som fastighetsägare att vidta åtgärder på avloppsanläggningen som 
betjänar café och vandrarhem på fastigheten Stättared 1:1, i Kungsbacka kommun.  

Åtgärderna som ska utföras är:  

- Säkerställa att infiltrationsbäddens luftarrör är rena och fria från sand/skräp/slamrester och 
liknande.  

Åtgärderna ska vara utförda och redovisade till Miljö & Hälsoskydd senast 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-06 
(Miljö & Hälsoskydd) Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder  - Stättared 1:1 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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Beskrivning av ärendet 
Miljö & Hälsoskydd inspekterade 2020-11-05 den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten 
Stättared 1:1. Vid inspektionen upptäcktes följande brister:  
 
- Det var slam i fördelningsbrunnen 

- Det stora locket påfördelningsbrunnen låg så att det var en glipa ner i brunnen 

- Infiltrationsbäddens luftarrör hade slamrester, sand och/eller skräp i sig.   

I juni 2021 meddelade enhetschef Fastighetsförvaltning Service, att bristerna åtgärdats.  
Ingen redovisning av åtgärderna inkom, så Miljö & Hälsoskydd gjorde 2021-11-12 ett återbesök för 
att kontrollera avloppsanläggningen. Följande brister kvarstod:  

- Infiltrationsbäddens luftarrör hade slamrester, sand och/eller skräp i sig.   

 

Beslutet om föreläggande har kommunicerats i underrättelse som skickats till ansvarig 
fastighetsförvaltare på förvaltningen för Service, samt enhetschef. Service Fastighet fick då 
möjligheten att komma in med synpunkter men har inte inkommit med detta i tid. 

Miljö och hälsoskydd bedömer att det är skäligt att ställa krav på åtgärd av bristerna, då de kan leda 
till större brister och olägenheter från anläggningen om de inte åtgärdas.  

En åtgärdstid på 3 månader anses rimlig för att nämnda åtgärder.  

Service Fastighet kommer nu skyndsamt tilldela och följa upp ärendet för att hämta in det underlag 
som behövs. 

 
 

Information 
Riktlinjerna för vad som ses som en lämplig anläggning finner du i Havs- och Vattenmyndighetens 
Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).  
 
 
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. 
 
 

 

Lovisa Eld      Johan Burman 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Fastighet 
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Information 
Riktlinjerna för vad som ses som en lämplig anläggning finner du i Havs- och 
Vattenmyndighetens Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17).  

Om du behöver rådgivning och information om hur föreläggandet kan uppfyllas finns 
personal från Miljö & Hälsoskydd tillgänglig på telefon 0300- 83 53 84. Våra telefontider 
är måndagar kl 10-12 och 16-17:45 samt tisdag, torsdag och fredag kl 10-12.  

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid. I avgiften ingår 
exempelvis kostnader för upprättande av beslut om förbud och administration 
(diarieföring, fakturering och expediering, arkivering). Fortsatt handläggning av ärendet 
kan komma att debiteras. Taxan för 2021 är 1100kr/timma.  

 
 
Enligt fastställd delegering. 
För nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Andrea Peterson  
miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Bifogas:  Tidkort 

 

 
 
Så överklagar du 
Om du vill överklaga detta beslut eller delar av det ska du skriva till nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd med adress Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka och e-postadress 
info@kungsbacka.se. 

Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer och 
beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det. Beskriv varför du anser att 
beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Annars kan din överklagan inte prövas. Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd skickar ditt överklagande vidare till högre instans för prövning om inte 
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 

 

 



 
 

Datum 

2021-12-07 
Diarienummer 

SE 2021-00371 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Maria Rosenberg 
 
Verksamhetschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Komplettering av Service lokalbehov 2023-2027 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner komplettering av lokalbehov för nämndens egen verksamhet 
angående avveckling av skolpaviljong vid Iseråsskolan. Kompletteringen införs i Service fastställda 
lokalbehov för perioden 2023-2027. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service fastställde 2021-10-28 § 95 lokalbehov för nämndens egen verksamhet enligt 
Service Lokalbehovsplan 2023-2027 med tillhörande bilagor. 
 
Under 2019 inventerade och arbetade Service Fastigheter med att ta fram lösningar för sju paviljonger 
med tillfälliga bygglov. Lösningen blev att tre inhyrda paviljonger, där verksamheterna kan 
omstrukturera sin verksamhet i befintliga lokaler, ska avvecklas när avtalstiderna för respektive 
hyresobjekt löper ut. Ett av dessa objekt är en skolpaviljong på Iseråsskolan. Paviljongen är uppsagd 
för avflytt 2023-04-24.  
 
Kompletteringen gällande avveckling av skolpaviljong vid Iseråsskolan förs in Service 
lokalbehovsplan 2023-2027. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

 

 

Lovisa Eld      Maria Rosenberg 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 



 
 

Datum 

2021-12-01 
Diarienummer 

SE 2021-00363 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser december 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser december 2021 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-11-12 till 2021-12-09 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 
ärende 

Ärendemening 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 138) 
Delårsrapport 2021 för  
Kungsbacka kommun 

2021-11-23 2021-00351 Delårsrapport 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige) 
(Tjänsteskrivelse)  
Delårsrapport 2021 för  
Kungsbacka kommun 

2021-11-23 2021-00351 Delårsrapport 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige)  
Delårsbokslut 2021  
Kungsbacka kommun 

2021-11-23 2021-00351 Delårsrapport 2021 för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 139) 
Internationell policy för  
Kungsbacka kommun 

2021-11-23 2021-00352 Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige) 
(Tjänsteskrivelse)  
Internationell policy för  
Kungsbacka kommun 

2021-11-23 2021-00352 Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 
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(Kommunfullmäktige)  
Internationell policy 

2021-11-23 2021-00352 Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 

(Vård & Omsorg) (Beslut § 105)  
Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas vård- och 
omsorgsboenden 
 

2021-11-25 2021-00355 Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas  
vård- och omsorgsboenden 

(Vård & Omsorg) (Tjänsteskrivelse) 
Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas vård- och 
omsorgsboenden 

2021-11-25 2021-00355 Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas  
vård- och omsorgsboenden 

Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas vård- och 
omsorgsboenden 

2021-11-25 2021-00355 Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas  
vård- och omsorgsboenden 

(Kommunstyrelsen) (Beslut § 278) 
Policy och riktlinjer för personuppgifter 
och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 142) 
Policy och riktlinjer för personuppgifter 
och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 

(Kommunfullmäktige)  
Integritetspolicy 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 

(Kommunfullmäktige)  
Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 
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(Kommunstyrelsen) 
Riktlinjer för hantering av 
personuppgifter 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 

(Kommunstyrelsen) 
Regler för biträdesförhållanden inom 
Kungsbacka kommun 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler för 
inbördes biträdesförhållanden 
mellan nämnder 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 140) 
Antagande av ny kommunomfattande 
översiktsplan 

2021-11-29 2021-00361 Antagande av ny  
kommunomfattande översiktsplan 

(Ernst & Young AB) 
Uppföljande granskning 

2021-12-06 2021-00372 Uppföljande granskning av  
2019 års fördjupade granskningar 

(Ernst & Young AB) (Projektplan) 
Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

2021-12-07 2021-00377 Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen och 
hantering verksamhetslokaler 

(Byggnadsnämndens arbetsutskott) 
(Beslut § 500) 
Uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder och 
verksamheter inom  
Bukärr 1:30 m.fl. i Särö 

2021-12-09 2021-00380 Uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder och 
verksamheter inom  
Bukärr 1:30 m.fl. i Särö 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

 

 

Lovisa Eld  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-12-01 
Diarienummer 

SE 2021-00364 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegeringsbeslut december 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut december 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. 

Beslut fattade i enlighet med nämnden för Service delegeringsförteckning återrapporteras till nämnden 
genom sammanställning av delegeringsbeslut i separat bilaga.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Sammanställning delegeringsbeslut december 2021 

 

 

Lovisa Eld      

Förvaltningschef     
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2021-11-16 3.1.16 
Dataskyddsförordningen  
GDPR artikel 28 

 
Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av 
personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges 
räkning.  

Lovisa Eld 

2021-11-16 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Tillsvidareanställning 
Fastighetsförvaltare 

Peter Gulin 

2021-11-17 Kommunstyrelsen beslut 
2017-06-20 § 158 
Elsäkerhet och fördelning  
av uppgifter 

 
Delegering el-ansvar  
och installationer 
 

Lovisa Eld 

2021-11-22 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Vikariat 
Lokalvårdare 

Karin Gynnerstedt 
 

2021-11-22 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Vikariat 
Bilvårdare 

Christer Lindström 
 

2021-11-25 3.1.16 
Dataskyddsförordningen  
GDPR artikel 28 

 
Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av 
personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges 
räkning.  
 

Lovisa Eld 
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2021-12-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Tillsvidareanställning 
Lokalvårdare 

Kristin Uddh 

2021-12-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Tillsvidareanställning 
Administratör 
 

 

Eva Djervbrant 
Jacobsson 

2021-12-01 3.3.2  
LAS, kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

 
Vikariat 
Måltidsbiträde 

Susan Börjesson 

2021-12-08 Kommunstyrelsen beslut 
2017-06-20 § 158 
Elsäkerhet och fördelning  
av uppgifter 

 
Delegering el-ansvar  
och installationer 

Johan Burman 

2021-12-08 Kommunstyrelsen beslut 
2017-06-20 § 158 
Elsäkerhet och fördelning  
av uppgifter 

 
Delegering el-ansvar  
och installationer 

Mats Söderström 

 
 
Lovisa Eld 

Förvaltningschef Service 




