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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 114 Dnr 2021-00370 

Drift av måltidsverksamheten vid Kolla vård-och omsorgsboende 

Beslut 

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 

 

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 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 115 Dnr 2021-00366 

Gröna hyresavtal 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av Gröna hyresavtal till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för 

minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens 

ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Grönt 

hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för 

att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och 

inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. 

Starten avseende arbetet med Gröna hyresavtal innebar att ta reda på vilka krav 

Kungsbacka kommun ställer eller bör ställa när de hyr in lokaler från externa aktörer. 

Nulägesanalys samt omvärldsbevakning har genomförts. Förslag som framkommit i 

utredningen är att Kungsbacka kommun ska ha som målsättning att 75% av de 

inhyrda lokalerna ska ha samma miljö-och energikrav som de egenägda fastigheterna 

inom en 5-års period. Utredningen förslår också att 10% av kommunens egna 

fastigheter ska vara certifierade inom en 5-års period.  

 
Vid nästkommande sammanträde ämnar nämnden för Service att fatta beslut om 

förslag på inriktning angående Gröna hyresavtal. 

 

Beslutsgång 

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

informationen av Gröna hyresavtal  till protokollet, och finner att nämnden bifaller 

det. 
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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 116 Dnr 2021-00367 

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

Beslut 

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 

 

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 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 117 Dnr 2021-00374 

Påverkan på verksamheterna fastighet och fordon med anledning av 
snöfall och kyla 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av påverkan på verksamheterna 

Fastighet och Fordon med anledning av snöfall och kyla till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Burman redogör för verksamheterna Fastighet och Fordons påverkan med 

anledning av snöfall och kyla. Förutsättningar som ligger till grund för en gynnsam 

hantering är goda rutiner inom verksamheten, goda dialoger med berörda enheter 

samt förebyggande information. Verksamhetens ordinarie hantering är att snö-och 

halkbekämpning prioriteras. Därefter sker kontroll och åtgärder av snö på tak samt 

säkerställning av fria utrymningsvägar. Vidare sker avtalsuppföljning med 

entreprenörer. Samordning tillsammans med förvaltningen för Teknik. 

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av påverkan på verksamheterna Fastighet och Fordon med anledning 

av snöfall och kyla till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 118 Dnr 2021-00365 

Förvaltningschefen informerar december 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen december 2021 

till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om sjukfrånvaron kopplat till Covid-19 samt redogör för den 

uppdaterade arbetsgivarpolitiska hållningen med anledning av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsgivare som började gälla  

2021-12-08. 

Vidare redovisar hon förvaltningens styrkort och nyckeltal avseende Utveckling & 

Administration, Lönecenter samt Lokalförsörjning. 

Sedan föregående sammanträde har nämnden för Service haft presidiedialoger med  

Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 

Service och Kommunledningskontoret driver ett kommungemensamt projekt 

gällande förtydligande av ansvar och roller för effektiv digitalisering där den 

förväntade nyttan är att nå ett smidigare samarbete genom ökad tydlighet. Projektet 

har gett ett uppdrag till forskare vid Göteborgs Universitet med syfte att få stöd i 

arbetet gällande bland annat ökad insikt hos ledning, politiker och berörda 

medarbetare kring styrning och ledning av verksamhetsutveckling med stöd av 

digitalisering. Nämnden för Service kommer delges information kring projektet vid 

sammanträdet i februari 2022. 

Svensk Miljöbas har för 6:e året i rad diplomerat Lokalvård för verksamhetens 

miljöarbete. 

 

Leverans har skett i form av workshop med utgångspunkt i 

Upphandlingsmyndighetens modell för ändamålsenliga inköpsorganisationer. 

 

Lena Salomonsson delger nämnden en kortfattad återblick från det gångna året 

avseende några av de leveranser förvaltningen genomfört. 

 

Lovisa Eld avslutar med att tacka för ett gott samarbete under 2021 och önskar alla 

en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Beslutsgång 

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

informationen från förvaltningschefen december 2021till protokollet, och finner att 

nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 119 Dnr 2021-00354 

Granskningsutskick - Detaljplan för bostäder och förskola inom 
Frillesås-Rya 2:1 i Kungsbacka kommun - sista svarsdag 14 december 
2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen av granskningsutskick - Detaljplan för 

bostäder och förskola inom Frillesås-Rya 2:1 i Kungsbacka kommun till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för service ser positivt på att den nya detaljplanen ger möjlighet till att 

etablera en ny förskola för 160 barn som ersättning av en befintlig paviljongsförskola 

med tillfälligt bygglov. 

 

Arbetsprocessen innebär att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetet  

tillsammans med andra aktörer inom kommunen. Förvaltningen ser att 

arbetsprocessen fungerat väl och att detaljplanen uppfyller behovet av ersättning 

av förskoleplatser i befintlig förskola. Förvaltningen för Service ser positivt på att 

skapa en attraktiv förskoletomt så att tillräckliga friytor kan skapas då detta inte bara 

har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter utan även en 

positiv påverkan på området i stort.   

Den nya trafiksituationen med en säker angöring till förskolan och goda cykel- och 

gångvägar underlättar rörelsen för alla trafikanter att kunna känna sig trygga i 

området. Nya parkeringsytor skapas öster om tillfartsväg för att uppfylla behovet 

av personalparkering till förskolan. ”Hämta-och lämna platser” för föräldrar finns i 

direkt anslutning till förskolan.  

Detaljplanen ger upphov till extra investeringskostnader för provisorisk 

personalparkering och provisorisk utemiljö som måste tillskapas då befintlig förskola 

kommer bedriva verksamhet under byggnationen.   

 

 

Beslutsunderlag 

Service tjänsteskrivelse, 2021-12-06 

Granskningsutskick – Detaljplan för bostäder och förskola inom del av  

Frillesås-Rya 2:1  

 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 

Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

Beslutsgång 

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

informationen av granskningsutskick - Detaljplan för bostäder och förskola inom 

Frillesås-Rya 2:1 i Kungsbacka kommun till protokollet, och finner att nämnden 

bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 120 Dnr 2021-00371 

Komplettering av Service lokalbehov 2023-2027 

Beslut 

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 

 

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 

 

 

  

 

§ 121 Dnr 2021-00362 

Projektinformation december 2021  

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation december 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning redogör för pågående projekt i 

Kungsbacka kommun. På dagens sammanträde informerade hon om pisten vid 

ishallen, Hembygdsmuseets anpassning, Gällinge förskola, Skårbyskolan och 

idrottshall etapp 1, utökning av matsalen vid Åsaskolan samt ombyggnationen av 

Kapareskolan. 

Beslutsgång 

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

projektinformation december 2021 till protokollet, och finner att nämnden bifaller 

det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 122 Dnr 2021-00363 

Redovisning av inkomna skrivelser december 2021 

Beslut 

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 

(Kommunfullmäktige)  

Internationell policy 

2021-11-23 2021-00352 Internationell policy 

för Kungsbacka 

kommun 
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Nämnden för Service Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

(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 
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(Kommunfullmäktige)  

Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder 

2021-11-25 2021-00358 Policy och riktlinjer 

för personuppgifter 

och regler för 

inbördes 

biträdesförhållanden 

mellan nämnder 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

 

Beslutsgång 

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

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

nämnden bifaller det. 
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2021-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 123 Dnr 2021-00364 

Anmälan av delegeringsbeslut december 2021 

Beslut 

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. 

Följande beslut är fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 

2021-03-18 § 23 samt beslut från Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 158 under 

perioden 2021-11-02 till 2021-12-13. 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt 
ev. omfattning   

Beslutsfattare 

2021-10-15 Kommunstyrelsen  

beslut 2017-06-20 § 158 

Elsäkerhet och fördelning  

av uppgifter 

Delegering el-ansvar  

och installationer 

Lovisa Eld 

2021-11-09 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Lokalvårdare 

Masoumeh 

Pettersson 

202-11-12 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Utvecklare 

Christian 

Carlund 
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Nämnden för Service Datum  

2021-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

2021-11-15 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

IT-arkitekt 

Eva Sjöqvist 

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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Nämnden för Service Datum  

2021-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

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 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Sammanställning delegeringsbeslut december 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. 

 

 

Fredrik Hansson tackar för ett gott samarbete och önskar samtliga ledamöter och 

ersättare i nämnden för Service samt förvaltningen för Service en God Jul och ett 

Gott Nytt År. 

 


