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§ 11 Dnr 2021-00375 

Uppföljning Intern kontroll 2021, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner uppföljningsrapport Intern kontroll Service 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 

verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Resultatet av 

årets arbete sammanställs i en Intern kontrollrapport som ska beslutas av nämnden. 

Rapporten innehåller de genomförda kontrollerna med tillhörande förbättringsarbete 

när så är aktuellt. I uppföljningen ingår också en självskattning.  

Nämnden för Service godkände 2020-11-26 § 107 Intern kontrollplan 2021 och 

granskningar inom den egna verksamheten har genomförts efter beslut. 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt 

de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 

tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Utöver de kommungemensamma risker som identifierats inom personal, ekonomi och 

informationssäkerhet/administration kompletterades nämnden för Service Interna 

kontrollplan 2021 med åtta verksamhetsspecifika risker. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-01-31 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021, 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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§ 12 Dnr 2022-00005 

Årsredovisning 2021, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner Årsredovisning 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen är en sammanställning och redogörelse av förvaltningens 

verksamhetsår samt ekonomiska utfall. Årsredovisningen innehåller bland annat 

uppföljning av mål och verksamhet samt återger det väsentligaste som hänt och 

påverkat förvaltningen under året, vilket genomgående är pandemins påverkan på 

samtliga verksamheter. Merparten av budgeten utgörs av internhandel, vilket ger 

påverkan indirekt genom systerförvaltningarnas efterfrågan på de tjänster som 

förvaltningen för Service utför. 

Nämndens sammanlagda driftresultat för år 2021 innebär en positiv avvikelse på 16,1 

miljoner kronor (mkr), vilket motsvarar 1,3 procent av de totala budgetkostnaderna. 

Resultatområde Service har ett överskott på 11,7 mkr och resultatområdet Fastigheter 

har ett överskott på 4,4 mkr. 

Fastighet redovisar en positiv investeringsavvikelse på 328,6 mkr. Avvikelsen 

förklaras till merparten av att hela budgeten tilldelats för ett antal lokalplansprojekt där 

en stor del av inköpen kommer först år 2022 eller senare.  

Resultatområdet Service har en mindre positiv investeringsavvikelse på 2,4 mkr. 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 

tillsammans med bifogade handlingar. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-17 

Årsredovisning 2021, 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 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 13 Dnr 2022-00021 

Ombudget och resultatfond 2021, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021 tillsammans 

med bifogade handlingar.      

För Fastighet driftredovisning innebär nämndens förslag att kostnader på totalt 18 

410 tusen kronor (tkr) återredovisas och därmed lyfts bort från Fastigheters resultat. 

Merparten av återredovisningen kan härledas till utrangeringar, rivningar samt vakanta 

lokaler. För Fastighet föreslås också ombudgetering gällande driftredovisningen på 

totalt 10 648 tkr för pågående projekt varav rivningsarbete vid Varlaskolan utgör en 

stor del. Nämnden föreslår att Fastighets resultat på 12 194 tkr, efter återredovisning 

och ombudgetering, förs till Fastigheters resultatfond.    

    

I driften för Service övriga verksamhetsområden begärs återredovisning på totalt 5 370 

tkr. Återredovisningen motsvarar resultatöverskottet hos Service Management och 

Måltider som bland annat haft lägre kostnader till följd av mindre antal personer i de 

administrativa lokalerna respektive lägre antal måltider till elever. Ingen 

ombudgetering förordas för Service övriga verksamhetsområden. Nämnden föreslår att 

Service övriga verksamheters resultat på 6 354 tkr, efter återredovisning, förs till 

resultatfonden. 

 

Nämnden redovisar ett sammanlagt överskott för Fastigheters inventeringar på 

328 576 tkr kronor. Överskottet förklaras till merparten av att man under året tilldelats 

hela projektbudgeten för ett antal projekt men många av inköpen görs andra år 

och därmed uppstår periodiseringseffekter. Investeringsresultat att återredovisa för 

Fastigheters avslutade projekt är ett överskott på 1 944 tkr. Nämnden begär  

ombudgetering gällande överskottet på 326 632 tkr avseende Fastigheters pågående  

investeringsprojekt. 

    

Resultatet att återredovisa för investeringarna avseende Service övriga verksamheter 

är ett överskott på totalt 2 373 tkr. Då samtliga projekt har avslutats under året har 

nämnden ingen begäran angående ombudgetering gällande Service övriga 

verksamheters investeringar.   
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

SEFA Ombudget och resultatfond 2021 – drift 

SE Ombudget och resultatfond 2021 - drift 

SEFA Ombudget 2021 - investering 

SE Ombudget 2021 – investering 

 

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 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 14 Dnr 2022-00013 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete Service 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationenen avseende uppföljning systematiskt 

arbetsmiljöarbete Service 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Grimhusen redogör för förvaltningen för Service uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet år 2021. Arbetsmiljöarbetet är reglerat i föreskriften 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS) 2001:1 och gäller för samtliga arbetsgivare.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 

Den största och viktigaste delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs via 

enheternas arbetsplatsträffar, tillsammans med medarbetare och eventuellt 

skyddsombud samt genom förvaltningens samverkansgrupper där arbetsgivaren 

kontinuerligt för dialog med fackliga företrädare. Sammanfattningsvis tyder inkommit 

underlag på att mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt och att det finns väl fungerande rutiner i förvaltningen för att 

undersöka arbetsmiljön och för att åtgärda de brister och risker som framkommer. 

 

 

Beslutsgång 

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

informationen av uppföljning systematsikt arbetsmiljöarbete Service 2021 till 

protokollet, och finner att nämnden för Service bifaller det. 
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§ 15 Dnr 2022-00014 

Återrapportering delegationsbeslut personal Service 2021 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen avseende återrapportering  

delegationsbeslut personal Service 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Grimhusen redovisar återrapportering delegationsbeslut personal Service 

2021. Delegationsbeslut gällande personal kan innefatta skriftliga varningar, 

avstängningar, uppsägningar, avsked samt överenskommelse om avslutad anställning.   

 

Beslutsgång 

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

informationen avseende återrapportering delegationsbeslut personal Service 2021  

till protokollet, och finner att nämnden för Service bifaller det. 
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§ 16 Dnr 2022-00006 

Underlag till kommunbudget 2023, nämnden för Service 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner underlag till kommunbudget 2023 Service. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunbudget 2023 utgår från den budget och ramar som beslutades av 

Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 96 Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024. 

Nämnderna uppmanas därigenom att inkomma med underlag som beskriver de 

möjligheter, utmaningar och förändringar de har framför sig på kort och lång sikt samt 

för att nå en budget i balans. Nämndens uppdrag ska också ses i sammanhanget ”Ett 

Kungsbacka”. 

Nämnden för Service redovisar i underlag till kommunbudget fyra utmaningar varav 

två innehåller konkreta äskande om finansiering.  

 

Digitalt Center äskar för en uppräkning av sina internpriser på 2,5 procent i stället för 

nuvarande 1,5 procent vilket med nuvarande budget motsvarar drygt 600 tusen kronor. 

Orsakerna är bland annat utökade krav på digitaliseringen och IT-säkerhet.  

Ekonomisk rådgivning äskar fortsatt för tjänsten som ekonomisk rådgivare vilket 

motsvarar 700 tusen kronor. Beloppet tilldelades tillfälligt under år 2022 men vid ett 

stadigvarande tillägg, för att behålla bemanningen, kan enheten fortsätta bedriva ett 

proaktivt och långsiktigt arbete.  

Måltidsverksamheten och energikostnader är andra utmaningar, utan konkreta äskande 

i nuläget, som nämns i rapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-17 

Underlag till kommunbudget 2023, 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 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 17 Dnr 2022-00016 

Projektinformation februari 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar projektinformation februari 2022 till protokollet. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Rosenberg, verksamhetschef Lokalförsörjning redogör för pågående projekt i 

Kungsbacka kommun. På dagens sammanträde informerade hon om flytten av 

verksamheten och byggprojektet vid Blomstergatans förskola, utredning avseende 

ombyggnation/nybyggnation på Ekhaga vård-och omsorgsboende, anpassning av 

Hembygdsmuseets lokaler, Vallda BmSS, Gällinge förskola samt samverkanshuset i 

Anneberg. 

 

Beslutsgång 

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

projektinformation februari 2022 till protokollet, och finner att nämnden för Service 

bifaller det. 
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§ 18 Dnr 2022-00017 

Redovisning av inkomna skrivelser februari 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser februari 2022  

till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2022-01-13 till 2022-02-01 har inga skrivelser inkommit till nämnden 

för Service. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-21 

 

Beslutsgång 

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

redovisningen av inkomna skrivelser februari 2022 till protokollet, och finner att 

nämnden för Service bifaller det. 
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§ 19 Dnr 2022-00018 

Anmälan av delegeringsbeslut februari 2022 

Beslut 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut februari 2022. 

 

 

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 med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning  

2021-03-18 § 23 under perioden 2022-01-10 till 2022-02-01: 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp 
enligt delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2022-01-10 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Måltidsbiträde 

Marita Belstad 

2022-01-10 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Måltidsbiträde 

Marita Belstad 

2022-01-17 

 

3.1.2 b  

OSL 6 kap 3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

Avslagsbeslut  

Begäran av allmän handling 

Annette Sarwe 
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2022-01-17 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Utvecklare 

Ulrika Qvist 

2022-01-17 

 

3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Administratör 

 

Christer 

Lindström 

2022-01-24 

 

3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Servicevägledare 

Malin 

Tornevald 

2022-01-25 

 

3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Lokalvårdare 

Jenny Erixon 

2022-01-25 

 

3.1.2 b  

OSL 6 kap 3-6 §§ 

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

 

Avslagsbeslut  

Begäran av allmän 

handling 

Annette Sarwe 

2022-01-27 

 

3.2.20 

Hantera och besluta om 

anläggningstöd till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader  

3.2.21 

Hantera och besluta om 

driftbidrag till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader  

 

Anläggningsstöd  

och driftsbidrag till 

samlingslokaler 2022 

Fredrik 

Wallman 
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2022-01-31 

 

3.2.12 
Attestreglementet  

 

 

 

 

Utse beslutsattestanter och 

ersättare för nämndens 

verksamheter.  

Lovisa eld 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-01-21 

Sammanställning av delegeringsbeslut februari 2022 

 

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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§ 20 Dnr 2022-00019 

Förvaltningschefen informerar februari 2022 

Beslut 

Nämnden för Service noterar informationen från förvaltningschefen februari 2022  

till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lovisa Eld informerar om det aktuella läget avseende Covid-19. Kungsbacka kommun 

fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att merparten 

av restriktionerna tas bort 2022-02-09. Kommunen har utifrån detta uppdaterat sin 

arbetsgivarpolitiska hållning. 

Sedan föregående sammanträde har nämnden för Service presidium haft dialog med 

För & Grundskolas presidium.  

Förvaltningen för Service styrkort och nyckeltal presenterades i Årsredovisning 2021. 

 

Beslutsgång 

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

informationen från förvaltningschefen februari 2022 till protokollet, och finner att 

nämnden för Service bifaller det. 

 

 

 

 


