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Plats och tid Ankaret, klockan 8.30-11.45 

Beslutande Olle Hällnäs (SD), ordförande 
Lennart Johansson (S), vice ordförande 
Tea Barkman (M) 

 

Övriga deltagare Jenny Lindborg, tf. förvaltningschef 
Sebastian Larsson, nämndsekreterare 
Annika Millegård, avdelningschef fastighet § 15, 18 
Lotta Markgren, handläggare § 10-14 
Jaroslava Nilsson, HR-konsult § 10-16 
Rickard Rönnlund, säkerhetssamordnare § 18 

Utses att justera Lennart Johansson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 10-18 

Ordförande Olle Hällnäs (SD) 

Justerande Lennart Johansson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 10 Dnr SVN 2023/0018 
 
 

Revidering servicenämndens attestförteckning 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  
 

1. anta bifogat förslag på förändring av servicenämndens 
attestförteckning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt rutiner i Varbergs kommun ska servicenämnden fatta beslut årligen 
om servicenämndens attestförteckning är i behov av revidering och vilka 
justeringar som bör göras.  
 
Inför 2023 års revidering av attestförteckningen har en översyn gjorts och 
beloppen korrigerats för att anpassas till kostnadsökningar som skett den 
senaste tiden.  
 
I underlaget ”Servicenämndens attestförteckning med förslag på 
revidering” är samtliga förslag på revidering markerade med blå text. De 
förslag på belopp eller texter som föreslås strykas är överstrukna.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 24 februari 2023 
2. Servicenämndens attestförteckning med förslag på revidering 
3. Servicenämndens attestförteckning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämndens arbetsutskott 2023-03-09 3 
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 § 11 Dnr SVN 2023/0019 
 
 

Revidering servicenämndens 
delegationsordning 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. anta bifogat förslag för revidering av servicenämndens 
delegationsordning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningen har reviderat delegater, lagt till förslag på 
beslutspunkter och föreslagit makulering av beslutspunkter, gjort 
förtydliganden i anmärkningar och uppdaterat lagrum.  
 
Samtliga föreslagna tillägg och/eller revidering av text eller belopp är 
markerade med blå text i ”Delegationsordning servicenämnden med förslag 
på revidering”. Förslag på makulering är markerat med överstruken text.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 24 februari 2023 
2. Delegationsordning servicenämnden med förslag på revidering 
3. Delegationsordning servicenämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 12 Dnr SVN 2023/0012 
 
 

Svar på remiss - Riktlinje för intern kontoll 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna riktlinjen för intern kontroll. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Den nuvarande riktlinjen för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige 
18 juni 2013, § 69, och har nu setts över.  
 
Revideringen av riktlinje för intern kontroll innehåller inga förändringar 
avseende process eller tidplan för arbetet. Däremot har styrdokumenten 
delats upp i två separata delar: en riktlinje som beskriver de principiella 
utgångspunkterna för arbetet och en anvisning som beskriver hur det 
praktiska arbetet ska gå till 
 
Beslutsunderlag 

1. Förvaltningens beslutsförslag den 6 februari, 2023 
2. Remiss – Riktlinje för intern kontroll 
3. Riktlinje för intern kontroll 
4. KSAU 20230124 § 24 - Riktlinje för intern kontroll – remissutskick. 

 
Övervägande 
Syftet med revideringen av riktlinje för intern kontroll: att uppdatera 
styrdokumenten och förtydliga och förenkla det praktiska arbetet, uppnås 
gott och väl med förslaget och inget övrigt finns att tillägga.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 13 Dnr SVN 2022/0016 
 
 

Återrapportering intern kontroll 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna återrapporteringen av intern kontroll 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut i servicenämnden har följande kontrollområden 
granskats:  

Kontrollområde RVA* 
(16 poäng är 
max) 

Korttidsjukfrånvaro 12 
Skyddsronder 12 
Utdrag ur belastningsregister 12 
Tidsrapportering i fastighetssystemet (Incit 
Xpand) 

12 

Underhållsplaner fastighet 12 
Rutiner vid telefonstörning 12 
Livsmedelssäkerhet 9 
GDPR-efterlevnad 12 

*Risk- och väsentlighetsanalys 
 
Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis. 
Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, 
kontrollområden samt eventuella åtgärder. Återrapporteringen finns 
sammanställd i bilagan ”Rapport – Intern kontroll 2022” 
 
Summering av 2022 års internkontroll 
Följande internkontrollpunkter bedöms helt uppfyllda: 

• Skyddsronder 
• Underhållsplaner fastighet 
• Rutiner vid telefonstörning 
• Livsmedelssäkerhet 
• GDPR-efterlevnad 

Nedan punkter bedöms ej uppnått målvärde: 
• Korttidsjukfrånvaro 
• Utdrag ur belastningsregister 
• Tidsrapportering i fastighetssystemet (Incit Xpand) 

 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 20 februari 2023 
2. Rapport – intern kontroll 2022 
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Övervägande 
Fem internkontrollpunkter bedöms som helt uppfyllda. 
 
På grund av kvarvarande rekommendationer kring Covid-19-sjukdom har 
många fortsatt stannat hemma vid milda symptom. Detta har lett till 
fortsatt hög sjukfrånvaro vilket gett att rutinen för uppföljning av 
sjukfrånvaro inte följts. Kontrollpunkten ligger därför kvar till 2023. 
 
Utdrag ur belastningsregistret har missat att rapporteras in av enstaka chef 
för säsongsanställd, därför anses inte målvärdet helt uppfyllt. 
 
Tidrapporteringen i fastighetssystemet startade fullt ut 1 april 2022 och 
bedömningen ligger därför nära målvärdet för året.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 14 Dnr SVN 2023/0014 
 
 

Intern kontroll 2023 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. följande punkter inkluderas i nämndens interna kontroll 2023: 
o utdrag ur belastningsregister, korttidssjukfrånvaro, 

underhållsplaner fastigheter, redundans i kommunens IT-
miljö, minska antalet timavlönade, GDPR-efterlevnad samt 
rapportering av delegationsbeslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Johansson (S) föreslår som ett ändringsyrkande att ta bort punkten 
”Livsmedelsäkerhet” då området inte får anses vara ett problemområde. I 
övrigt styrker Lennart Johansson (S) liggande förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar ifall arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Lennart 
Johanssons (S) förslag och finner att så är fallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive förvaltning. Inom förvaltningens verksamhetsområde ansvarar 
förvaltningschefen, eller av honom/henne utsedd, för att konkreta regler 
och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan 
upprätthållas. Inom detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet 
med att åstadkomma och upprätta en god internkontroll.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande riktlinjer för 
internkontroll. Serviceförvaltningen har följt riktlinjerna och processen 
kring att ta fram plan för internkontroll.  
 
Planen för internkontroll består av identifiering av kontrollområden, risk- 
och väsentlighetsanalys, kontrollansansvarig för respektive kontrollområde 
samt uppföljning/återrapportering.  
 
Risk- och väsentlighetsanalysen (RVA) består dels av en riskinventering 
dels av en prioritering (bedömning av väsentlighetsgrad och sannolikhet på 
en skala 1–4). De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och 
ger då en slutsiffra mellan 1–16.  
 
Intervallet 9–16 tas med i nämndens internkontrollplan. För processer som 
får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder sättas in för att 
minimera risken.  
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Ett riskområde är en process med en väsentlig risk någonstans i flödet. 
Processen kan omfatta flera verksamheter.  
 
Ett kontrollområde identifierar vad inom riskområdet som är kritisk och 
behöver undersökas.  
 
Servicenämnden ska senast i mars varje år anta en plan för den interna 
kontrollen. Planen överlämnas till Kommunstyrelsen senast under samma 
månad.  
 
Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, 
kontrollområden samt eventuella åtgärder. 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 20 februari 2023 
2. Internkontrollplan 2023. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 15 Dnr SVN 2022/0079 
 
 

Svar på remiss - Riktlinjer för ekosystemtjänster 
och kompensationsåtgärder 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. tillstyrka remissen för riktlinjer för ekosystemstjänster och 
kompensationsåtgärder  

2. föreslå att hantering av invasiva arter bör inkluderas i riktlinjen 
3. föreslå att kommunekologen tar övergripande ansvar för frågan 
4. lämna yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder för Varbergs kommun. 
Syftet med dokumentet är att riktlinjen ska bidra till att kommunen 
uppfyller kommunala hållbarhetsmål, nationella miljö- och etappmål samt 
globala hållbarhetsmål.  
Riktlinjen ger förutsättningar för implementation i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 21 februari 2023 
2. Remiss – Riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder 
3. Förslag till riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder 
4. Underlag till förslag till riktlinjer ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder 
5. KSAU 221206 § 516 – Samrådsremiss - Riktlinjer för 

ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder. 
 
Övervägande 
Det är viktigt att kommunen inkluderar alla parter från samhällsutveckling 
till byggnation och de driftande förvaltningarna. Vidare får det anses att 
utvecklat samarbete mellan förvaltningar som arbetar med drift av utemiljö 
vore gynnsamt, bland annat då invasiva arter kan röra sig mellan 
ansvarsområden.  
Sammantaget kan man konstatera att föreslagen riktlinje är gediget 
genomarbetad och kommer att stärka kommunen i att uppnå kommunala 
likväl som nationella och globala hållbarhetsmål.  
För att konkretisera önskas följande punkter komplettera föreslagen 
riktlinje: 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämndens arbetsutskott 2023-03-09 10 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

  
• För att bibehålla biologisk mångfald behövs det en övergripande 

strategi kring invasiva arter.  
• Kommunekolog på kommunstyrelsens förvaltning bör ta det 

övergripande ansvaret för frågan då den påverkar hela 
kommunkoncernen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 16 Dnr SVN 2021/0082 
 
 

Strategi gällande rimligt antal medarbetare per 
chef på serviceförvaltningen 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. godkänna den av förvaltningen framtagna strategin 
2. översända strategin till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 motionerade Jeanette Qvist och Kent Norberg om att ge 
kommunens chefer likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån antalet 
underställda. Motionen avslogs av kommunfullmäktige i juni 2022 dock 
med medskicket att berörda nämnder skulle återkoppla med en strategi för 
att nå ett rimligt antal medarbetare per chef. Arbetet med detta ska 
återrapporteras i kommunens årliga personal- och hälsobokslut. Arbetet 
med detta är i full gång varför återkopplingen ska hanteras av 
servicenämnden.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 16 februari 2023 
2. Strategi för rimligt antal medarbetare per chef 
3. KF 20220621 § 115 – Svar på motion om att ge våra chefer och 

medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam 
arbetsmiljö 

4. SVN 20211024 § 79 – Svar på remiss – motion om att ge våra chefer 
och medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam 
arbetsmiljö 

5. Motion – Ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för 
en god och hälsosam arbetsmiljö. 

 
Övervägande 
Att inte ha för många underställda per chef är viktigt för en bra arbetsmiljö. 
Detta påverkas av olika faktorer, så som arbetets art, placering av anställda, 
strategiskt ansvar samt arbetets innehåll.  
Det får inom servicenämndens verksamhetsområde anses vara rimligt med 
cirka 30 underställda per chef vilket också framgick när nämnden svarade 
på motionen 21 oktober 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 17 Dnr SVN 2023/0015 
 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
servicenämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 
 

1. anta servicenämndens dokumenthanteringsplan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Alla kommunens nämnder ska ha en dokumenthanteringsplan som styr hur 
och vart man hanterar sina handlingar oavsett om det är tal om fysiska eller 
digitala sådana. En dokumenthanteringsplan ska täcka nämndens alla 
handlingar. Servicenämnden är ansvarig för hur man hanterar sina 
handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen GDPR, 
förvaltningslagen, kommunallagen och lagen om offentlig upphandling.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 13 februari 2023 
2. Förslag på ny dokumenthanteringsplan. 

 
Övervägande 
För att möjliggöra nödvändig gallring inom förvaltningens bestånd av 
drifthandlingar och energideklarationer behöver nämnden besluta om att 
lägga dessa handlingstyper till redan existerande dokumenthanteringsplan. 
Då serviceförvaltningen arbetar med att organisera nämndens arkiv, och 
det under tidspress på grund av ombyggnation av stadshus c så behöver 
nämnden besluta att addera handlingstyperna, ”driftinstruktioner” samt 
”energideklarationer”. En större revidering kommer ske senare under 2023. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämndens arbetsutskott 2023-03-09 13 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 18 Dnr SVN 2023/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
 

• Tf. Jenny Lindborg informerar att månadsrapporten för februari 
kommer gå direkt för beslut i nämnden. 

• Säkerhetssamordnare Rickard Rönnlund informerar om det arbete 
som görs inom verksamheten kring krishantering. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
 
 
 


	Revidering servicenämndens attestförteckning
	Revidering servicenämndens delegationsordning
	Svar på remiss - Riktlinje för intern kontoll
	Återrapportering intern kontroll 2022
	Intern kontroll 2023
	Svar på remiss - Riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder
	Strategi gällande rimligt antal medarbetare per chef på serviceförvaltningen
	Revidering av dokumenthanteringsplan för servicenämnden
	Förvaltningen informerar

