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Plats och tid Apelviken, klockan 13.30 – 15.50 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

Kjell Iseborn (M) 

Björn Pettersson (M) 

Katarina Sundvall (C) 

Julia Nord Axelsson (S) 

Gösta Johansson (S) 

Olle Hällnäs (SD) § 63- 71 

Christina Svalander (KD) § 72-75 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Jörgen Persson (C) 

Filip Zachrisson (L) 

Christina Svalander (KD) § 63-71 

Leif Rehbinder (S) 

Karolina Mårtensson (S) 

 

 

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef 

Maria Nylander, enhetschef socialförvaltningen § 64 

Lotta Markgren, handläggare § 65-66 

Håkan Axelsson, IT-chef § 70-71 

Joakim Dissler, enhetschef Varberg direkt § 70 

Mary Todelius, IT-projektledare § 71 

Carlos Paredes Gallardo, kommunal § 63- 70 

Utses att justera Gösta Johansson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Jenny Lindborg Paragraf 63-75 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Gösta Johansson (S)  
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 § 63 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna ändring av dagordningen  
 
___________________________________ 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Servicenämnden beslutar godkänna följande ändringar i dagordningen: 
 
Ärende nr 10 ”Förvaltningen informerar” delas upp i två delar, en del tas 
upp som ärende nr 4 och en del som ärende nr 10 
 
Nytt ärende ”Förstudie Veddige simhall” tas upp som ärende nr 11. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Servicenämnden 2021-09-23 4 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 64 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Maria Nylander, enhetschef socialförvaltningen, informerar om gemensam 
bemanningspool.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 65 Dnr SVN 2020/0089 

 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
servicenämnden 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna revidering av dokumenthanteringsplan för 

servicenämnden 

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

Beskrivning av ärendet 

 
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ha en dokumenthanteringsplan.  

Denna behöver uppdateras regelbundet för att innehålla korrekt information och 

vara ett stöd för verksamheten. Översyn ska göras vartannat år och utöver det 

snarast vid förändringar som påverkar hur handlingar hanteras. 

  

Kommunarkivet har introducerat ett nytt arbetssätt för kommunens 

dokumenthanteringsplaner i enlighet med Riksarkivets generella föreskrifter RA-

FS 2008:4. Nämndernas dokumenthanteringsplaner ska vara verksamhetsbaserade 

utifrån kommunens processer så som de presenteras i kommunens 

klassificeringsstruktur. 

  
Dokumenthanteringsplanerna tas fram av den förvaltning som ansvarar för 
respektive process. För styrande och stödjande processer ska 
dokumenthanteringsplanen vara kommungemensam och varje nämnd kan 
besluta att respektive förvaltning tillämpar denna. 
 
Servicenämnden godkände revidering av dokumenthanteringsplan för 
nedan processer den 3 december 2020, § 91. 

 
2.4 Support och verksamhetsstöd  

2.5 IT-system och -drift  

2.6 Lokaler och fastigheter  

2.7 Fordon och transporter  
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 12 

Dokumenthanteringsplan för servicenämnden 

Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 43 

 

Övervägande 
Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer omfattar 

samtliga processer som hör till styrande och stödjande verksamheter i de 
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kommunala förvaltningarna. Den kan därför tillämpas av samtliga 

förvaltningar efter beslut i respektive nämnd. 

 

Kommunstyrelsens beslut att uppmana övriga nämnder att anta 

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer föranleder denna 

revidering. Servicenämndens dokumenthanteringsplan utökas med de processer 

som är tillämpliga för verksamheten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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§ 66 Dnr SVN 2021/0080 
 

Uppföljning av granskningsrapport - 
Personuppgiftsincidenter  
 
Beslut  
 
Servicenämnden beslutar  
 

1. godkänna de föreslagna åtgärderna utifrån granskningsrapporten.  
 
______________________________________ 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska 
övervaka efterlevnaden av förordningen, andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser samt den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av 
detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att kontrollera 
följsamheten.  
 
Dataskyddsombudets granskningsplan för perioden 2020-2021 har fokus 
på hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI) och granskningen har 
därmed fokuserat på förordningens krav på hanteringen enligt art. 33-34 
samt skäl 85-87, men även kopplat till dataskyddsförordningens 
grundläggande principer (art. 5.1 a och f samt 5.2) och inbyggt dataskydd 
(art. 25.1).  
 
Personuppgiftsincidenter är händelser där enskilda utsätts för risker på 
grund av att deras personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Fungerande 
rutiner för att uppmärksamma och hantera personuppgiftsincidenter är 
därför en viktig del av det organisatoriska och inbyggda dataskyddet. En 
verksamhet där personalen är vaksam och snabb på att omhänderta och 
lära av inträffade personuppgiftsincidenter innebär en stor trygghet för de 
registrerade.  
 

Beslutsunderlag  
Rapport efter granskning av hanteringen av personuppgiftsincidenter 
Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 44 
 

Övervägande  
Granskningen ger att serviceförvaltningen i allt väsentligt uppfyller flera av 
kraven på hanteringen av personuppgiftsincidenter.  
 
De åtgärder som föreslås utifrån de avvikelser som framkommer i 
rapporten:  
 
1. Bredda de pågående informationsinsatserna så att de når all personal i 
förvaltningen.  
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Här krävs en utbildningsinsats, framförallt för förvaltningens större 
personalgrupper inom Kost och städ samt Fastighetsavdelningen med 
målet att öka rapporteringen av personuppgiftsincidenter. Ett arbete har 
påbörjats med att under hösten 2021 utforma utbildningsmaterial. De 
grupper som redan informerats om grunderna kommer även de att få en 
repetition med det nya materialet. Tanken är att skapa ett material som kan 
användas över tid så att det inte blir en engångsinsats som sedan faller i 
glömska.  
 
2. Säkerställ att det finns resurser för att genomföra ovanstående och för att 
skyndsamt hantera incidenter som rapporteras.  
 
Förvaltningens GDPR-samordnare är den resurs som finns att ta i anspråk 
för detta arbete samt insatsen med efterföljande hantering av en förväntad 
ökning av incidenter. En kommungemensam instruktion för rapportering 
av incidenter med hjälp av en e-tjänst finns redan på plats.  
 
3. Säkerställ att beslut om personuppgiftsincidenter anmäls som 
delegeringsbeslut till nämnden.  
 
Ny rutin finns nu på plats för GDPR-samordnare att följa så att nämnden 
alltid informeras vid personuppgiftsincident. I reviderad 
delegationsordning är denna punkt förtydligad. 
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 § 67 Dnr SVN 2021/0081 

 
 

Servicenämndens delegationsordning 2021 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 

1. anta bifogat förslag för ändring av servicenämndens 

delegationsordning 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog en reviderad delegationsordning den 22 juni 2021, 
§ 141.  
 
Serviceförvaltningen har anammat samma struktur i den reviderade 
delegationsordningen som kommunstyrelsen har samt inkluderat de 
punkter som är hänförliga till servicenämnden. Serviceförvaltningen har 
även reviderat och förtydligat punkter där så ansetts nödvändigt.  
 
Se bilaga Delegationsordning med förändringar – bilaga 2 för samtliga 
föreslagna förändringar. 
 
Detta har reviderats 

• Inledande texter enligt kommunstyrelsens beslutade 

delegationsordning 

• Rubriker enligt kommunstyrelsens beslutade delegationsordning 

• Hänvisning till lagrum enligt kommunstyrelsens beslutade 

delegationsordning 

• Delegat och ersättare för delegat är reviderat 

• Revidering av beslutspunkter 

• Tillagda beslutspunkter 

• Borttagna beslutspunkter 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till beslut 27 augusti 2021 

Förvaltningens förslag på delegationsordning – bilaga 1 

Delegationsordning med förändringar – bilaga 2 

Servicenämndens delegationsordning reviderad 2020-10-22 - bilaga 3 

Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 45 

 

Övervägande 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: AC serviceförvaltningen 

KS  
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 § 68 Dnr SVN 2021/0084 

 
 

Revidering servicenämndens attestreglemente 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
1. anta bifogat förslag på förändring av servicenämndens 

attestreglemente 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt rutiner inom Varbergs kommun ska servicenämnden fatta beslut 
årligen om servicenämndens attestreglemente är i behov av uppdatering 
och vilka justeringar som bör göras.  
 
Inför 2021 års revidering av attestreglementet har följande ändringar 
gjorts:  
 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har ett förtydligande gjorts 

för rutin kring attestering av leasingavtal. 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har Maxbelopp för 

fastighetsförvaltare ändrats från 500 000 kr till 250 000 kr. 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har ”eller beställare inom 

IT-avdelningen” lagts till under får delegeras till för Enhetschef. 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll 

Projektsamordnare tagits bort 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll Arbetsledare 

fastighet lagts till med maxbelopp 10 000 kr 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll 

Underhållstekniker och systemförvaltare lagts till med maxbelopp 

50 000 kr 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll Systemtekniker 

fastighet ändrats till Drift- och systemtekniker fastighet 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll Logistiker 

kundservice ändrats till Logistiker 

• Under punkt 2.1 Avrop och beställningar har roll Beställare e-handel 

(kök) ändrats till Beställare e-handel 

 

• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har Maxbelopp för 

fastighetsförvaltare ändrats från 500 000 kr till 250 000 kr 

• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har roll Projektsamordnare 

och Systemtekniker fastighet tagits bort 

• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har roll Arbetsledare fastighet 

med maxbelopp 10 000 kr lagts till 
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• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har roll Systemtekniker 

fastighet ändrats till Tekniker fastighet 

• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har roll Logistiker 

kundservice ändrats till Logistiker 

• Under punkt 2.2 Leverantörsfakturor har roll Beställare e-handel 

(kök) tagits bort 

 

• Under punkt 2.8 Ansökan om erhållande av bidrag har ”ersättare är 

avdelningschef” ersatts av ”med vidaredelegering”. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Attestreglemente med markerade förändringar 

Attestreglemente servicenämnden 2021 

Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 46 

 

Övervägande 
Inga överväganden har inkommit 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Avdelningschefer serviceförvaltningen 

KS 
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 § 69 Dnr SVN 2021/0003 

 
 

Delårsrapport servicenämnden 2021 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 
 

1. godkänna delårsrapport för januari – augusti 2021 

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

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden redovisar ett positivt resultat om 8,3 mnkr mot 
periodiserad budget efter augusti månad.  
 
Nämnds- och styrelseverksamhet avser servicenämnden.  

- Avvikelsen mot budget beror på att möten har hållits via Teams och 
lägre deltagande i kurser och utbildningar än planerat under året.  

 
Övriga byggnader och bostäder verksamhet 800 - är t.ex. 
Torggrillen, Apelviks kyrkogård, Hamnmagasinet mfl.  

- Den positiva avvikelsen beror främst på att färre underhållsåtgärder 
har utförts än planerat.  

 
Gemensamma lokaler - avser övriga verksamheter inom 
fastighetsavdelningen samt lokalvård.  

- Inom verksamheten avviker intäkterna negativt mot periodiserad 
budget. Midsommargården är budgeterad från 1 februari men inflytt 
och hyresdebitering skedde från mitten av månaden. Klapperstenen, 
Stenen och Pingvinen är nya objekt som aktiveras från september, 
men är budgeterade från augusti. Den hyra som är debiterad för 
augusti omfattar endast driftkostnader. Kapitalkostnaderna för 
dessa nya objekt aktiveras från september vilket innebär ett lägre 
utfall än budgeterat.  

- Verksamhetskostnaderna överstiger budget vilket bland annat beror 
på ett garantiärende, ej fakturerade verksamhetsbeställningar samt 
uppstartskostnader för grönytegruppen. Andra faktorer som 
påverkar är att underhållskostnaderna har ökat på grund av 
skadegörelse på fastigheter, reparation av storköksutrustning samt 
inköp av vitvaror.  

- Det är en positiv avvikelsen på personalkostnader vilken härrör till 
sjukfrånvaro samt ej tillsatta tjänster på fastighetsavdelningen. 

 
Gemensamma stödfunktioner - avser all övrig verksamhet inom 
servicenämnden  

- Intäkterna avviker negativt mot periodiserad budget främst på 
grund av covid-19 som leder till lägre försäljning inom kost- och 
städavdelningen samt lågt nyttjande av kommunens bilpool.  

- Verksamhetskostnaderna avviker åt andra hållet till stor del 
beroende distansundervisning vilket leder till minskade 
livsmedelskostnader och förbrukningsartiklar för kost och städ. 
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Inställda utbildningar, kurser, resor, planeringsdagar mm kopplat 
till pandemin bidrar också till minskade verksamhetskostnader.  

- Den positiva avvikelsen på personalkostnader härrör till 
sjukfrånvaro samt ej tillsatta tjänster på IT-avdelningen. Tack vare 
distansundervisning inom skolan har leveransen klarats trots en 
periodvis hög sjukfrånvaro inom kost och städ.  

- Prognosen för helåret är att lämna ett resultat om 3 mnkr bättre än 
budget vilket beror på lägre kostnader på grund av covid-19. I denna 
prognos är hänsyn tagen till kreditering om 2,9 mnkr som kommer 
ske till förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden till följd av distansundervisning under 
våren. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till beslut den 2 september 2021 

Delårsrapporten servicenämnden januari-augusti 2021 

Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 47 

 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 70 Dnr SVN 2020/0108 

 
 

Varberg direkt - nya uppdrag 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 

1. överlämna nämndernas synpunkter och förslag för vidare 

bearbetning i Varberg direkts verksamhet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden har den 28 januari 2021, § 5 beslutat att remittera förslag 
till utvecklande av Varberg direkts tjänster till samtliga nämnder.  
 
Samtliga nämnder har svarat. Svaren har sammanställts i eget dokument 
(Bilaga 1). För att ta del av samtliga synpunkter och motiveringar hänvisas 
till respektive remissvar.  
 

Beslutsunderlag 
PM med sammanställning av remissvarens synpunkter – bilaga 1 

Remissvar från samtliga nämnder.  

Arbetsutskottet den 10 september 2021, § 48 

 

 

Övervägande 
Inkomna remissvar är generellt positiva till ett fortsatt och utökat 

samarbete kring utveckling av ansvarsområden och tjänster som kan 

överlämnas till Varberg direkt.  

 

Serviceförvaltningen behöver nu ta tillfället i akt, när frågan är aktuell på 

förvaltningarna, att på ett strukturerat sätt fortsätta dialog för att utöka och 

utveckla tjänster.  

 

Den befintliga mötesstrukturen som finns mellan verksamheterna och 

Varberg direkt kan i kommande möten lämpligtvis hänvisa till respektive 

nämnds remissvar för att skapa en bättre dialog kring möjligheter till 

utveckling.  

 

Uppdraget som webbredaktör berör samtliga nämnder. Tre av nämnderna 

har ställt sig positiva till att Varberg direkt har en begränsad möjlighet att 

justera och rätta uppgifter. Kommunikationsavdelningen behöver 

kontaktas för att ge rättigheter för en webbredaktör som kan utföra 

ändringar enligt önskemålen.  

 

Frågan om tjänster som berör inkluderingsfrågor och uppdrag att vara 

behjälplig för nyinflyttade med annat språk tas upp av kommunstyrelsen 
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och Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Varberg direkt är positiv till 

att kunna vara en resurs som kan nå alla medborgare. Frågor som rör detta 

är kommunövergripande och behöver lyftas centralt för att samla rätt 

resurs på rätt ställe.  

 

Målen för Varberg direkt behöver ses över så att de anpassas till 

verksamheternas önskemål om utökade tjänster.  

 

Ett av syftena med remissen var att sprida kunskap om Varberg direkts 

verksamhet. I kommunstyrelsens svar påpekas att det är 

serviceförvaltningens ansvar och att kommunikationsavdelningen kan vara 

stöd i informationsinsatserna. Skälet till stödet kan anses lämpligt då det 

handlar om en kommunövergripande insats.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: IT-avdelningen, Varberg direkt 

Samtliga nämnder 
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 § 71 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Förvaltningen informerar om aktuella frågor. 
 
Samt delger svar på frågor från nämndsmötet den 26 augusti 2021. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 72 Dnr  
 
 

Förstudie Veddige simhall 

Göran Dahl (M) lyfter fråga kring Veddige simhall och vad som ska ingå i 
uppdraget och förstudien till kultur och fritidsnämnden.  
 
John Nilsson, förvaltningschef svarar på mötet. Enligt beslutet är det nedan 
som gäller:  
 
”En förstudie behöver göras för Veddige simhall och de lokaler som kopplar 
mot simverksamheten som bassängrum, byggnadens beskaffenhet, 
omklädning och duschar samt ev. behov för den tekniska utrustningen.  
 
Som ingångsvärde till förstudien ska åtgärder och kostnader utredas för att 
kunna bibehålla simverksamhet 5 – 10 år.” 
 
Göran Dahl (M) anser sig informerad och nöjd med svaret.  
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 73 Dnr SVN 2021/0004 
 
 

Rapport från kurser och konferenser 

Inget att rapportera 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 74 Dnr  
 
 

Delegering 

Inga delegeringsbeslut för perioden.  
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 § 75 Dnr  
 
 

Meddelanden 

Servicenämnden anser sig ha fått del av meddelandena. 
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