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IN § 4  
 
Utbildning i god förvaltning och uppdrag i nämnd 
 
Sammanfattning 
Anela Lennartsson, administration- och kommunikationschef, håller i utbildning 
för internservicenämnden.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 IN § 5  
 

Förvaltningen informerar 
 

Sammanfattning 
Emil Hjalmarsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, presenterar sig för nämn-
den och informerar om vad som händer i verksamheten under våren. 

 
Tobias Odsvik, fastighetschef, presenterar sig för nämnden och informerar om 
fastighetsverksamheten i kommunen. 
 
Irene Andersson, kostchef, presenterar sig för nämnden och informerar om mål-
tidsverksamheten i kommunen. 
 
Marketta Lundström, lokalvårdschef, presenterar sig för nämnden och informerar 
om lokalvårdsverksamheten i kommunen. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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IN § 6 DNR IN 2023/15 301 

 
Attestanter 2023 för internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
Internservicenämnden inrättades 2023-01-01 och attestlista för nämndens an-
svarsområde ska beslutas enligt kommunens attestreglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-16 
Attestantförteckning Internservicenämnden 2023 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattes-
tanter och ersättare. 

• Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 
• Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  

 
Internservicenämndens beslut 

1. Internservicenämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattes-
tanter och ersättare. 

2. Förteckningen ska gälla från 2023-01-01. 
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023. 

______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 INTERNSERVICENÄMNDEN 2023-02-09 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
 
 
IN § 7 DNR KS 2022/41 260 

 
Motion gällande införande av sensorstyrda kranar 

 
Sammanfattning 
En motion inkom från 2022-02-02 från Kitty Andersson (S) och Anette Rund-
ström (S): 
” Idag är handfaten en av våra största smittspridare. Du kan bli smittad med 
Säsongsinfluensan, Calicivirus eller vad sägs om vinterkräksjukan eller vår 
nuvarande Covid- 19. Många sjukdomar sprids via handfatens kranar dit vi 
hänvisas för att tvätta bort smuts och bakterier. I dessa moderna tider finns det 
handfat med kranar som är beröringsfria, så kallade sensorstyrda och 
tvåldispensers likaså. Man behöver bara hålla handen under kranen eller 
tvålbehållaren och inte beröra någondera för att tvätta händerna rena. En mycket 
god insats för att begränsa smittspridningen på toaletter inom de offentliga 
verksamheterna vore att införa beröringsfria kranar och dispensers i kommunens 
lokaler. Det sparar även på vattenförbrukningen och minskar risken för 
översvämning.” 
 
Vi yrkar på: 

• Att Herrljunga kommun successivt, gärna så fort som möjligt byter ut 
armaturer i handfaten i kommunens lokaler till beröringsfria kranar och 
tvåldispensers, så kallade ’'Sensorstyrda" för att bidra till minskad 
smittspridning i kommunen. 

 
I kommunfullmäktige 2022-02-21 (Kommunfullmäktige § 25/2022-02-21) beslu-
tades det att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. Då tekniska 
nämnden upphörde 2023-01-01 skickas motionen till internservicenämnden för 
beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 25/2022-02-21 
Motion inkommen 2022-02-02 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan överlämnas till förvaltningen för beredning 
och finner att så sker.  

 
Internservicenämndens beslut 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
______ 
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IN § 8 
 
Meddelanden  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 

Reviderad budget för 2023 på grund av 
nya nämnder 

-- 

 
Internservicenämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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