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IN § 9  
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden.  
 
Ingen av de närvarande ledamöterna anmäler något extra ärende och den utskick-
ade dagordningen godkänns. 
______ 
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 IN § 10  
 

Förvaltningen informerar 
 

Sammanfattning 
Emil Hjalmarsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om 
följande: 
 

• Arbetet fortsätter med organisationsförändringen. 
• Arbetet med Hagen etapp 1 fortsätter där det närmar sig slutbesiktning. 
• Verksamheten löper på inom områdena lokalvård och kost. 
• Rekrytering av ny förvaltningschef och kostchef pågår. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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IN § 11 DNR IN 2023/16 206 

 
Budget och verksamhetsplan 2023 för internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om nya nämnder och ramar för dessa. Intern-
servicenämnden har tilldelats en ram om 2 344 tkr för drift och en ram om 83 350 
tkr för investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-13 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Internservicenämnd 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden godkänner Budget och verksamhetsplan 2023 för 
internservicenämnden. 

 
En redaktionell ändring sker där mål nummer 4 som var utskickat med handling-
arna inte tillhör internservicenämndens verksamhet och tas därför bort från budget 
och verksamhetsplanen 2023 för internservicenämnden.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut, med den redaktionella 
ändringen, antas och finner att så sker.  

 
Internservicenämndens beslut 

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för internservicenämnden godkänns. 
______ 
 
 
 För kännedoms till: Kommunstyrelsen  
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IN § 12 DNR IN 2023/6 206 

 
Ombudgetering investeringar 2022 internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver inve-
steringsmedel överföras till 2023. Det gäller projekt som är påbörjade men som 
inte hunnits avslutats.  
 
Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel. 
Totalt begärs 7 269 tkr ombudgeterade till år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-30 
Beslutsunderlag Ombudgetering Investeringar 2022-12-31 Internservicenämnd  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden godkänner ombudgeteringarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  

 
Internservicenämndens beslut 

1. Ombudgeteringarna godkänns. 
______ 
 
 
  
 

För kännedoms till: Kommunstyrelsen  
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IN § 13 DNR IN 2023/5 306 

 
Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2022-12-31 

 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden totalt redovisar ett överskott på året med 4,1 mnkr, varav 
verksamheter inom nuvarande internservicenämnden bidrar med 3,0 mnkr. 
 
Investeringar har ett utfall på 100,4 mnkr av budgeterade 126,7 mnkr. Investe-
ringar inom internservicenämndens område uppgår till 88,1 mnkr av budgeterade 
101,3 mnkr. 
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2021. Andelen heltidsanställda har ökat 
jämfört med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 i de delar 
som ligger inom internservicenämndens ansvarsområde. 

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

 
Internservicenämndens beslut 

1. Verksamhetsberättelse 2022 godkänns i de delar som ligger inom intern-
servicenämndens ansvarsområde. 

______ 
 
 
  
 

För kännedom till: Kommunstyrelsen  
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 IN § 14  
 

Information om driftskostnader för lågutnyttjade lokaler 
 

Sammanfattning 
Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om driftskostnader för lågut-
nyttjade lokaler. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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IN § 15 DNR IN 2023/19 260 

 
Ansökan om förstudiemedel projektet renovering simhallen 

 
Sammanfattning 
Under 2022 startade förstudien och projekteringen för kommande renovering av 
simhallen. Tekniska nämnden har vid tidigare skede godkänt en investeringsbud-
get på totalt 10 mkr för att modernisera och renovera simhallen. 
 
Dock har det inte funnits någon förstudie på vad som ska eller bör göras, utan ar-
betet påbörjades under 2020 då kommunen gjorde en grundläggande besiktning 
av fastighetens konstruktion och tekniska livslängd. Under 2021 och 2022 har se-
dan arbetet med att ta fram ett underlag och förstudie pågått på vad som behöver 
göras. Denna förstudie har fastighetschef och fritidschef gjort ihop med arkitekt, 
konstruktör och andra berörda konsulter och fackmän. 
 
Ekonomisk bedömning 
Förvaltningen har fått uppskattade kostnadsförslag på konsulterad tid, arbete mm. 
gällande förstudien. 
 
Det innefattar professioner inom olika konsultuppdrag så som: 

- Konstruktör 
- El- och ljussättning 
- VVS 
- Brandskydd 
- Arkitekt, ritning och beskrivning 

 
De uppskattade kostnaderna som konsulterna redovisat för förstudien kostar cirka 
500 tkr.  
 
Då kostnad för förstudie ska särskiljas och inte påverka den totala budgeten för 
själva utförandet utav projektet så behöver nämnden äska om medel för förstudi-
emedel som kommunstyrelsen kan ta beslut om och tillskjuta under året. 
 
Förstudien ska mynna ut i en tydlig och klarenlig rambeskrivning och förfråg-
ningsunderlag där anbud kan tas in från utförare. Ett sådant underlag beräknas 
vara klart under våren 2023 och målet är att få en byggstart i slutet utav året om 
inte redan angiven budget behöver revideras. Under 2022 har kommunen haft 
kostnader i förstudien på ca 90 tkr för nerlagd tid i samband med bland annat mö-
ten och ritningar som hittills tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-13 
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Fortsättning IN § 15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden äskar medel från kommunstyrelsens investerings-
budget ”kommunövergripande förstudiemedel” till förstudien renovering 
simhallen till ett belopp av 500 tkr och lämnar ärendet vidare till kom-
munstyrelsen för beslut. 

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

 
Internservicenämndens beslut 

1. Internservicenämnden äskar medel från kommunstyrelsens investerings-
budget ”kommunövergripande förstudiemedel” till förstudien renovering 
simhallen till ett belopp av 500 tkr och lämnar ärendet vidare till kom-
munstyrelsen för beslut. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
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IN § 16 DNR KS 2023/20 200 

 
Beslut om att utse dataskyddsombud för internservicenämnden 

 
Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte där-
med personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförord-
ningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. 
Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsom-
bud utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller 
ett offentligt organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är en myndig-
het som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsombud. Det är 
varje styrelse/nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
Herrljunga kommun har sedan 2018 haft två utsedda dataskyddsombud som är 
anställda vid Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Då det är ansvarig 
nämnd som ska utse dataskyddsombud behöver den nybildade internservice-
nämnden utse dataskyddsombud för nämnden. Herrljunga kommun anställer inget 
eget dataskyddsombud utan köper tjänsten från Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-08 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internservicenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Borås-
regionen Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud. 

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

 
Internservicenämndens beslut 

1. Internservicenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Borås-
regionen Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Integritetsskyddsmyndigheten 
 
Magnus Blomqvist och Dan Bodin, Boråsregionen 
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IN § 17 
 
Meddelanden  
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 

Reviderad budget för 2023 på grund av 
nya nämnder 

IN 2023/16 206 

 
Internservicenämndens beslut 

1. Meddelandet läggs till handlingarna. 
______ 
 
 



 

5aa823b2-95d9-48dc-9306-7095a12c5bce 

 

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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