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Plats och tid för 
sammanträde 

Stadshuset, Kungsbackarummet Klockan 17:00 – 17:30 

Beslutande Ledamöter 
Monica Neptun (L), ordförande 
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Anna McLaren (M) 
Ulf Ingemarsson (L) 
Morgan Svensson (SD) 
Per-Axel Landström (S) 
 

Tjänstepersoner 

Karl Lundgren, förvaltningschef 
Emelie Hjertén, nämndsekreterare 
Susanne Edgren, utvecklingsledare  
Ola Hamberg, verksamhetschef  
Annika Malm, verksamhetschef  
Sabina Johnsen, verksamhetschef  
Emma Grundström, arkivarie 
Madeleine Hassellund, HR-specialist 
Johanna Gertsson, controller 
 

   

  

Plats och tid för justering Direkt justering den 23 februari 2022  
   

 Sekreterare Emelie Hjertén Paragrafer §§ 17 och 19 

Underskrifter Ordförande Monica Neptun (L) 

Protokolljusterare Annika Carlsson (M)   
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Teknik 
Sammanträdesdatum 2022-02-23 Paragrafer §§ 17 och 19 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-02-25 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-03-21 

 

Förvaringsplats för protokollet Teknik 

Underskrift  
  
Emelie Hjertén 
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§ 17 Dnr 2022-00010 
Nämndens årsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I årsredovisningen beskrivs hur förvaltningen har arbetat med de mål, inriktningar 
och direktiv som kommunfullmäktige och nämnd har gett förvaltningen, samt vad 
som hänt och påverkat förvaltningen under året.  

2021 präglades fortsatt av coronapandemin med restriktioner i samhället och på 
arbetsplatserna. Det var också ett händelserikt år, där arbetet med att byta ut den 
trasiga Borgmästarebron löpte på enligt plan, där arbetet för att öka vår kapacitet för 
avloppsrening och vattenproduktion har fortsatt framåt och där året avslutades med 
fina omdömen i SCB:s medborgarundersökning för skötsel av allmänna platser, 
gator, vägar och cykelbanor, för tryggheten i kommunen och för hur sophämtning 
och liknande service levereras. 

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett underskott på nästan 5 miljoner 
kronor, kopplat till oförutsedda kostnader för rivning av Borgmästarebron och 
sanering av marken i dess närhet.  

Vatten & Avlopp visar ett överskott om 20 miljoner kronor, till följd av högre 
intäkter än budgeterat, lägre personalkostnader på grund av vakanser och lägre 
kapitalkostnader för investeringar som inte blivit klara i tid.  

Avfall & Återvinning uppvisar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Underskottet är 
relaterat till lägre intäkter för slam och högre kostnader för drift av 
återvinningscentraler än budgeterat. 

Kungsbacka bredbandsnät visar ett överskott på en miljon kronor, främst beroende 
lägre kostnader för inhyrning av förbindelser och lägre personalkostnader. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Nämndens årsredovisning 2021, 2021-02-01 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2022-00011 
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar uppföljningsrapport intern kontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna identifierar och analyserar årligen risker i den egna verksamheten och 
upprättar utifrån det en intern kontrollplan. Uppföljningsrapporten visar vilka 
granskningar som gjorts och resultatet av desamma. På de områden där brister 
konstaterats har åtgärder genomförts, och dessa områden kommer att granskas även 
under nästkommande år för att säkerställa att åtgärderna gett ett tillfredställande 
resultat.  

För granskningsåret 2021 har kommungemensamma och verksamhetsspecifika risker 
granskats. Bedömningen är att det som kan påverka nämnden för Teknik mest av de 
utförda granskningarna är risken att VA-föreningar växer utan att nämnden är 
medveten om det, då det kan leda till brister i strukturen för att säkerställa ett hållbart 
VA-ledningsnät. Verksamheten blir allt mer beroende av fungerande digitala verktyg 
och system. Risken att förvaltningen av digitala verktygen och system brister 
granskades även föregående år. Årets granskningar visar förbättringar i strukturen för 
systemförvaltningen, men också att det återstår mer att göra.  

Årets granskningar visar också att flera områden, såsom efterlevnad till 
semesterlagen eller utbetalningar av vägbidrag, visar ett fullt godkänt resultat vid 
granskning. 

Det är på intet sätt så att nämndens verksamhetsområden är utan brister, men då 
brister uppvisas finns fungerande arbetssätt för att hantera desamma. Då brister 
upptäcks i samband med att kontrollmoment genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna 
följs upp för att säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser nämnden 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. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2022-02-07 § 14 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Undertecknat av följande personer
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E-Legitimation:
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ANNIKA 
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E-Legitimation:
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© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: teknik@kungsbacka.se

© Visma Consulting

 


	Nämndens årsredovisning 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till


		2022-02-23T19:54:54+0100
	Ciceron DoÄ




