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§ 92 Dnr 2021-00923 
Nämndbudget 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik 

 godkänner nämndbudget 2022  

 uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022 

 uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i 
förvaltningsbudgeten under året samt informera nämnden om dessa i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunbudgeten för 2022. 
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna, den vision och de kommunövergripande 
målen som kommunfullmäktige har fastslagit ska nämnden för Teknik upprätta 
nämndbudget för 2022. I nämndbudgeten ingår bland annat: 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

 Nämndmål 

 Ramfördelning driftbudget 

 Investeringsbudget 

Jämfört tidigare nämndbudget har revideringar av indikatorer och målvärden samt 
kvalitetsdeklarationer gjorts i enlighet med nämndens måldag. Ett nämndmål har 
tillkommit, kopplat till nämndens önskan om att invånarna i Kungsbacka ska känner 
sig trygga och säkra i Kungsbackas utemiljöer.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Nämndbudget 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik, efter vissa redaktionella 
förändringar, bifaller det. 
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§ 93 Dnr 2021-00997 
Intern kontrollplan 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik godkänner intern kontrollplan 2022 för nämnden för Teknik. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt processen för intern kontroll antar nämnderna en intern kontrollplan för 
nästkommande år i november. Planen baserar sig på en riskanalys för den 
verksamhet som nämnden ansvarar för, och innehåller både kommungemensamma 
granskningsaktiviteter och verksamhetsspecifika granskningsaktiviteter.  

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 
nämnderna och kommunstyrelsen i samband med årsrapporteringen för 2022.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Intern kontrollplan 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 94 Dnr 2021-00619 
Styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och 
underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på 
nya styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll 
av gatubelysning inom Kungsbacka kommun. Förslag på nya styrdokument ska 
redovisas under hösten 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 1990 om ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 

byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”. 

Riktlinjerna är otydliga avseende kostnader samt fråga om ägaransvaret avseende 
byggande och underhållet gällande gatubelysningen i Kungsbacka kommun. Lagar 
har förändrats och tillkommit vilket gör att frågan är komplex och kräver utredning. 

Förvaltningen för Teknik har för avsikt att ta fram olika förslag på nya styrdokument 
för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning 
inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Kommunstyrelsen 1999-11-09 §457 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsen 1998-01-20 §39 Kommunens policy beträffande driftkostnader för 
belysning på enskilda vägar, inkl nämnden för Tekniks beslut 1998-04-02 §29 om 
nya riktlinjer för gatubelysning 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid 
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun 

Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Motion angående översyn av regler för 
gatubelysning 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 95 Dnr 2021-00979 
Gatubelysning utefter statlig väg 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga 
belysningsbeståndet utefter statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta 
kontakt med Trafikverket för att förbereda för ett övertagande. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för översiktligt 
beräknade kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader 
kommande år efterhand som kartläggningen blir klar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun, Teknik, har ca 1 800 stolpar och 1 000 belysningspunkter 
utefter statlig väg, gång- och cykelvägar ej medräknade. Anläggningarna är gamla 
och vissa delar av anläggningarna är i akut behov av åtgärd.  

Det pågår ett nationellt arbete där Trafikverket tar tillbaka/övertar vissa delar av 
anläggningarna utefter statlig väg från landets kommuner. Övertagandet sker utefter 
uppsatta kriterier och där kommunerna kartlägger belysningsbeståndet som ett första 
steg i övertagandeprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-28 
Rapport Pilotprojekt Övertagande av kommunal belysning på statlig väg 2020-02-24 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 96 Dnr 2021-00217 
Initiativ angående behov av laddstationer på kommunal mark 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik noterar rapporten Laddstationer för fordon 2021-10-20, och 
anser uppdraget som slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Eriksson (C) inkom i mars 2021 med ett initiativärende till nämnden och i 
ärendet uppgett i huvudsak följande: 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen 
väldigt enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen 
av batterier, samt för den vanliga användarens möjligheter att ladda långsamt när de 
har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största 
delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. Samtidigt ökar behovet 
av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom 
bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har 
kommunen en del boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet 
av parkeringsplatserna. Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där 
många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer nödvändiga. Om man gör en 
omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring detta. 

Nämnden för Teknik gav i mars 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda dagens 
behov och framtida behov av laddstationer på kommunal mark, med fokus på 
boendeparkeringar i lägenhetsområden samt parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
NTE 2021-03-17 § 36 
Yrkande från Centerpartiet, 2021-03-11 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att arbetsutskottet noterar rapporten till 
protokollet.  
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§ 97 Dnr 2021-00533 
Uthyrning av elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet till nämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har genom förvaltningen för Teknik blivit kontaktad av två 
företag som erbjuder elsparkcyklar för så kallad friflytande uthyrning. Båda 
företagen vill införa tjänsten i Kungsbacka och ett företag har uttryckt önskan om att 
skriva avsiktsförklaringar med kommunen. 

Elsparkcykelbranschen växer snabbt och har sedan lanseringen i Sveriges storstäder 
utvecklats i ett högt tempo. Under året har tjänsten införts i fler städer i landet och 
antalet företag ökar. Tjänsten innebär att privatpersoner har en app som låser upp 
cykeln och registrerar resor som sedan debiteras användaren. Media har det senaste 
året rapporterat intensivt om effekterna av användandet. 

Nämnden för Teknik behöver ta beslut om vilket förhållningssätt kommunen ska ha 
till att tillåta ett införande av tjänsten inom kommunen. Om nämnden är positivt 
inställd till ett införande behöver förvaltningen för Teknik få i uppdrag att ta fram 
förslag på omfattning, utformning och kommunens kravställning. 

Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet för diskussion och beslut åt nämnden 
för Teknik då frågan är av principiell karaktär och en del av rådande samhällsdebatt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Rapport - Elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 2021-10-08 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att arbetsutskottet bordlägger ärendet samt 
överlämnas utan eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 
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§ 98 Dnr 2021-00981 
Upphandling Stadsnätstjänster Nätverkstekniker 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av Stadsnätstjänster 
Nätverkstekniker. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun avser upphandla tjänster avseende nätverksarbeten vid 
utbyggnad av bredbandsnätet i kommunen. Kungsbacka Bredbandsnäts har idag 
inget ramavtal inom området, men har behov av att upphandla ramavtal inom 
området. För att öka flexibiliteten samt säkra resurser avser kommunen att teckna 
avtal med minst två leverantörer. Upphandlingen har som mål att mynna ut i ett 
ramavtal som säkerställer leveransförmåga under 2022-2026 och tillgodoser de 
behov som Kungsbacka Bredbandsnät har. 
 
Beräknad volym för avtalsperioden (maximalt 4 år) är 3 000 000 kr. Finansiering 
sker genom Kungsbacka Bredbandsnäts driftsbudget eller investeringsbudget 
beroende på driftarbeten eller större projekt. Volymberäkningen är ungefärlig och 
utgör inte grund för faktiska avrop. Faktisk volym kan således bli både högre och 
lägre. I förfrågningsunderlaget har kommunen en omfattande kravspecifikation som 
stödjer sig på kunskap, kompetens inom området och väletablerade standarder och 
normer.  
 
Anbud ska lämnas på helt uppdrag och avtal kommer att tecknas med minst två 
leverantörer då det är högt tryck på fiberbyggnationen i kommunen just nu och 
beräknas vara det även under avtalsperioden. Upphandlingen genomförs med 
förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla 
leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den 
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 
Kungsbacka kommun kommer därefter att anta de anbud som uppfyller samtliga 
uppställda krav och innehåller lägst total anbudssumma. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Upphandlingsenheten Service 
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§ 99 Dnr 2021-00980 
Upphandling Stadsnätstjänster Projektör 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av Stadsnätstjänster Projektör. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka Bredbandsnäts nuvarande ramavtal löper ut under 2022 och 
verksamheten har därför behov av att genomföra denna upphandling avseende 
ramavtal för projektörsarbeten. Upphandlingen har som mål att mynna ut i nytt 
ramavtal som säkerställer leveransförmåga under 2022-2026 och tillgodoser de 
behov som Kungsbacka Bredbandsnät har inom området. 
 
Beräknad volym för avtalsperioden (maximalt 4 år) är 3 000 000 kr. Finansiering 
sker genom Kungsbacka Bredbandsnäts driftsbudget eller investeringsbudget 
beroende på driftarbeten eller större projekt. Volymberäkningen är ungefärlig och 
utgör inte grund för faktiska avrop. Faktisk volym kan således bli både högre och 
lägre. I förfrågningsunderlaget har kommunen en omfattande kravspecifikation som 
stödjer sig på kunskap, kompetens och väletablerade standarder och normer. 
Leverantören ska utföra arbeten enligt dessa beskrivna standarder och normer, och ha 
den kompetens som krävs för uppdraget. Kraven i förfrågningsunderlaget tydliggör 
vad som är lägsta godtagbara kompetens.  
 
Anbud ska lämnas på helt uppdrag och avtal kommer att tecknas med minst två 
leverantörer då det är högt tryck på fiberbyggnationen i kommunen just nu och 
beräknas vara det även under avtalsperioden. Upphandlingen genomförs med 
förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla 
leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den 
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 
Kungsbacka kommun kommer därefter att anta de anbud som uppfyller samtliga 
uppställda krav och innehåller lägst total anbudssumma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Upphandlingsenheten Service 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 100 Dnr 2021-00966 
Begäran om yttrande - Behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, KS 2021-00992 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-11-01, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har, på regeringens uppdrag, utrett möjligheterna att förenkla 
reglerna för eldrivna enpersonsfordon. Slutrapporten innehåller flera förslag som 
även skulle påverka övriga trafikslag. 

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har begärt att nämnden för Teknik ska 
yttra sig över infrastrukturdepartementets remiss.  

Planering Trafik & Utemiljö har granskat Transportsstyrelsens slutrapport Utredning 
behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och 
bedömningar (TSV 2019-5394).  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Transportsstyrelsens slutrapport 
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, 
förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-11-01 

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, KS 2021-00992 

Transportsstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-06-
29 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 101 Dnr 2021-00977 
Lokala trafikföreskrifter - runt badhuset 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00226 om 
ändamålsplats på Lindens gata, 1384 2021-00227 om parkering för rörelsehindrade 
på Kungsbacka sportcenter, 1384 2021-00228 om ändamålsplats på Kungsbacka 
sportcenter och 1384 2021-00230 om laddplats på Lindens gata. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller befintliga platser som idag är skyltade enligt projektet och har haft 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Förvaltningen för Teknik föreslår att använda 
befintlig reglering på ändamålsplatserna och parkeringarna för rörelsehindrade men 
justera laddplatsen så avgift gäller kl 8-22 måndag till lördag likt övrig parkeringsyta. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
1384 2021-00226 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om ändamålsplats på 
Lindens gata 
1384 2021-00227 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrade på Kungsbacka sportcenter 
1384 2021-00228 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om ändamålsplats på 
Kungsbacka sportcenter 
1384 2021-00230 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om laddplats på 
Lindens gata 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 102 Dnr 2021-00967 
Hastigheten utmed Hällingsjövägen  

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar att hastigheten på Hällingsjövägen ska sänkas till 
40 km/tim till följd av byggnation av bullerskydd. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik har i uppdrag att bygga bullerskydd utmed Hällingsjövägen. I samband med 
projektering av bullerskyddet har olika alternativ studerats. För att komma vidare i 
projekteringen behöver det beslutas vilket alternativ som ska arbetas vidare med. 

Idag är hastighetsgränsen 60 km/h på Hällingsjövägen. De alternativ som föreslås är 
antingen att sänka hastigheten till 40 km/tim, alternativ att dagens hastighethets-
begränsning på 60 km/tim bibehålls.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 103 Dnr 2021-00596 
Ansökan om dispens från lokala Kungsbacka kommuns lokala 
trafikföreskrifter om parkering i Kungsbacka 

Beslut 
Tekniks arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om dispens från 1384 2010-01065 
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Bärgningstjänst Fjärås har ansökt om dispens för ett fordon från 1384 2010-01065 
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Kungsbacka. De 
lokala trafikföreskrifterna innebär, med vissa undantag, att i Kungsbacka stad får 
buss, lastbil, motorredskap, släpfordon och traktor parkeras under högst 2 timmar i 
följd under tiden klockan 22.00 - 06.00. Som skäl för dispensen anger 
Bärgningstjänst att en anställd som bor på Nils Ebbesgårdsgatan som har jour en natt 
i veckan samt var fjärde helg behöver ha nära tillgång till bärgningsbilen. 

Förvaltningen för Teknik bedömer att det inte finns skäl att ge dispens från de lokala 
trafikföreskrifterna. Föreskrifternas syfte är bland annat att undvika störningar för 
boende i bostadsområden. Parkeringsbehovet för tjänstefordonet kan tillgodoses 
inom närliggande verksamhetsområden där tidsbegränsningen för parkering av tunga 
fordon inte gäller. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bärgningstjänst Fjärås 
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§ 104 Dnr 2021-00931 
Lokala trafikföreskrifter cykelöverfarter Kungsgatan 

Beslut 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott beslutar Kungsbacka kommuns lokala 
trafikföreskrifter med beteckning 1384 2021-00239 om cykelöverfart på 
Tingbergsvägen samt 1384 2021-00240 om cykelöverfart på Guldgubbegatan. 

Sammanfattning av ärendet 
För att höja tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för cyklister och gående har 
passagerna över Tingbergsvägen och Guldgubbegatan på Kungsgatans norra sida 
hastighetssäkrats med farthinder. Om korsningspunkterna beslutas vara 
cykelöverfarter väntas tryggheten, säkerheten och framkomligheten för cyklister öka 
ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
1384 2021-00239 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Tingbergsvägen 
1384 2021-00240 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Guldgubbegatan 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 105 Dnr 2021-00951 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Lerberg 5:49 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 
Lerberg 5:49. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har 
tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuella fastigheter 
ska anslutas bedöms vara tillräcklig. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 
spillvatten vilken ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Beslut om anslutning 
utanför VA-verksamhetsområde fattas av arbetsutskottet för Teknik (enligt punkt 6.1 
i delegeringsförteckningen) och avtal beträffande brukande av kommunens allmänna 
Va-nät upprättas enligt beslut. Avtalet reglerar kommunens respektive 
fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt kostnader för anslutningen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 106 Dnr 2021-00950 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Lunna 7:3 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för Lunna 
7:3. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och 
miljöförvaltningen. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter 
utanför verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har 
tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuella fastigheter 
ska anslutas bedöms vara tillräcklig. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 
spillvatten vilken ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Beslut om anslutning 
utanför VA-verksamhetsområde fattas av arbetsutskottet för Teknik (enligt punkt 6.1 
i delegeringsförteckningen) och avtal beträffande brukande av kommunens allmänna 
Va-nät upprättas enligt beslut. Avtalet reglerar kommunens respektive 
fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt kostnader för anslutningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 107 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg berättar att 

- förvaltningen kommer genom extern aktör utvärdera hur väl nuvarande 
organisation fungerar mot bakgrund av vad vill ville uppnå med den 
organisationsförändring som gjordes 2019/2020. Förvaltningens nuvarande 
beslutsavsikt är att skapa en fjärde verksamhet. 

- att upphandling beträffande Drift av återvinningscentraler och omlastningsstation 
samt transport av omhändertagande av fraktioner är avbruten men det är nu 
annonserat om upphandlingen igen. Förvaltningen har förlängt nuvarande ramavtal 
Drift av ÅVC och omlastningsstation för att säkra att nuvarande leverantör försätter 
leverera sina tjänster till dess att ny leverantör är upphandlad. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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