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§ 9 Dnr 2021-00772 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen 14 december 2021 § 318, KS 2020-
00068, version 1.3.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser. 
Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena: informationsförvaltning, 
systemförvaltning & arkitektur, HR/Personal, ekonomi, inköp, kris & säkerhet samt 
information och marknadsföring.  

Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen har delats in i två etapper vilka 
har beslutats av kommunstyrelsen 24 augusti samt 14 december 2021.  

Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna 
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta 
information. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser KS 2021-12-14 
Beslut 2021-12-14 KS § 318 Antagande av dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser 
Beslut 2021-08-24 KS § 202 
 

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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§ 10 Dnr 2021-01162 
Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg (KB) KS 2021-00996 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt 
Kungsbacka kommuns Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion och önskar att kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas: 

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller 
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden 

Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.  

Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel i Kungsbacka är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1 
och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga helgfria dagar, är aktiviteter på torget 

också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och erhåller polistillstånd 
för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.  

I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan. 
Efterfrågan varierar över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller 
annan aktivitet i vilka regler som gäller, och många gånger också med praktiska 
anordningar på plats.   

Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna 
för torghandel i Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg 
KSAU 2021-11-30 § 402 
Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter, Regler på offentlig plats i 
Kungsbacka 
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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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§ 11 Dnr 2022-00007 
Underlag till kommunbudget 2023 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik antar underlag till kommunbudget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna lämnar varje år underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års 
kommunbudget.  

De förändringar i omvärlden som påverkar nämnden för Tekniks 
verksamhetsområden är framförallt kopplade till hållbarhet, det växande 
Kungsbacka, digitalisering och säkerhet samt belysning. 

På motsvarande sätt är de största utmaningarna inom Tekniks verksamheter att kunna 
tillgodose ett ökande behov av både avloppsrening och dricksvatten, tillsammans 
med renoverings- och uppgraderingsbehov av ledningsnätet när Kungsbackas 
befolkning växer. En växande stad innebär också fler skötselområden inom gatu- och 
parkverksamheten. Kungsbacka har vuxit under lång tid vilket innebär att 
kostnaderna för reinvesteringar i t.ex. belysning och utemiljöer ökar allt mer. 
Hållbarhetskrav och klimatförändringar påverkar Tekniks verksamhetsområden, och 
denna utveckling kommer att fortsätta påverka Teknik framöver.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Underlag till kommunbudget 2023 

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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§ 12 Dnr 2022-00010 
Nämndens årsredovisning 2021 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 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) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2022-02-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 13 Dnr 2022-00071 
Ombudgetering och resultatfonder 2021 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och 
överlämnar till kommunfullmäktige. 

Nämnden för Teknik godkänner att Vatten och Avlopps överskott läggs på 
investeringsfonden för Hammargårds utbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet 
De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är sämre 
än budget, ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Investeringar har inte varit möjliga 
att utföra i den omfattning som är planerad och önskvärd och ombudgetering sker 
med ca 97,7 miljoner kronor. 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 20,2 miljoner kronor och detta 
överskott för 2021 kommer att läggas på investeringsfonden för 
Hammargårdsverkets utbyggnad. Flera stora investeringar har fördröjts och 
ombudgetering till 2022 kommer ske med 2,8 miljoner kronor samt till 2023 med 
125,8 miljoner kronor. 

Avfallsverksamheten ger ett är minus resultat med 0,5 miljoner kronor vilket minskar 
den skuld som finns till renhållningsabonnenterna. Investeringarna är lägre än 
förväntat då flera stora investeringar senarelagts så ombudgetering med 1,5 miljoner 
kommer ske till 2022. 

Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 1 miljoner kronor vilket ökar 
den skuld till abonnentkollektivet. Utbyggnadstakten är fortfarande hög och 
investeringar har genomförts men en ombudget kommer att ske med 3,6 miljoner 
kronor till 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Nämnd Teknik Ombudget drift o resultatfond 2021 
Nämnd Teknik investeringar 2021 
 

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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§ 14 Dnr 2022-00011 
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 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 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 
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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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§ 15 Dnr 2022-00023 
Lokal trafikföreskrift - Höögs lid 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2022-00028 om 
parkering för rörelsehindrade på Höögs lid. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller befintliga parkeringsplatser som idag är skyltade med parkering för 
rörelsehindrade, intill parkeringsplatserna finns det en anpassad lekplats. Det finns 
behov av permanent lokal trafikföreskrift enligt skyltningen som redan finns på plats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-07 
1384 2022-00028 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade på Höögs lid. 

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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§ 16 Dnr 2020-00874 
Ansökan om lokala trafikföreskrifter - Hastighet Västra Särövägen 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik avslår ansökan om 30 km i timmen på del av Västra 
Särövägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Önskemål har inkommit från privatperson om att sänka hastigheten på en del av 
Västra Särövägen då det är en raksträcka där man ofta kör fort. Den berörda sträckan 
är ca 350 meter lång och vägbredden ca 5,8 m. Vägen har gång- och cykelväg utmed 
den norra sidan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-07 
Yttrande Polisen 
Yttrande Trafikverket 

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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§ 17 Dnr 2020-01268 
Ansökan om lokala trafikföreskrifter - Gångfartsområde Diamantvägen 
och Opalvägen 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik avslår ansökan om att reglera Diamantvägen och 
Opalvägen till gångfartsområde 

Sammanfattning av ärendet 
Samfälligheten för Diamanthusen har ansökt om att reglera Diamaltvägen och 
Opalvägen. Vägarna uppfyller inte utformningskrav för att kunna regleras som 
gångfartsområde.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-31 

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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§ 18 Dnr 2021-01192 
Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen, KS 2021-01246 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik överlämnar ärendet till nämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 kommer nya beredskapszoner inom kärnenergiberedskapen att beslutas 
av Länsstyrelsen i Halland samt nya regionala beredskapsplaner för 
kärnenergiberedskapen kommer tas fram. Arbetet pågår och via den här remissen 
från Länsstyrelsen i Halland har Kungsbacka kommun möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Krisberedskap och säkerhet på kommunstyrelsens förvaltning har under det gångna 
året arbetat intensivt med att bistå länsstyrelsen i Halland i deras framtagande av 
regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskapen. 

Det kommunala arbetet med en kommunövergripande beredskapsplan för 
kärnenergiberedskapen har startats upp och kommer intensifieras efter 
remissförfarandet. Det kommer innebära att förvaltningar behöver se över sin egen 
planering när det gäller kärnenergiberedskapen framöver. Här finns Krisberedskap 
och säkerhet KLK till hands och stöttar om behov finns och det är med fördel som 
det här arbetet tas med i befintlig kontinuitetshantering i respektive verksamhet. 
Krisberedskap och säkerhet ser gärna att nämnderna i underlagen fokuserar på de 
samhällsviktiga uppdragen vi har idag och som även kommer att påverkas under en 
kärnteknisk olycka på Ringhals. 

Krisberedskap och säkerhet önskar att bland annat Teknik inkommer med sina 
eventuella synpunkter i början på mars (v. 9), så att de kan sammanställa ett 
gemensamt svar till kommunstyrelsen i slutet på april 2022. Yttrandet kommer vara 
klart till nämnden i februari. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Följebrev Kärnenergiberedskap 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att ärendet bordläggs samt överlämnas utan 
eget ställningstagande till nämnden för Teknik.   
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§ 19 Dnr 2022-00006 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Karl Lundgren berättar att Vattenstämman kommer vara den 10-11 
maj i Stockholm och diskussion förs om vilka och hur många från arbetsutskottet/ 
nämnden som bör närvara. Anders Eriksson (C) föreslår att hela arbetsutskottet bör 
kunna åka på denna stämma. 

Avfall Sveriges stämma är den 31 maj-1 juni.  

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