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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Teknik 
Sammanträdesdatum 2022-02-23 Paragrafer §§ 16-29 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-03-02 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-03-24 

 

Förvaringsplats för protokollet Teknik 

Underskrift  
  
Emelie Hjertén 
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§ 16 Dnr 2022-00003 
Godkännande av ärendelistan och val av justerare 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner ärendelistan och väljer Annika Carlsson (M) som 
protokolljustarare.  
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§ 17 Dnr 2022-00010 
Nämndens årsredovisning 2021 

Beslut 
Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll 
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§ 18 Dnr 2022-00071 
Ombudgetering och resultatfonder 2021 

Beslut 
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 87,4 miljoner kronor till 2022 samt till 2023 med 10,3 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) 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 
Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 
Nämnden för Teknik Datum  

2022-02-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 20 Dnr 2022-00007 
Underlag till kommunbudget 2023 

Beslut 
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 
Protokollsutdrag TEAU 2022-02-07 § 11 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Underlag till kommunbudget 2023 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2021-00772 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 

Beslut 
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 
Protokollsutdrag 2022-02-07 § 9 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser KS 2021-12-14 
Beslut KS § 318 Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser 
Beslut KS § 202 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet, förvaltningsledningen Teknik 
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§ 22 Dnr 2021-01162 
Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg (KB) KS 2021-00996 

Beslut 
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 
Protokollsutdrag 2022-02-07 § 10 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg 
KSAU 2021-11-30 § 402 

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

Beslut 
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2022-02-04 och översänder det som sitt 
svar till kommunstyrelsen 

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 
Protokollsutdrag 2022-02-07 § 18 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Följebrev Kärnenergiberedskap 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om förslaget kan antas och finner att 
så sker. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2018-00895 
Information - Framtidens avloppsrening i Kungsbacka 

Beslut 
Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Joakim Ekberg berättar om tillståndsansökan av framtidens 
avloppsrening. 

De fick begäran om kompletteringar från Länsstyrelsen i Hallands län, och har gett in 
komplettering i december 2021. Var en komplex komplettering med vissa farhågor 
kring bottenfauna och ålgräs. 

Upphandlingen av FAR är i princip klar, utvärdering genomfört via skriftlig del, 
muntlig presentation samt intervjuer med nyckelpersoner. 

Upphandling av totalentreprenad stod mellan två anbudslämnare, NCC och 
Byggdialog. Byggdialog vann, har tilldelats kontrakt och kontraktsskrivning kommer 
att ske den 28 februari. 

Upphandlingen överprövades till förvaltningsrätten, men drogs tillbaka efter 
kommunens yttrande. 

Arbete att byta filterbottnar och montera solceller på taket pågår just nu. 

Arbete under våren i projektet är bland annat - bestämma projektteamet, utredningar, 
systemvalsstudie, ansökan om miljötillstånd, byte filterbottnar och 3D skanning. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 25 Dnr 2021-00508 
Information - avfallsföreskrifter 

Beslut 
Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Maria Samuelsson berättar om förvaltningens arbete kring uppdateringen 
av kommunens avfallsföreskrifter (nu benämnda renhållningsföreskrifter). Ny 
lagstiftning gör att vissa definitioner måste ändras i föreskrifterna. Ändringar med 
avseende på de nya målen i avfallsplanen kan bli aktuellt. Administrativa ändringar 
kommer också att genomföras. Arbetet kommer att göras i samarbete med berörda 
enheter och förvaltningar. Föreskrifterna kommer för beslutsärende i nämnden i 
april, och kommer sedan att ställas ut. Kommunens renhållningsföreskrifter ska antas 
av kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 26 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-01-19 - 2022-02-23 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Teknik:  

 Protokollsutdrag NMH § 14 - Dispensansökan, kommunalt avfall  

 Tjänsteskrivelse MH 2021/5130 - Dispensansökan, kommunalt avfall  

 Årsrapport avseende dataskydd 2021, Kungsbacka 220207 

 Följebrev - DSO information och råd gällande social medier samt amerikanska 
molntjänster/tredjelandsöverföring 

 DSO råd vid användning av sociala medier_Kba_220214 

 DSO information och råd om tredjeland och amerikanska molntjänster_220214 

 Protokollsutdrag 2022-02-08 KF § 20 Entledigande och fyllnadsval för uppdrag 
som ersättare i nämnden för Teknik 

 Protokollsutdrag 2022-02-08 KF § 22 Entledigande och fyllnadsval för uppdrag 
som ledamot i nämnden för Teknik 

 Protokollsutdrag KF § 8 - Motion om uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar 

 Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadskontoret - Motion om uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna 
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker. 
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§ 27 Dnr 2022-00005 
Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 
beslut i protokoll från 2022-02-07) ordförande och tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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§ 28 Dnr 2021-01155 
Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande 
Monica Neptun (L) på grund av brådskande ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
En förfrågan har skickats från Avfall Sverige till Kungsbacka kommun avseende 
nominering av ledamöter till styrelsen för Avfall Sverige. Förvaltningen har 
föreslagit att nämnden ska nominera verksamhetschef Annika Malm vilket också är 
gjort av ordföranden genom ett ordförandebeslut, på grund av den korta svarstiden. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut - nominering Avfall Sverige 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) prövar om nämnden kan godkänna redovisningen av  
delegeringsbeslutet och finner att så sker.  
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§ 29 Dnr 2022-00006 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden Monica Neptun (L) berättar att  

- nämndsekreterare Emelie Hjertén slutar i april och kommer vara med på sista 
nämnden i mars. Arkivarie Emma Grundström kommer gå in som tillfällig 
nämndsekreterare från april. 

- kommande deltagande i Vattenstämman 2022 i maj (Monica Neptun (L) och 
Anders Eriksson (C) och Avfall Sveriges årsmöte (förmodligen Monica Neptun (L) 
och Britt Tönnberg (S).  

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar 

- under våren 2022 lappar Teknik de behållare för klädinsamling som saknar tillstånd 
att stå på återvinningsstationerna i kommunen. Detta sker i samverkan med 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för 
återvinningsstationerna. Bakgrunden är att både Kungsbacka kommun och FTI vill 
stödja seriösa aktörer på marknaden för klädinsamling. På klisterdekalen ombeds de 
som ställt dit den att ta bort den. De behållare som inte tas bort kommer kommunen 
att avlägsna med början i mars 2022.  

- förvaltningen har nyligen haft startmöte med entreprenör om kommunens 
gatubelysning 

- vi fortsätter arbetet att förstärka säkerhetsarbetet, bland annat är förvaltningen på 
gång med anställning av en säkerhetssamordnare 

- förvaltningens kommunikationsarbete med invånare och föreningar kring 
kommande VA-arbeten i kommunen 

- ny verksamhetschef för Trafik & Utemiljö, Emir Halalkic, har anställts och börjar i 
maj 

- planering pågår kring att nämnden kommer erbjudas någon form av rundtur eller 
visning av vad Teknik byggt under mandatperioden och arbetar med för tillfället. 

  

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