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Nämnden för Teknik Datum  

2021-02-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 9 Dnr 2021-00016  

VA-verksamhetsområde 2020 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt 

tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 

verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är 

följande: 

• Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 

(Må) enligt bilaga 2 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 

(Äskatorp) enligt bilaga 3 

• Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 

(Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 

och 2:130 enligt bilaga 6 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 

2:1 enligt bilaga 7 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 

enligt bilaga 8 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 

enligt bilaga 10 

Beslutsunderlag 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2021-02-08 § 11 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) 

Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 10 Dnr 2021-00074  

Nämndens årsredovisning 2020 

Beslut 

Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 11 Dnr 2021-00006  

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

Beslut 

Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 12 Dnr 2020-01026  

Förvaltningsbudget och genomförandeplan 2021 - information 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen var i december och informerade nämnden om förvaltningsbudget, då 

var dock inte genomförandeplanen helt klar då målarbetet blev försenat i och med 

pandemin.  

Förvaltningschef Karl Lundgren går igenom den färdiga genomförandeplanen, en 

plan om vad förvaltningen gör för att bli bättre inom våra verksamhetsområden.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 13 Dnr 2021-00038  

Samråd - planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-02-01, och översänder det till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 januari 2021 mottog Teknik en begäran från Samhällsbyggnadskontoret, att 

inkomma med synpunkter avseende Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom 

kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, väster om ån - etapp 2. Tekniks synpunkter ska 

vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 3 mars 2021. 

Programmet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv 

stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka 

innerstad, stadsdelen Valand och Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i 

stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska knyta samman Kungsmässan med 

innerstaden genom ett centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand som håller på att 

byggas ut.  

Representanter från förvaltningen för Teknik har varit delaktiga och representerade i 

arbetet med att ta fram planprogrammet. 

Nämnden för Teknik har nu fått möjlighet att yttra sig över planprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2021-02-08 § 14 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande, 2021-02-01 

Trafikutredning Planprogram Ejdern Teknik Version 1.3 

Remiss, planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i 

Kungsbacka stad, Väster om ån - etapp 2. Upprättad november 2020, reviderad 

december 2020 2017:00334 

Följebrev - Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad - Väster om ån, 

etapp 2 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 14 Dnr 2020-01163  

Parkeringsövervakning på entreprenad 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för att han har fått i uppdrag från 

kommundirektören att öka andelen tjänster som görs av externa aktörer, utifrån 

kommunens konkurrensutsättningspolicy. Inom förvaltningen för Teknik har utretts 

två möjliga spår, varav parkeringsövervakning i extern regi är ett. Det har gjort en 

intern utredning kring detta vars syfte har varit att redovisa möjligheterna, fördelarna 

och riskerna med att överlåta parkeringsövervakning till en extern aktör. 

Förvaltningen har kommit fram till att det är fullt möjligt att lägga ut arbetet på en 

extern aktör. De områden kommunen övervakar är där kommunen äger marken. Idag 

har förvaltningen fem parkeringsvakter som står för övervakningen av all kommunal 

mark. Förslag på beslut i denna fråga kommer till kommande nämndsmöte.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 15 Dnr 2021-00099  

Spolbil på entreprenad 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Annika Malm redogör för att förvaltningschefen har fått i uppdrag 

att öka andelen tjänster som görs av externa aktörer, utifrån kommunens 

konkurrensutsättningspolicy. Inom förvaltningen för Teknik har utretts två möjliga 

spår, varav spolbil i extern regi är ett. Det har gjorts en intern utredning kring detta 

vars syfte har varit att redovisa möjligheterna, fördelarna och riskerna med att 

överlåta spolning av avloppsledningar till en extern aktör. 

Idag har förvaltningen två spolbilar. Förslag på beslut i denna fråga kommer till 

kommande nämndsmöte.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 16 Dnr 2021-00075  

Trafikstrategi Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Erik Bergström, Agneta Nordström och Sandra Lindahl från 

Samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden kring Kungsbackas plats och 

framtida behov i den övergripande Regionala infrastrukturplaneringen samt 

utmaningarna i detta. En kort sammanfattning ges också av kommunens remissvar 

för Åtgärdsvalsstudierna Varberg-Göteborg, Metrobuss, Väg 158 samt information 

om den Järnvägstekniska utredningen för pendeltåg i Säröstråket och deras påbörjade 

arbete med framtagande av en Trafikstrategi för Kungsbacka Stad som är en del av 

den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka Stad. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 17 Dnr 2021-00078  

Tillsammansodling 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner ansökan om odling på allmän plats från gruppen 

Kungsbacka Tillsammansodling på delar av grönytan mellan Almvägen, Skogsallén, 

Onsalavägen och Kungsgatan.  

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att teckna avtal när parterna är överens.   

Reservation 

Tobias Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till Teknik om att få starta en tillsammansodling/ 

stadsodling. Sökanden, Kungsbacka tillsammansodling, är en ideell förening som 

önskar använda den grönyta som ligger mellan Almgatan, Skogsallén, Onsalavägen 

och Kungsgatan uppe vid Tingbergsrondellen. Ansökan grundar sig på de riktlinjer 

samt avtal för stadsodling som antogs av nämnden för Teknik 2014. 

Sökande har önskat just denna plats för att odlingen behöver ett ”skyltfönster”, och 

de menar att platsen måste synas väl och ligga centralt för att kunna öppna dörrar till 

ett mer medskapande samhälle. Sökanden har i sin ansökan bland annat uppgett att 

de vill skapa en ny typ av social yta för människor som vill odla mat tillsammans och 

en ökad trivsel i området samt en ökad ansvarskänsla för gemensamma ytor.   

En förutsättning för en odling på den aktuella ytan är att storlek och placering 

anpassas efter vad kommunen anser är lämpligt gällande jordmån, befintlig 

ängsbräsma, befintliga och framtida ledningar, befintlig bebyggelse längs med 

Almvägen samt andra framtida ändrade förhållanden som kan påverka odlingen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2021-02-08 § 16 Tillsammansodling 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Riktlinjer för odling på allmän plats i Kungsbacka  

Verksamhetsbeskrivning - Kungsbacka Tillsammansodling 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Monica Neptun (L) yrkar bifall på förvaltningens förslag.  

Pär Olsson (C), Britt Tönnberg (S), Birger Svensson (M) och Ann-Helene Reimertz 

(M) ansluter sig till ordförandens bifallsyrkande. 
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Nämnden för Teknik Datum  
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Tobias Eriksson (SD) yrkar på återremiss av ärendet för att Miljö & Hälsa ska få 

granska ärendet och komma med utlåtande. Dels av att området är ett högrisk radon-

område och kraftig gödsling krävs för att inte växtligheten ska lyfta upp radonet. Är 

grannar tillfrågade med tanke på eventuella bikupor, gödsel etc. mitt bland boende?  

Beslutsgång 

Ordförande (L) konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförandens (L) m.fl. 

bifallsyrkande till förvaltningens förslag och Tobias Erikssons (SD) återremiss-

yrkande. 

Ordförande (L) prövar först om ärende ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande (L) prövar förvaltningens förslag och finner att nämnden för Teknik 

bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontoret, för kännedom 
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§ 18 Dnr 2019-00999  

Uppdrag gällande offentlig toalett vid temalekparken, 
Borgmästareplatsen 

Beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bygga en Kungsbackaanpassad toalett i 

anslutning till lekplatsen vid Borgmästareplatsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik gav i september 2019 förvaltningen i uppdrag ställa upp en 

temporär WC-modul vid temalekparken, Borgmästareplatsen.  

Nämnden för Teknik gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det 

skulle kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till 

temalekparken. Uppdraget skulle samverkas med Service. 

Vid planering av lekplatsen ”Fågel, fisk eller mittemellan”, såg man över behovet av 

en toalett vid lekplatsen. Kostnaden och platsbrist gjorde att projektet inte planerade 

in någon toalett.  

Sedan våren 2020 står det en temporär toalett vid lekplatsen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på toalett och dess placering. Det finns en rad 

kriterier som bör uppfyllas och det finns olika utföranden att ta ställning till. Efter en 

avstämning med förvaltningen för Service som sköter drift och underhåll av toaletten 

på Kungsbacka torg, finns nu kriterier för utformning som ger en kostnadseffektiv 

skötsel. 

Beslutsunderlag 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2021-02-08 § 15 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

NTE §97 Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) 

gällande offentlig toalett vid temaparken 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) gällande 

offentlig toalett vid temaparken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar att förvaltningen ska bygga en Kungsbackaanpassad toalett 

i anslutning till lekplatsen vid Borgmästareplatsen. 

Britt Tönnberg (S), Pär Olsson (C) och Ann-Helen Reimertz (M) ansluter sig till 

ordförandens bifallsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga yrkande från 

henne själv, och att nämnden för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2021-00102  

Deltagande på finansieringsseminarium 

Beslut 

Nämnden godkänner att presidiet samt en representant från varje partigrupp får delta 

i finansieringsseminarium (webinar) den 18 mars. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefer, förtroendevalda och personer som på andra sätt är involverade i 

investeringsbeslut har fått information om finansieringsseminarium (webinar) den 18 

mars där det ska diskuteras och belysas möjliga finansieringsalternativ för att klara 

investeringsbehovet av framtidens Vatten och Avlopp. Beslut behöver tas i nämnden 

för ledamöters eventuella deltagande. 

Partigrupperna (ej L och M som företräds av presidiet) ska till nämndsekreterare 

senast den 5 mars meddela vilken ledamot som ska delta på seminariet. Det är 

ordinarie ledamöter som erbjuds seminariet i första hand. 

Beslutsunderlag 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2021-02-08 § 26 

Finansieringsseminarium 18 mars 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att 

nämnden för Teknik bifaller det. 
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§ 20 Dnr 2021-00003  

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-01-15 - 2021-02-24 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Teknik:  

- Protokollsutdrag 2021-01-19 KS § 5 Fastställande av lönestruktur för 2021 

- (Tjänsteskrivelse) Fastställande av lönestruktur för 2021 

- Protokollsutdrag 2021-02-02 KF § 4 Revidering av kemikalieplan 

- Tjänsteskrivelse Kemikalieplan 

- Kemikalieplan KF 2021-02-03 § 4 

- Protokollsutdrag 2021-02-02 KF § 22 Entledigande och fyllnadsval för 

uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik 

- Protokollsutdrag 2021-02-02 KF § 21 Entledigande och begäran om ny 

sammanräkning för uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

- Protokollsutdrag 2021-02-02 KF § 20 Entledigande och fyllnadsval för 

uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik 

 

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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Nämnden för Teknik Datum  

2021-02-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 21 Dnr 2021-00004  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 

januari 2021 (och juni 2020). 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 

beslut i protokoll från 2021-02-08) ordförande och tjänstemän i enlighet med 

nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut januari 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 

delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21) 

Nämnden för Teknik Datum  

2021-02-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 22 Dnr 2021-00005  

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen Karl Lundgren berättar har för kommunen nu tecknat avtal med 

Ragnsells, för hämtningen av hushållsavfall. 

Återvinningsstationen i Särö kommer tas bort då FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) inte fått bygglov. Kommunen ska komma med förslag på ny 

plats.  

Kommunen arbetar för närvarande med remissvar beträffande vatten-

försörjningsplaner, båda kommer för information till nämnden under våren.  

En redogörelse för Tekniks arbetsuppgifter beträffande Lagen om gaturenhållning 

och skyltning. 

Den externa Kungsbackakartan på hemsidan visas upp. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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