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§ 41 Dnr 2021-00002 

Förändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner förändringen av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden godkänner behandling av ett extra ärende, nämligen Regional 

handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att nämnden för Teknik bifaller förändringen 

av ärendelistan. 
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§ 42 Dnr 2021-00179 

Avfallstaxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

besluta att Renhållningstaxa 2021 samtidigt upphör att gälla. 

Förvaltningen får i uppdrag att innan taxans ikraftträdande 2022 ta fram rutiner för 

när förvaltningen kan spärra ÅVC-kort, enligt tillägget i taxan under punkten 1.26. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 

(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 

abonnenter. Kostnaderna för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 

2022 gäller en ny entreprenad för insamling av hushållsavfall, skatt har införts på 

förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, hyra och drift av ny 

omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför ökade 

kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas. 

Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med tre procent för att intäkterna ska 

matcha kostnaderna.  

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt 

namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 38  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Avfallstaxa 2022 

Avfallstaxa 2022, med spårade ändringar 

NTE 2021-03-17 § 33 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till förslaget med det tillägg att förvaltningen innan 

taxans ikraftträdande 2022 ska ta fram rutiner för när förvaltningen kan spärra ÅVC-

kort, enligt tillägget i taxan under punkten 1.26. 
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Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga arbetsutskottets förslag och eget yrkande om tillägg. 

Ordföranden prövar förslagen och finner att nämnden för Teknik bifaller 

arbetsutskottets förslag med ordförandens (L) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 
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§ 43 Dnr 2020-01249 

VA-taxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

tidigare beslutad VA-taxa samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler 

abonnenter. Områden som får kommunalt VA enligt kommunens VA-

utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård 

behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av reinvesteringar för 

att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-

12-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, 

för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 

procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att 

följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.  

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya 

abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot 

bakgrund av detta föreslås inför 2022 en höjning av brukningsavgiften med fem 

procent. 

I taxedokumentet har det gjorts några ändringar och förtydliganden av redaktionell 

karaktär. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 39 

NTE 2021-03-17 § 31  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

VA-taxa 2022, 2021-04-07 

NTE 2021-03-17 § 17 

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, för fastställande i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 
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§ 44 Dnr 2021-00180 

Bredbandstaxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstaxa 2022 

daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås 

även besluta att tidigare beslutad Taxa för Kungsbacka bredbandsnät samtidigt 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag 

kommunikationstjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och 

medborgare i kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad 

med hög utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och 

prissätta nya och förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts 

taxor finns två nya tjänster med förslag på avgifter; monofiber och övriga arbeten. 

Övriga tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och 

avgifterna är oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med beskrivningar och 

förtydliganden. 

Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar 

Kungsbacka bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett 

effektivare sätt.  

Resultatfonden för Kungsbacka Bredbandsnät kommer att fortsätta bli positiv, med 

en ökning av resultatet på längre sikt. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 40 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Bredbandstaxa 2022 

NTE 2021-03-17 § 17 

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 
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§ 45 Dnr 2021-00204 

Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar Riktlinjer med tillhörande villkor för Foodtrucks. Tidigare 

”Villkor tillstånd för foodtrucks” NTE 2018-03-14 § 26, 2018-00106 upphör därmed 

att gälla. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera och anvisa lämpliga 

platser för uppställning av foodtrucks och matvagnar. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik beslutade 2017-03-22 (NTE §33) att under sommarhalvåret 

2017 tillåta upplåtelse för foodtrucks som försöksverksamhet. 

Nämnden för Teknik beslutade 2018-03-14 (NTE §26) att under sommarhalvåret 

tillåta upplåtelse för foodtrucks som permanent verksamhet. Nämnden antog då 

villkor för foodtrucks som nu behöver uppdateras. 

Intresset för upplåtelse av dessa platser för foodtrucks är fortsatt ganska svagt. 

Förvaltningen ser däremot ett ökat intresse av upplåtelse för andra typer av fordon 

och vagnar. Dessa fordon är inte självförsörjande på el, vilket innebär att dessa inte 

uppfyller Tekniks regler för foodtrucks. 

Förvaltningen föreslår att villkoren justeras till riktlinjer, med tillhörande villkor och 

justeras med följande: 

- Avgift för el för icke självförsörjande fordon införs, fast avgift 500 kr 

per månad 

- Krav på självförsörjande fordon tas bort 

- Elförsörjning erbjuds på vissa platser, inte alla 

- Platser kan variera från år till år, platser utses av förvaltningen 

- Platser kan upplåtas även utanför säsong men med begränsat antal 

platser 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 41 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15 

Riktlinjer foodtrucks och matvagnar 

Villkor foodtrucks och matvagnar 

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 

För kännedom till nämnden för Miljö- och Hälsoskydd, Byggnadsnämnden, 

Kommunstyrelsen, Polismyndigheten Region Väst 
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§ 46 Dnr 2021-00171 

 

Granskningsutskick - Förslag till Ny Översiktsplan, dnr KS/2017:00565 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-06 och översänder det till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Det övergripande 

målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna 

använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som förutsättningarna för 

våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras.  

Teknik har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Översiktsplanen är ute på granskning 

efter att justeringar gjorts efter inkomna synpunkter från samrådet. Teknik ställer sig 

positiva till förslag till ny Översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 42 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-06 

Tekniks Yttrande över ny översiktsplan, granskning, 2021-04-06 

Följebrev – Granskningsutskick, Förslag till ny Översiktsplan 

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadskontoret) 
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§ 47 Dnr 2021-00185 

Status Gång- och cykelplanen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikingenjör Jon Weihard redogör statusen för gång- och cykelplanen som antogs i 

nämnden 2018. Det redogörs bl.a. för hur långt vi hunnit med utbyggnadsplanen, hur 

målbilden för huvudnätet ser ut och för hur planeringen med arbetet med att optimera 

och bygga om befintliga GC-banor ser ut.  

Det informeras också att Kungsbacka kommun i mars blev medlemmar i föreningen 

Svenska Cykelstäder. 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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§ 48 Dnr 2021-00308 

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Trygghetssamordnare från Teknik, Lis Hellström och BRÅ-samordnare Maria 

Frykstedt från Kultur & Fritid informerar om kommunens trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete. Resultat redogörs från kommunens och polisens 

gemensamma medborgardialog kring trygghet 2020 och Tekniks del i de 

gemensamma medborgarlöftena 2021-2022 gås igenom. Tekniks del i 

Medborgarlöftena 2021-2022 handlar om trygghet i offentlig miljö och ett fortsatt 

arbete med trygghetsskapande effektbelysning samt med projekten ’Trygga stråk’ 

och ’Tre trygga tunnlar’. 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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§ 49 Dnr 2021-00290 

Regional handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-20 och översänder det till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 mars inkom till Kungsbacka kommun från Region Halland ett missiv om 

framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention. Den 15 mars skickade 

kommunstyrelsen ärendet på remiss till Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & 

Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid. Efter 

bedömning av handläggare på kommunstyrelsen inkluderades även Teknik i 

remissarbetet, den 29 mars.  

Nämnderna ombeds svara till kommunstyrelsen senast den 7 maj. 

Teknik yttrar sig i de delar som rör nämndens uppdrag nämligen fokusområdena 

’Suicidprevention i fysisk miljö’ och ’Att främja det friska och minska stigma’. 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans 

med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en 

regional handlingsplan för suicidprevention. Syftet med den framtagna regionala 

handlingsplanen för suicidprevention är att skapa förutsättningar för bättre 

samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är 

målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta 

insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar 

för samordning och struktur över tid bör en permanent samordnarfunktion för det 

suicidpreventiva arbetet inrättas. Samordnarfunktionen ska tillhöra psykiatrin. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Yttrande daterat 2021-04-20 

Tjänsteskrivelse regional handlingsplan för suicidprevention 

Regional handlingsplan för suicidprevention 

Beslutsgång 

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

nämnden för Teknik bifaller det. 
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§ 50 Dnr 2021-00269 

Kvalitetsrapport Färdtjänst 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Emanuel Forsell sammanfattar om de nyckeltal som utgör 

kvalitetsparametrar inom färdtjänst, till exempel förseningar och samordningsgrad. 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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§ 51 Dnr 2021-00314 

Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Emanuel Forsell ger en sammanfattning om kommande beslutsärende; att 

anta Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter.  

Teknik är skyldiga att upprätta ett trafikförsörjningsprogram som omfattar 

färdtjänsten i Kungsbacka. Programmet kommer beskriva och reglera vårt sätt att 

utföra särskilda persontransporter, dvs färdtjänst och riksfärdtjänst. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 52 Dnr 2021-00258 

Grundläggande granskning 2020 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar kort om den grundläggande granskning från 

EY, som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 

granskning av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit 

att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 

verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen 

omfattade också nämnden för Teknik och har genomförts genom 

protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger med nämndens presidie. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnade EY ingen rekommendation till nämnden 

för Teknik. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 53 Dnr 2021-00255 

Miljörapporter 2020 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar kort om de fem miljörapporter som 

förvaltningen årligen upprättar och som skickats in till tillsynsmyndigheten 

Naturvårdsverket. 

Det är miljörapporter för reningsverken Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs, 

samt en för Barnamossens avfallsanläggning. 

Miljörapport är en årlig rapport som den som driver en miljöfarlig verksamhet i 

Sverige som är tillståndspliktig, är skyldig att lämna till sin tillsynsmyndighet.  

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 54 Dnr 2021-00268 

Projektportföljsredovisning 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ola Hamberg redovisar projektportfölj per 2021. Redovisningen 

består av beskrivning och status av Tekniks pågående projekt och beskrivning av 

projektens ekonomi och lägesrapport utifrån uppföljning av parametrarna tid, 

kostnad, bemanning och risk. 

Teknik har idag 24 projekt i gång. Det redogörs även om kommunstyrelsens 

pågående projekt. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 55 Dnr 2021-00309 

Slutredovisning CPL Arendalsleden - Varlavägen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Annica Svensson presenterar slutredovisningen av projektet 

cirkulationsplats Arendalsleden - Varlavägen. Utbyggnad av cirkulationsplatsen har 

gjorts till dubbla körfält, från ett, för att öka trafikflödet, få minskade köer och öka 

trafiksäkerheten. Nämnden fick vidare information om projektets bakgrund, 

genomförande, ekonomi och resultat.  

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 56 Dnr 2020-00922 

Slutredovisning Temapark Borgmästarplatsen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Jannike Berg presenterar slutredovisningen av projektet Temapark 

Borgmästarplatsen som färdigställdes i maj 2019. Syftet med parken var att skapa en 

attraktiv plats med lek och grönska i Kungsbackas centrala delar. Nämnden fick 

information om projektets bakgrund, genomförande, ekonomi och resultat. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 57 Dnr 2021-00292 

Slutredovisning Gata Badhuset infrastruktur och park  

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Marie Lindh presenterar slutredovisningen av projektet Gata Badhuset 

infrastruktur och park. Nämnden fick information om projektets bakgrund, 

genomförande, ekonomi och resultat. Projektet innefattar idrottsparken, torgytor, 

gång- och cykelvägar, parkeringsyta, gata och cirkulationsplats samt volleybollplan 

och huvudledningar för dagvatten vid området kring badhuset i Kungsbacka. 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (29) 

Nämnden för Teknik Datum  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 58 Dnr 2021-00311 

Slutredovisning VUTB Tölö 8:14 Hede 6:7 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Joakim Ekberg presenterar slutredovisningen av projektet VUTB Tölö 

8:14 Hede 6:7. Nämnden fick information om projektets bakgrund, genomförande, 

ekonomi och resultat. 

Syftet med projektet var en kapacitetsökning i vatten, spillvatten och dagvattennätet 

längs med Gamla Göteborgsvägen, för att möta framtida exploateringar. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 59 Dnr 2021-00312 

Slutredovisning VUTB Söderåleden 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Joakim Ekberg presenterar slutredovisningen av projektet VUTB 

Söderåleden. Nämnden fick information om projektets bakgrund, genomförande, 

ekonomi och resultat. 

Syftet med projektet var en kapacitetsökning i vatten och spillvattennätet mellan 

Gårdskullavägen och Tölö Ängar, för att möta framtida exploateringar. 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 60 Dnr 2021-00003 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-03-18 - 2021-04-20 har följande skrivelse inkommit till 

nämnden för Teknik: 

- Ungdomsforum nyhetsbrev mars 2021 

- Protokollsutdrag KS § 81 Lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom 

Klovstens verksamhetsområde 

- Dom Förvaltningsrätten som avslår yrkande om inhibition - Tillsammansodling 

- Riktlinjer för direktupphandling KF 2021-03-09 § 30 

- Riktlinjer för inköp KF 2021-03-09 § 30 

- Policy för inköp KF 2021-03-09 § 30 

- (Tjänsteskrivelse) Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 

Kungsbacka kommun 

- Protokollsutdrag 2021-03-09 KF § 30 Antagande av policy och riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

- Protokollsutdrag 2021-03-09 KF § 38 Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i 

nämnden för Teknik 

- Protokollsutdrag 2021-03-09 KF § 39 Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i 

nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och 

partirepresentant i Eksta Bostads AB 

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  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 61 Dnr 2021-00004 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under  

mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut i protokoll från 2021-04-12) ordförande och tjänstemän i enlighet med 

nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut mars 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 

delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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Nämnden för Teknik Datum  

2021-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 62 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar för nämnden att 

- Förvaltningen har en driftstörning på vattenproduktionen som hindrar normal drift. 

Till viss del får kommuninvånarna i dagsläget vatten från Mölndal och Varberg. 

- Beträffande pandemin så kommer visst arbete inte kunnat utföras på grund av risker 

för smittspridning till både personal och fastighetsägare. Då situationen bedöms bli 

långvarig kommer Teknik att påbörja prioriterade insatser med stöd av tydliga rutiner 

och skyddsutrustning. Detta kommer inledas kommande vecka.   

- Förvaltningen gör framsteg inom projektområdet. Stora arbetsinsatser läggs på att 

utveckla styrning och genomförande av projekt. Det är förvaltningens målsättning att 

beslut, kalkyler och resultat ska bli ännu bättre och med högre precision framöver. 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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