TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-27
Diarienummer

TE 2018-00895

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka – godkännande av upphandling

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner att inleda upphandling av Framtidens avloppsrening i
Kungsbacka vid Hammargårds reningsverk.
Sammanfattning av ärendet
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka innebär att kapaciteten vid Hammargårds
avloppsreningsverk behöver utökas för att möta befolkningstillväxten och samtidigt behöver
rening förbättras för att möta de förhöjda miljökraven. Ny ansökan för miljötillstånd lämnades
in för verksamheten i februari 2021 där huvudmannen nu ansöker om att öka kapacitet för att
kunna ta emot avloppsvatten från ca 95 000personekvivalenter (PE). Projektet har nått en fas
av upphandling av en entreprenör för utredning, projektering och genomförande av om- och
tillbyggnationen.
Beskrivning av ärendet
Ombyggnationen av Hammargårdsreningsverk är av ett stort projekt och principiellt viktigt,
varför upphandling hanteras i nämnden för Teknik.
Planerad upphandling avser projektering och genomförande av om- och tillbyggnad av
Hammargård avloppsreningsverk i den omfattningen som krävs för att möta ökade
kapacitets- och miljökrav. Upphandlingen genomförs i enlighet med Lag (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, och följer de regler som framgår av
kommunens policy för upphandling med tillhörande tillämpningsanvisningar.
Upphandling genomförs i ett förhandlat förfarande och avser att upphandling av en
generalentreprenör, vilket innebär en avtalspart.
Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad med partnering som
samverkansform. Det innebär att entreprenören har funktionsansvar för framtagna lösningar,
men att Beställaren är delaktig och involverad i hela processen.
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Partnering är en arbetsform som passar till stora, omfattande, komplexa projekt och där
pågående drift måste beaktas och fungera. Partnering innebär en utökad samverkan mellan
beställaren och entreprenören, och upphandlingens fokus är samarbete snarare än
priskonkurrens. Några av fördelarna med partnering är god arbetsmiljö, färre konflikter och
bättre prognoser för både budget och tidplan.
I partneringentreprenader delar man vanligen in arbetet i ett antal faser, fas 1 och 2.
Fas 1: I fasen genomförs utredningar och projekteringar, som leder fram till systemhandlingar
och ett fastställande av riktpris för genomförandet.
Fas 2: Innebär att detaljprojektering genomförs som leder till bygghandlingar och att
produktionen genomförs.

En förutsättning för att Fas 2 ska inledas är att entreprenören och beställaren kan enas om
omfattningen av entreprenaden, ett gemensamt framtaget riktpris och därmed den fasta
delen av ersättningen. Om projektet avbryts före det att Fas 2 inletts får beställaren
äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i Fas 1 och kan lägga dessa
till grund för en ny upphandling. Beställaren ersätter i sådant fall entreprenören på löpande
räkning för dittills nedlagt arbete, men har inte någon skyldighet därutöver att utge ersättning
till entreprenören för avbeställningen.
Ersättningsform:
För FAS 1 ersätts Entreprenör med självkostnad enl. fastställda timarvoden för offererad
personal inkl. entreprenörsarvode mot gemensamt upprättad budget.
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För FAS 2, med ändring av ABT utgörs av fast del samt rörlig del.
 Rörlig del ersätts mot nedlagd självkostnad som styrs mot gemensamt fastställt
riktpris.
 Fast del är fast arvode baserat på riktpris. (%-arvode x riktpris = arvode kr)
Prövning av anbudsgivare genomförs på mestadels baserat på ”mjuka parametrar” och
samverkansinriktade kriterier.
Prekvalificiering
I ett förhandlat förfarande genomförs först en prekvalificiering, där 3-4 ansökande bjuds in att
få lämna anbud.
Prekvalificering:
Kvalificeringskrav:
 Ekonomisk stabilitet,
 Omsättningskrav
 Kvalitet o miljöledning
 Teknisk förmåga:
 Partneringupplägg, entreprenören ska beskriva hur denne tänker bedriva
partneringarbetet
 Referenser med för upphandlingen relevanta VA- och samverkansprojekt
Anbud
Prövningen av anbuden innehåller en skriftlig samt en muntlig.
Prövning:
 Organisationens sammansättning och erfarenhet
 Genomförandebeskrivning
 Hållbarhetsarbete
 Entreprenörsarvode
Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till bästa förhållandet mellan
pris och kvalitet enligt ovan utvärderingsmodell kommer att tilldelas avtal.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten Service
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-31

§ 66
Dnr 2018-00895
Upphandling avseende Framtidens avloppsrening i Kungsbacka
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner att inleda upphandling av Framtidens avloppsrening
i Kungsbacka vid Hammargårds reningsverk.
Sammanfattning av ärendet
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka innebär att kapaciteten vid Hammargårds
avloppsreningsverk behöver utökas för att möta befolkningstillväxten och samtidigt
behöver rening förbättras för att möta de förhöjda miljökraven. Ny ansökan för
miljötillstånd lämnades in för verksamheten i februari 2021 där huvudmannen nu
ansöker om att öka kapacitet för att kunna ta emot avloppsvatten från ca 95
000personekvivalenter (PE). Projektet har nått en fas av upphandling av en
entreprenör för utredning, projektering och genomförande av om- och
tillbyggnationen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-27
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-24
Diarienummer

TE 2021-00333

Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 2021-00296

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den del att frågan behöver
utredas.
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-05-24 och översänder det till kommunfullmäktige
som motivering av sitt ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att nämnden för Teknik yttrar sig om Motion –
uppställningsplats för husbilar och husvagnar.
Motionärerna Roger Larsson (Kb) och Stefan Sundberg (Kb) anser att utbudet av
övernattningsmöjligheter i kommunen behöver öka. De yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att anlägga en uppställningsplats
för husbilar och husvagnar på Kungsgärdet/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från
Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och husvagnar
på annan lämplig plats i centralorten.
I dag finns tre enklare uppställningsplatser på parkeringsytan i kvarteret Ejdern. Platserna är endast
tillfälliga i väntan på att området ska omvandlas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning
behöver Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbitar och husvagnar. Om behovet
av uppställningsplatser finns kvar behöver en långsiktig lösning i Kungsbacka stad utredas.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss: Motion – Uppställningsplats för husbilar och
husvagnar (KS 2021-00296), 2021-05-24
Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 2021-00296
Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2021-03-30 § 133
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-31

§ 65
Dnr 2021-00333
Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 202100296
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den del att
frågan behöver utredas.
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-05-24 och översänder det till
kommunfullmäktige som motivering av sitt ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att nämnden för Teknik yttrar sig om
Motion – uppställningsplats för husbilar och husvagnar.
Motionärerna Roger Larsson (Kb) och Stefan Sundberg (Kb) anser att utbudet av
övernattningsmöjligheter i kommunen behöver öka. De yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på
Kungsgärdet/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs
fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och
husvagnar på annan lämplig plats i centralorten.
I dag finns tre enklare uppställningsplatser på parkeringsytan i kvarteret Ejdern.
Platserna är endast tillfälliga i väntan på att området ska omvandlas. För att skapa
förutsättning för ökad övernattning behöver Kungsbacka en centralt placerad
uppställningsplats för husbilar och husvagnar. Om behovet av uppställningsplatser
finns kvar behöver en långsiktig lösning i Kungsbacka stad utredas.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss: Motion – Uppställningsplats
för husbilar och husvagnar (KS 2021-00296), 2021-05-24
Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 2021-00296
Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2021-03-30 § 133
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

YTTRANDE
Nämnden för Teknik
Datum

2021-05-24
Diarienummer

TE 2021-00333

Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss: Motion – Uppställningsplats
för husbilar och husvagnar (KS 2021-00296)
Sammanfattande inställning
Teknik anser att möjligheten att anlägga centrala uppställningsplatser för husbilar och husvagnar ska
utredas vidare.
Teknik överlåter till mark- och exploatering, samhällsbyggnadskontoret, att undersöka möjligheten att
få tillgång till mark på Kungsgärdet/Apotekarängen för att anlägga uppställningsplats för husbilar och
husvagnar.
Nämndens ställningstagande i detalj
Teknik anser att möjligheten att anlägga centrala uppställningsplatser för husbilar och husvagnar ska
utredas vidare. Det finns ett behov att ersätta de tillfälliga platserna i kvarteret Ejdern med en
långsiktig lösning.
Tidigare fanns ett tiotal uppställningsplatser för husbilar på Inlagsområdet, mellan nuvarande Lindens
gata och järnvägen. Våren 2018 försvann platserna i samband med att Teknik byggde en större yta för
bilparkering på platsen. Som tillfällig ersättning ordnades tre uppställningsplatser på parkeringsytan i
kvarteret Ejdern. Platserna uppfyller kraven utifrån brandsäkerhet men saknar service som el, vatten
eller möjlighet att tömma latrin respektive gråvatten. Latrin och gråvatten kan tömmas på Marios gata i
verksamhetsområdet Varla västra. Eftersom kvarteret Ejdern planeras att omvandlas och bebyggas är
uppställningsplatserna endast att anse som tillfälliga. Beläggningsstudie för platserna saknas.
En eventuell vidare utredning bör studera behovet av antal uppställningsplatser. I centrala lägen bör
det vägas mot andra behov, som till exempel parkering för bilar. Inklusive säkerhetszon för brandrisk
upptar en uppställningsplats cirka 50 kvadratmeter. Den kan jämföras med parkeringsplats för bil som
kräver 12,5 kvadratmeter.
Ett område som bör finnas med i en vidare utredning är parkeringsytorna vid Kungsbacka badhus och
ishallen. Läget är attraktivt och beläget inom gångavstånd från centrum och flera aktiviteter. Men även
andra ytor i Kungsbacka stad kan vara aktuella.
Teknik överlåter till mark- och exploatering, samhällsbyggnadskontoret, att undersöka möjligheten att
få tillgång till mark på Kungsgärdet/Apotekarängen för att anlägga uppställningsplats för husbilar och
husvagnar.
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Om platsen blir aktuell anser Teknik att det är viktigt att i vidare utredning ta hänsyn till den
översvämningsrisk som finns i området, enligt översvämningskarteringar som gjorts för
Kungsbackaån. Det är också viktigt att notera att om en yta över 1250 kvadratmeter hårdgörs krävs att
dagvatten från ytan rengörs innan det leds vidare till kommunala dagvattenledningar eller
Kungsbackaån.

För nämnden för Teknik

KUNGSBACKA KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-30

§ 133
Dnr 2021-00296
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats
för husbilar och husvagnar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion till nämnden för Kultur & Fritid
respektive nämnden för Teknik för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar
och husvagnar. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9
mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att remittera motion till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-24
Diarienummer

TE 2021-00393

Delegeringsförteckning nämnden för Teknik
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Delegeringsförteckning för nämnden för Teknik, daterad 2021-06-04.
Beslutad delegeringsförteckning ersätter tidigare delegeringsförteckning, 2019-05-15 § 68.
Sammanfattning av ärendet
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en
ärendegrupp flyttas över till någon annan, delegaten. Innebörden av delegering är att
delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från nämnd likställs
med ett beslut som nämnden fattar.
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och
principiell karaktär. Vidare syftar delegeringen till att åstadkomma en effektiv verksamhet
genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Nämnden delegerar besluten till
förvaltningschef och anger om vidaredelegering är möjlig.
Nämnden för Tekniks nu gällande delegationsordning fastställdes i maj 2019. Förvaltningen har gått
igenom förteckningen och föreslår förändringar i form av en del tillägg, vissa borttaganden och
justeringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Delegeringsförteckning nämnden för Teknik, daterad 2021-05-24
Delgeringsförteckning nämnden för Teknik, 2019-05-15 § 68
Beslutet skickas till
Specialist administration (kommunstyrelsen)
Förvaltningsledningen Teknik
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Beskrivning av ärendet
Förslaget innebär huvudsakligen följande förändringar från tidigare version:
-

Den lista över verkställighetsbeslut som funnits med i tidigare version är borttagen och
ersatt i förvaltningschefens vidaredelegering.

-

Nya delegeringsbeslut har lagts till.
Exempel på nya delegeringsbeslut är: bedöma sekretess i fråga om försvarssekretess och
ingå sekretessavtal, verka som ombud under anbudstid i projektverksamheten, beslut om
utövande av kommunens rösträtt vid föreningsårsmöte (Svenskt Vatten, Avfall Sverige),
godkänna miljörapporter, söka bidrag å nämndens vägnar, teckna samrådsförfarande med
Trafikverket i ärenden om transportdispenser, teckna skötselavtal för odling på allmän plats
med förening eller organisation, två delegeringar avseende beslutande av lokala
trafikföreskrifter samt tillämpliga beslut enligt dataskyddsförordningen.

-

Yttranden har tillkommit som delegeringsbeslut. Detta då det framkommit från
kommunledningskontoret att yttranden som skrivs av förvaltningen – där något typ av
ställningstagande tas – bör ses som delegeringsbeslut. I tidigare uppdatering av
delegeringsförteckningen togs yttranden bort då de ansågs kunna vara verkställighet. Nu
har yttrandena lagts till och det förtydligas vilka typer av yttranden som skrivs.
Nedanstående yttrandetyper läggs till och kommer därmed månatligen att återrapporteras
till nämnden. Återrapportering kommer ske genom en lista där det framgår vad för
yttranden som skickats från förvaltningen.
o Yttranden till kommunstyrelsen över detaljplan,
o Yttrande i ärenden avseende remisser från Bygg- och Miljöförvaltningen,
o Yttrande om trafiksäkerhetsbedömning till Förskola & Grundskola
o Yttrande till Trafikverket beträffande fordonsdispenser,
o Yttrande till Polisen avseende begagnade av offentlig plats,
o Yttranden i ärenden om dagvattenreningsåtgärd

-

Delegeringsbeslut har tagits bort
Exempel på borttagna delegeringar är: underteckna nämndens handlingar (vilket redan
framgår i kommunens gemensamma reglemente), teckna nämndens firma (vilket är ett
begrepp som inte används inom kommunal sektor, andra delegeringar för att företräda
nämnden i motsvarande ärenden finns med), besluta att avskriva kontrollavgift (vilket
förvaltningen föreslår ska ses som verkställighet), samt föra nämndens talan och avge
yttranden vid domstol då punkten 3.6 om att utse ombud redan reglerar detta.
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-

Delegeringsbeslut har förändrats
Exempel på förändrade delegeringar är tillägg av vissa ord, så som att särskilt vägbidrag
ingår i punkten om väg- och lekplatsbidrag, avslag har lagts till vad gäller beslutande om
skadestånd, ersättningskrav och regresser.
Avseende försäljning av material har ordet avskrivet tagits bort. Beslutet om nedskrivning
av fordringar har sänkts från tio prisbasbelopp till ett prisbasbelopp för att följa kommunens
regler om likvidplanering.

-

Avsnittet om Personal har justerats efter kommuncentrala förslag och gällande lagar.

-

Fler hänvisningar till lagrum och styrdokument har gjorts.

Karl Lundgren

Emelie Hjertén

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-31

§ 63
Dnr 2021-00393
Delegeringsförteckning nämnden för Teknik uppdatering 2021
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Delegeringsförteckning för nämnden för Teknik, daterad
2021-05-24.
Beslutad delegeringsförteckning ersätter tidigare delegeringsförteckning, 2019-05-15
§ 68.
Sammanfattning av ärendet
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller
i en ärendegrupp flyttas över till någon annan, delegaten. Innebörden av delegering
är att delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från
nämnd likställs med ett beslut som nämnden fattar.
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge
möjlighet åt de förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av
omfattande behandling och principiell karaktär. Vidare syftar delegeringen till att
åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning. Nämnden delegerar besluten till förvaltningschef och anger om
vidaredelegering är möjlig.
Nämnden för Tekniks nu gällande delegationsordning fastställdes i maj 2019.
Förvaltningen har gått igenom förteckningen och föreslår förändringar i form av en
del tillägg, vissa borttaganden och justeringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Delegeringsförteckning nämnden för Teknik, daterad 2021-05-24
Delgeringsförteckning nämnden för Teknik, 2019-05-15 § 68
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Delegeringsförteckning
Nämnden för Teknik
2021-06-04
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Inledning
Nämnden för Tekniks ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna
delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att
delegaten får i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.
1 Allmänt om delegering
1.1 Vad innebär delegering?
Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett kollektivt
verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den kommunala
förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser som reglerar
möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, KL 6 kap 37-42 §§ och 5-8 §§.
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas
över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden för Teknik1 likställs med ett beslut som
nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte
återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat.
Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, nämnden kan aldrig delegera ett
ansvar eller ett verksamhetsområde.
Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut
ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden
lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsförteckning
där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och en eller flera
vice ordförande) ett utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en anställd. (KL 6:37).
Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden som är så
brådskande att nämnden sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av delegeringsförteckningen.
Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som nämnden har rätt att fatta beslut om.
Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt särskilda fall.
Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att
besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 37 §). Beslut om delegering ska då ske i två
steg;
1) Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef,
2) Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteman.
1.2 Syftet med delegering
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och principiell
karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. Delegeringsförteckningen är också ett
arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas befogenheter.
1.3 Verkställighet
Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i organisationen.
1
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Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte möjlighet att
själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de kommunala besluten. I
kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga bestämmelser som ger de anställda
någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent
förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan
att nämnderna behöver fatta någon form av beslut.
Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden saknas ofta
utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller avtal. Men det kan
också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget,
inriktning. I dagens kommuner tenderar det att bli mer av denna typ av beslut.
Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena sidan och
effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas tjänsteutövande. Detta gäller
oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara området där det ofta uppstår en gråzon. I
det praktiska tjänsteutövandet innebär det att tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att
överklaga med stöd av kommunallagen, där intressekonflikt mellan demokrati och organisationens
effektivitet finns.

1.4 Begränsningar
Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet att fatta
beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom ram för budget
och övriga tillämpliga styrdokument.
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 6 kap 38 §:
–
–
–
–
–
–

–

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga nämndens
övergripande ansvar för verksamheten
Framställningar eller yttrande till fullmäktige
Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta är dock inte
aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa möjligheten till
medborgarförslag).
Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras.

1.5 Vem har rätt att företräda nämnden och Kungsbacka kommun?
I det kommungemensamma reglementet för nämnden och nämnder i Kungsbacka kommun framgår att
skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och förvaltningschefen, om inte nämnden
bestämmer annat.
Yttranden till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för
denne av vice ordförande, och kontrasigneras av sekreteraren. Av nämndens delegeringsbestämmelser
framgår att den som har rätt att fatta beslut också har rätt att underteckna handlingar och vidta andra åtgärder
som är hänförliga till beslutet.
Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen rätt att
vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För att binda
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kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon form av fullmakt för
att företräda kommunen. En fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i kommunalrättslig mening utan
omfattar endast verkställighetsåtgärder.
Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att företräda ett bolag
gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför kommunalrätten. För att underlätta
kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som kräver att kommunen ska visa upp ett dokument som
visar vem får binda kommunen, har kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa
personer har rätt att teckna kommunens firma.

2 Bestämmelser för nämndens delegering
2.1 Villkor för delegat
Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan tillsvidareanställning
och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen efter
individuell bedömning och lämplig introduktion. Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte
utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt godkännande.
Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns stöd i lag
(speciallagstiftning).
Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande regler och
styrdokument.
2.2 Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller förvaltningslagen.
I sådana fall inträder ersättare.
2.3 Förfall för delegat
I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha
motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen.
När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska detta
framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
Ersättare för nämndens ordförande Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat
anges.
Ersättare för förvaltningschef Vid förfall för förvaltningschef inträder tjänsteförrättande förvaltningschef
om sådan är utsedd och om inte annat anges.
Vid förfall för övriga delegater
1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet och
registreras i ärende-/verksamhetssystemet
2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i
ärende-/verksamhetssystemet.
I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, det vill säga
förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden.
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Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess att
ordinarie delegat återkommit.
Fördelning av beslutanderätt
Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt ordning för
fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i ärendet. När en chef är
angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens verksamhetsområde och budget om inget annat
anges. Om det finns något annat skäl, än förfall eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon
annan av de angivna delegaterna.
Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot kan
nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan beslutet är taget.
2.4 Förvaltningschefens vidaredelegering
Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsförteckning till
annan anställd, om inget annat framgår av förteckningen nedan.
2.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut
En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har tagit:
- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning
- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt att
besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras i avvaktan på prövning).
- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna handling som beslutet
avser. Om arbetsutskottet har fått delegation undertecknas handling som beslutet avser av arbetsutskottets
ordförande och förvaltningschefen.
2.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt
Om en tjänsteman av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller ärendet visar
sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska tjänstemannen överlämna
ärendet till
–
–

förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom vidaredelegation från
förvaltningschefen
till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt från nämnden.

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
2.7 Anmälan av delegeringsbeslut
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
delegering ska anmälas till nämnden.
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att:
–

–

Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms genom det
datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det har alltså betydelse för
när beslutet vinner laga kraft.
Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed ligga som
grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten.

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
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Nämnden beslutar att samtliga beslut som är fattade med stöd av delegering ska anmälas till nämnden vid
nästa sammanträde.
2.8 Efterlevnad och uppföljning
Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att nämnden på lämpligt
sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. Detta kan lämpligtvis ske genom
stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll.
Delegeringsförteckningen ska ses över årligen.

Förkortningar
Lagar och bestämmelser

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal
FL Förvaltningslag SFS 2017:900
KL Kommunallag SFS 2017:725
LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80
LOA Lag om offentlig anställning SFS 1994:260
OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400
LAV Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
GDPR General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter
Dataskyddslagen SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning
Politiska instanser och förtroendevalda

NTE Nämnden för Teknik
AU Arbetsutskottet
OF Nämndens ordförande
Anställda och organisation

FC Förvaltningschef
VC Verksamhetschef
EC Enhetschef
HR Ansvarig HR-specialist på förvaltningen
X Med rätt att vidaredelegera till annan anställd
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Inledning
Nämnden för Tekniks ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna
delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att
delegaten får i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.
1 Allmänt om delegering
1.1 Vad innebär delegering?
Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett kollektivt
verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den kommunala
förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser som reglerar
möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, KL 6 kap 37-42 §§ och 5-8 §§.
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas
över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden för Teknik1 likställs med ett beslut som
nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte
återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat.
Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, nämnden kan aldrig delegera ett
ansvar eller ett verksamhetsområde.
Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut
ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden
lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsförteckning
där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och en eller flera
vice ordförande) ett utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en anställd. (KL 6:37).
Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden som är så
brådskande att nämnden sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av delegeringsförteckningen.
Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som nämnden har rätt att fatta beslut om.
Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt särskilda fall.
Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att
besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 37 §). Beslut om delegering ska då ske i två
steg;
1) Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef,
2) Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteman.
1.2 Syftet med delegering
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och principiell
karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. Delegeringsförteckningen är också ett
arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas befogenheter.
1.3 Verkställighet
Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i organisationen.
1
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Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte möjlighet att
själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de kommunala besluten. I
kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga bestämmelser som ger de anställda
någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent
förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan
att nämnderna behöver fatta någon form av beslut.
Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden saknas ofta
utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller avtal. Men det kan
också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget,
inriktning. I dagens kommuner tenderar det att bli mer av denna typ av beslut.
Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena sidan och
effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas tjänsteutövande. Detta gäller
oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara området där det ofta uppstår en gråzon. I
det praktiska tjänsteutövandet innebär det att tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att
överklaga med stöd av kommunallagen, där intressekonflikt mellan demokrati och organisationens
effektivitet finns.

1.4 Begränsningar
Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet att fatta
beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom ram för budget
och övriga tillämpliga styrdokument.
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 6 kap 38 §:
–
–
–
–
–
–

–

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga nämndens
övergripande ansvar för verksamheten
Framställningar eller yttrande till fullmäktige
Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta är dock inte
aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa möjligheten till
medborgarförslag).
Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras.

1.5 Vem har rätt att företräda nämnden och Kungsbacka kommun?
I det kommungemensamma reglementet för nämnden och nämnder i Kungsbacka kommun framgår att avtal,
yttranden och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och förvaltningschefen, om inte nämnden
bestämmer annat. Av nämndens delegeringsbestämmelser framgår att den som har rätt att fatta beslut också
har rätt att underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är hänförliga till beslutet.
Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen rätt att
vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För att binda
kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon form av fullmakt för
att företräda kommunen. En fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i kommunalrättslig mening utan
omfattar endast verkställighetsåtgärder.
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Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att företräda ett bolag
gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför kommunalrätten. För att underlätta
kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som kräver att kommunen ska visa upp ett dokument som
visar vem får binda kommunen, har nämnden av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer
har rätt att teckna kommunens firma.

2 Bestämmelser för nämndens delegering
2.1 Villkor för delegat
Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan tillsvidareanställning
och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen efter
individuell bedömning och lämplig introduktion. Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte
utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt godkännande.
Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns stöd i lag
(speciallagstiftning).
Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande regler och
styrdokument.
2.2 Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller förvaltningslagen.
I sådana fall inträder ersättare.
2.3 Förfall för delegat
I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha
motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen.
När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska detta
framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
Ersättare för nämndens ordförande Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat
anges.
Ersättare för förvaltningschef Vid förfall för förvaltningschef inträder tjänsteförrättande förvaltningschef
om sådan är utsedd och om inte annat anges.
Vid förfall för övriga delegater
1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet och
registreras i ärende-/verksamhetssystemet
2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i
ärende-/verksamhetssystemet.
I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, det vill

säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess att
ordinarie delegat återkommit.
Fördelning av beslutanderätt
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Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt ordning för
fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i ärendet. När en chef är
angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens verksamhetsområde och budget om inget annat
anges. Om det finns något annat skäl, än förfall eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon
annan av de angivna delegaterna.
Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot kan
nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan beslutet är taget.
2.4 Förvaltningschefens vidaredelegering
Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsförteckning till
annan anställd, om inget annat framgår av förteckningen nedan.
2.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut
En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har tagit:
- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning
- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt att
besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras i avvaktan på prövning).
- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna handling som beslutet
avser. Om arbetsutskottet har fått delegation undertecknas handling som beslutet avser av arbetsutskottets
ordförande och förvaltningschefen.
2.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt
Om en tjänsteman av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller ärendet visar
sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska tjänstemannen överlämna
ärendet till
–
–

förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom vidaredelegation från
förvaltningschefen
till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt från nämnden.

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
2.7 Anmälan av delegeringsbeslut
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
delegering ska anmälas till nämnden.
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att:
–

–

Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms genom det
datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det har alltså betydelse för
när beslutet vinner laga kraft.
Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed ligga som
grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten.

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Nämnden beslutar att samtliga beslut som är fattade med stöd av delegering ska anmälas till nämnden vid
nästa sammanträde.
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2.8 Efterlevnad och uppföljning
Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att nämnden på lämpligt
sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. Detta kan lämpligtvis ske genom
stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll.
Delegeringsförteckningen ska ses över årligen.
Förkortningar
Lagar och bestämmelser
AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

LAS Lag om anställningsskydd
FL Förvaltningslag ((2017:900)
FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
KL Kommunallagen (2017:725)
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd
LAV Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
GDPR General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter.

Politiska instanser och förtroendevalda

AU Arbetsutskottet
NTE Nämnden för Teknik
OF Nämndens ordförande
Anställda och organisation

FC Förvaltningschef
VC Verksamhetschef
EC Enhetschef
FU Färdtjänstutredare
HR Ansvarig HR-specialist på förvaltningen
X Med rätt att vidaredelegera till annan anställd
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kommunstyrelsen
och övriga
nämnder i
Kungsbacka
kommun
3.13

lag eller annan författning
ankommer på nämnden eller på
annat sätt faller inom nämndens
ansvarsområde.
Besluta om förvaltningens interna
organisation

FC

3.15

Dataskyddsförordningen
(GDPR) och
dataskyddslagen

Utse dataskyddsombud för
nämnden

FC

3.16

Dataskyddsförordningen
(GDPR) och
dataskyddslagen

Besluta om att helt eller delvis
avslå framställan om begäran
av utövande av registrerads
rättigheter

FC

3.17

Dataskyddsförordningen
artikel 28

Teckna avtal om
personuppgiftsbiträdes behandling
av personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning

FC

Hantera personuppgiftsincidenter

FC

3.18

X

Utreda och vid
behov anmäla till
Datainspektionen

VERKSTÄLLIGHET i allmänna ärenden (exempel)
Besvara framställningar från kommunala nämnder och styrelser, statliga myndigheter, domstolar eller motsvarande
med undantag för principiella frågor och samråd om planprogram
Besvara skrivelser som direkt berör verksamheter men är ställda till nämnden
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vid olovlig
parkering
4.9.1

Beslut att avskriva kontrollavgift

FC

X

4.10

Beslut om tillstånd att schakta i
gator och vägar för vilka
kommunen är huvudman och vid
behov kräva säkerhet för
beräknade kostnader för
återställande av kommunens
anläggningar

FC

X

4.11

Godkännande av
trafikanordningsplan

FC

X

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

FC

X

4.12

13 kap. och 8 §
trafikförordningen
(1998:1276)

VERKSTÄLLIGHET i Väg- och Trafikärenden (exempel)
Beslut kopplade till projektering, projektledning och byggledning av entreprenadprojekt inom nämndens
verksamhetsområden och inom beslutad budget.
Beslut om boendeparkering och avslutande av boendeparkering i förtid
Beslut om nyttoparkering
Yttrande över och tecknande av avtal som rör disposition av gatu- och allmän platsmark som faller under
nämndens förvaltning
Reglering på kvartersmark lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering
Beslut om trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för väghållarskapet
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9.6

Sluta ekonomiskt avtal
inom nämndens
verksamhetsområde i
sådana fall som inte är
uppräknande i denna
delegeringsförteckning
upp till tio
prisbasbelopp

FC

9.7

Besluta om utbetalning
av skadeståndskrav,
självrisker och
regresskrav upp till tio
prisbasbelopp

FC

9.8

Försäljning av
avskrivet material

9.8.1

> 50 000 kr

FC

9.8.2

< 50 000 kr

FC

Belopp upp till två
prisbasbelopp utgör
verkställighet

X

Belopp upp till två
prisbasbelopp utgör
verkställighet

X

VERKSTÄLLIGHET i ärenden om ekonomi (exempel)
Beslut under upphandling:



Beslut att godkänna tilldelning, gäller även återta tilldelning
Beslut att underteckna avtal efter att avtalsspärren löpt ut alternativt efter att domstol avslagit ansökan om
överprövning
 Beslut att avbryta upphandling, gäller även återta avbrytande
 Beslut om ändring och tillägg till avtal
 Beslut om uppsägning eller hävning av avtal
Sluta ekonomiskt avtal inom nämndens verksamhetsområde upp till två prisbasbelopp
Besluta om utbetalning av skadeståndskrav, självrisker och regresskrav upp till två prisbasbelopp
Besluta om utbetalning av intrångsersättningar
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fördelar vidare till
enhetschef
10.3.6

Besluta om kurser, konferenser och
dylikt för förtroendevalda högst 1
dag

OF

VERKSTÄLLIGHET i Personalärenden (exempel)
Semester, ledigheter och förmåner

a, semlagen AB §
27

Lönetillägg

Förvaltningschef

I samråd med HRspecialist

Bevilja ledighet och eventuell lön
vid

Närmaste chef

Bevilja lagstadgade och
kollektivavtalade
ledigheter i enlighet
med Kungsbackas
rutiner.

a, Semester

b, AB

b, Kompledighet

c, AB, lokalt
kollektivavtal

c, Flexledighet

d, förL, AB § 29
e, Lff § 6,7

Tjänstledighet utöver
lag och avtal beslutas av
Verksamhetschef
Tjänstledighet
överstigande 6 månader
i dialog med HRspecialist

d, Föräldraledighet
e, Fackligt arbete
f, Enskild angelägenhet

f, AB 32

g, Förtroendemannauppdrag

g, AB § 31

h, Sjukdom och arbetsskada

h, AB § 28

i, Värnpliktstjänstgöring, FN tjänst
mm

i, AB § 30
j, lagen om rätt till
ledighet för
utbildning

j, Studier
k, tjänstledighet

Bevilja fritidsstudiestöd

Närmaste chef

Bevilja lön eller del därav vid
ledighet för
förtroendemannauppdrag eller
andra uppdrag av vikt för
kommunen

FC

Bevilja nedsättning i tjänst med
bibehållen tjänstepension

Närmaste chef

Delpension

Närmaste chef

AB § 7 Deltagande i kurser, utbildningar
och konferenser i tjänsten

I enlighet med
Kungsbackas riktlinjer

I enlighet med
Kungsbackas rutiner

Närmaste chef
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Tjänsteresa inom landet

Närmaste chef

Utlandsresa i samband med
tjänsteutövning

FC

Utlandsresa beslutas av
FC i samråd med K. Dir.

Överenskommelse

FC

I samråd med HRC

Undertecknande av anställnings
upphörande (på egen begäran)

Närmaste chef

I samband härmed ev
medge förkortad
uppsägningstid

Utfärda varsel om upphörande av
visstidsanställning

Närmaste chef

Utfärda centralt av
service på uppdrag av
berörd chef

Utfärda tjänstgöringsintyg

Lönesupport

Utfärda betyg

Närmaste chef

Avveckla

LAS § 15, 30-31

Övrigt personal
MBL

Förhandla om den individuella
fördelningen inom respektive
förvaltning i samband med
löneöversyn

FC

Lagen om
registerkontroll av
personal inom
förskoleverksamhet
, skola och
barnomsorgsverksa
mhet samt
säkerhetsklassade
befattningar

Begära registerkontroll

FC

AB § 20,22 och 23

Beordra övertid,
fyllnadstjänstgöring, jour och
beredskap, förskjuten arbetstid

Närmaste chef

110 kap. 14 och 31
§§
socialförsäkringsba
lken.

Begäran om utlåtande av
arbetsförmåga

Närmaste chef

AB § 5,12

Förändring i sysselsättningsgrad

Närmaste chef

AB § 6

Stadigvarande förflyttning

Närmaste chef

AB§ 8, LOA 7-7c

Bevilja Bisyssla

Närmaste chef

I enlighet med
Kungsbackas riktlinjer
och regler

AB § 8

Förbud mot bisyssla

FC

Om bisysslan strider
mot AB § 8 punkt a, b
eller LOA §.

LOA § 7-7c

Delegering av beslutanderätt

Registerutdrag gällande
säkerhetsklassade
befattningar ska ske i
samråd med
säkerhetsskyddschef

Sida 19 av 20

Grundlagsfästa
rättigheter får inte
kränkas
Beslut om hyra in personal från
bemanningsföretag

VC

Inom budgetram, vid
tillfällig arbetstopp och
svårigheter att rekrytera

Mottagning/uppvaktning

Närmaste chef

I enlighet med
Kungsbackas regler för
minnesgåvor

Arbetsrutiner, mottagningstider,
telefontid

Närmaste chef

12 Namnlista över delegater
Separat bilaga till detta dokument. Beslutas av förvaltningschef.

Beslutad av: Nämnden för Teknik, 2019-05-15, § 68
Gäller från: 1 juni 2019
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-31

§ 64
Arkivbeskrivning 2021

Dnr 2020-00452

Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar uppdaterad Arkivbeskrivning för nämnden för Teknik,
tidigare versioner upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar är en del av
Arkivredovisningen och har till syfte att ge en kort introduktion till myndigheten,
dess uppdrag och verksamhet och hur man söker de allmänna handlingarna.
Förvaltningen har tagit fram arkivbeskrivning för myndigheten tillika nämnden för
Teknik. Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och
uppfyller kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt
bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Arkivbeskrivningen uppdateras kontinuerligt och antas så snart uppdatering gjorts.
Uppdateringen innefattar bland annat uppdatering av sökvägar och system. Tillägg
av bilaga med förteckning över samarbetsrum för att redovisa strukturen för
dokumenthanteringen i vår digitala samarbetsplattform.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Arkivbeskrivning Nämnden för Teknik
Bilaga 1: Förteckning - Samarbetsrum Teknik
Bilaga 2: Förteckning - Teknik
Bilaga 3: Förteckning - Avslutade projekt
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Arkivbeskrivning
Nämnden för Teknik
Version 3
Detta är den beslutade arkivbeskrivningen för nämnden för Teknik. Enligt
Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning
ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som antas av
myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Myndighetens bildande
Myndigheten bildades 1992 och bytte till sitt nuvarande namn 2004.

Myndighetens organisation, verksamhet och historik
Organisation och verksamhet
Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena:






gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering
förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där kommunen är huvudman, vattenförsörjning och avloppshantering
renhållning, avfallshantering och återvinning
färdtjänst och riksfärdtjänst
Kungsbacka bredbandsnät

Ansvaret innebär för respektive område att






verka för god försörjning och planering av kommunens infrastruktur
svara för nyanläggning av infrastruktur
svara för förnyelse, underhåll och drift
utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya
tekniska förutsättningar
bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden
med flera

Förvaltningens är organiserad i tre verksamheter samt tre fristående enheter. Förvaltningschefen leder
förvaltningen med stöd av ledningsgrupp. Medarbetare deltar i arbetet med trygghetsfrågor, planprogram,
detaljplaner och olika strategiska satsningar tillsammans med andra förvaltningar.
Vatten & Avfall
Verksamheten är indelad i sex enheter: Planering VA, Rörnät, Avloppsrening, Vattenproduktion, Avfall &
Återvinning och Kundstöd & Utredning. På reningsverket finns också ett laboratorium organiserat direkt
under verksamhetschefen.
Verksamheten ansvarar för leverans, förvaltning och utbyggnad av VA- och avfallsverksamheten. I detta
ingår även att hantera VA-anslutningar, avfallsabonnemang, fakturering samt systemstöd kring kommunalt
vatten och avlopp.
VA-verksamhetens uppgift är att producera och leverera dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten på
ett hållbart sätt. För att säkerställa leverans dygnet runt, året om finns det alltid personal i beredskap för att
laga läckor på ledningsnät eller åtgärda driftproblem på vatten- och avloppsreningsverk.
Avfall & Återvinningsverksamhetens uppgift är insamling av hushållsavfall i hela kommunen samt drift av
återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen samt drift av Klovstens omlastningsstation.
Utöver tömning av avfallskärl på fastigheter inkluderar hushållsavfall även tömning av slam från enskilda
avlopp och mottagning av latrinavfall.
Trafik & Utemiljö
Verksamheten består av fem enheter: Planering Trafik & Utemiljö, Parkering & Tillstånd, Drift Gata, Drift
Park och Drift Fritidsanläggningar.
Verksamheten ansvarar för försörjning, förvaltning, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar,
gång- och cykelbanor, torg, parker och grönytor samt belysning. Dessutom utförs drift och underhåll åt
förvaltningen för Kultur och fritid på badplatser, idrottsplatser, motionsspår med mera. Verksamheten utför
skötsel av utemiljö på kommunens skolor på uppdrag av förvaltningen för Service.
Arkivbeskrivning

Sida 2 av 8

Verksamheten ansvarar också för myndighetsutövning i form av lokala trafikföreskrifter,
parkeringsövervakning, färdtjänstutredningar och olika tillstånd för bland annat rörelsehindrade och
nyttjande av allmän plats i Kungsbacka kommun.
Projekt & Bygg
Verksamheten består av två enheter: Projektledning och Byggledning.
Verksamheten ansvarar för att utföra entreprenadprojekt på uppdrag av förvaltningens övriga verksamheter
eller andra förvaltningar/nämnder. En stor del i uppdraget är att samordna förvaltningens projekt internt samt
med andra projekt inom kommunen. Förutom byggledning av anläggningsentreprenader med Teknik som
huvudman, arbetar Byggledning även för andra huvudmän i kommunen.
Kungsbacka Bredbandsnät
Kungsbacka Bredbandsnät är en avgiftsfinansierad verksamhet. Intäkterna från den kommersiella och
kommunala verksamheten täcker idag kostnaderna för drift och utbyggnad inom Kungsbacka kommuns
geografiska område. Vår egen personal arbetar med planering, information och administration. All
byggnation sker med entreprenörer.
Verksamhetsstöd
Uppdraget är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, registratur, kommunikation och nämndarbete.
Verksamhetsstöd ska underlätta för chefer och medarbetare så att Teknik kan uppfylla sitt uppdrag gentemot
medborgarna på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Teknikens hus depå
Depån stödjer verksamheter som utgår från Teknikens hus. Dessa tillhör organisatoriskt olika förvaltningar
men får stöd med administration, lagerhållning, verkstadsarbete med mera.

Historik
Ansvarsområdena för Nämnden för Teknik har under årens lopp funnits på olika enheter, som varit mer eller
mindre självständiga i förhållande till varandra. Vissa har upphört, medan andra har sammanslagits till nya
verksamheter.
1969 inrättades Trafiksäkerhetskommittén som var den första enheten med liknande funktion som den
förvaltningen för Teknik har idag, den upphörde 1981.
1972 instiftades Trafiknämnden, och två år senare även Gatukontoret. År 1973 tillkom Trafikkontoret som
en egen verksamhet, denna införlivades i början av 90-talet med Gatukontorets verksamhet.
1988 bestod Gatukontoret av Administrativ avdelning, Projektavdelningen, Vattenavdelningen, Gatu- och
renhållningsavdelningen, Arbetsavdelningen, Avloppsavdelningen och Parkavdelningen. Verksamheten hade
80 medarbetare.
1991 upptogs Trafikkontorets arbetsuppgifter av Gatukontoret. Trafiknämnden lades ned och dess frågor
övergick istället till den nybildade Tekniska nämnden.
2001 tillkom Färdtjänst som en funktion inom Gatukontorets verksamhet (under Gatu- och
Trafikavdelningen). Kort därefter ändrades Gatukontorets namn till Tekniska förvaltningen.
2004 genomfördes den sista namnändringen, de nya benämningarna blev nämnden för Teknik respektive
förvaltningen för Teknik.
2008 var förvaltningen för Teknik organiserad i avdelningarna Administration, Vatten & Avlopp,
Renhållning, Trafik & Park och Byggledning. Vid denna tid fanns runt 100 medarbetare.
2010 tillkom Kungsbacka Bredbandsnät till förvaltningen.
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2014 omorganiserades förvaltningen och indelades i verksamheterna Planering, Drift och
Renhållning/Bredband/Tillstånd, med enheterna Byggledning, Planering VA, Planering Trafik & Park,
Vattenproduktion, Avloppsrening, Rörnät, Drift Trafik och Park, Renhållning, Bredband och Tillstånd.
2016 tillkom enheten Stab, och samma år bytte Renhållning namn till Avfall & Återvinning. Planering VA
delades upp i Planering VA Projekt och Planering VA Stöd & Utveckling. Förvaltningen hade då 125
medarbetare.
2018 sammanfördes parkeringsfrågor och färdtjänst under Planering i nya enheten Parkering & Tillstånd.
2019 tillkom två nya enheter, Verksamhetsstöd och Depå, och i samband med inflyttning i Teknikens hus
överfördes ett 20-tal medarbetare från Kultur & Fritid, Service och Byggnadsförvaltningen till Drift Trafik &
Park, vilket gjorde att förvaltningen nu hade strax över 200 medarbetare.
2020 omorganiserades förvaltningen och indelades i tre verksamheter Vatten & Avfall, Trafik & Utemiljö,
Projektavdelning samt fyra fristående enheter Styrning, Verksamhetsstöd, Teknikens hus Depå och
Kungsbacka Bredbandsnät.

Bestämmelser för myndighetens verksamhet
Förvaltningen för Teknik ansvarar i relativt liten utsträckning för direkt myndighetsutövning gentemot
kommuninvånarna, denna består i besluten som enheten Parkering & Tillstånd fattar, samt
parkeringsvakternas arbete.
Tekniks verksamhet styrs av ett flertal lagar:























Arkivlag (1990:782)
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Förvaltningslag (2017:900)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats
Miljöbalk (1998:808)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Plan- och bygglag (2010:900)
Sjötrafikförordning (1986:300)
Trafikförordningen (1998:1276)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Väglag (1971:948)

Teknik styrs också av följande:




Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning, ABVA (KF 2009-03-10, § 44)
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2020-12-08, § 180)
Reglemente för Teknik (KF 2020-05-05, § 49)
Arkivbeskrivning
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Renhållningsordning (KF 2016-12-06, § 26)

Planering och styrning av arkivbildningen
Nämnden beslutade om sin första dokumenthanteringsplan 1996, den har sedan dess reviderats ett antal
gånger. Den 1 januari 2018 övergick nämnden till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Därmed bröts den
tidigare arkivbildningen och allmänna handlingar förtecknas sedan dess processbaserat. Nämnden antar de
kommungemensamma dokumenthanteringsplaner vartefter de uppdateras.
Dokumenthanteringsplanen har beslutats:
Ärende:

Beslutsdatum:

Diarienummer:

Dokumenthanteringsplan

1996

Dokumenthanteringsplan

2001 TEN § 105/01

263/01-00

Dokumenthanteringsplan

2007

TE07-00162/00

Dokumenthanteringsplan

2012-08-06

TE12-00127/00

Dokumenthanteringsplan

2018-01-24

TE 2018-00014

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
ledningsprocesser

2019-04-17 § 52

TE 2017-00719

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser

2019-04-17 § 52

TE 2017-00719

Dokumenthanteringsplan, Nämnden för Teknik

2020-09-16 § 84

TE 2019-00319

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
ledningsprocesser

2020-09-16 § 85

TE 2020-00675

Ärende:

Beslutsdatum:

Diarienummer:

Arkivbeskrivning, Nämnden för Teknik, Version 1

2019-05-15 § 65

TE 2019-00319

Arkivbeskrivning, Nämnden för Teknik, 2020

2020-06-17 § 70

TE 2019-00319

Ärende:

Beslutsdatum:

Diarienummer:

Klassificeringsstruktur, Nämnden för Teknik

2020-09-16 § 84

TE 2019-00319

Ärende:

Beslutsdatum:

Diarienummer:

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning

KS 2019-03-26 § 71

TE 2019-00358

Regler för hantering av information i Kungsbacka
kommuns digitala samarbetsplattform och Microsoft 365

Delegationsbeslut 2018-1018, Delegationsbeslut 201901-22

TE 2018-00756

Arkivbeskrivningen har beslutats:

Klassificeringsstrukturen har beslutats:

Policy- och styrdokument har beslutats:
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Bevarande och gallring
Vad för slags handlingar som ska bevaras respektive gallras hos myndigheten regleras i nämnden för Tekniks
dokumenthanteringsplan och i kommunstyrelsens kommungemensamma dokumenthanteringsplaner för
ledings- och stödprocesser. Följande särskilda beslut gällande gallring finns.
Ärende:

Beslutsdatum:

Diarienummer:

Gallringsbeslut för handlingar som har skannats till
nämnden för Tekniks diarium i Lex

2019-04-17 § 51

TE 2019-00259

Generellt gallringsbeslut för handlingar som har skannats

2020-09-16 § 86

TE 2020-00544

Sökvägar till myndighetens arkiv och handlingsbestånd
Dagsaktuella handlingar går att söka i kommunens diarium, som finns tillgängligt på kommunens hemsida.
Vissa äldre handlingar går att söka i kommunens e-arkiv, som finns tillgängligt på hemsidan. Arkiverade
handlingar går att söka på övergripande nivå i kommunarkivets databas, som dock inte är publicerad externt.
Andra sökvägar är Kortregister till förvaltningens VA-anläggningar (finns i kommunarkivet) samt
förteckning över den del av byggprojekthandlingarna som finns i förvaltningens närarkiv.
Den bästa sökvägen till myndighetens arkiv och handlingsbestånd är dokumenthanteringsplanen. I följande
system och digitala verktyg hanterar förvaltningen sin information.
System och digitala verktyg:

Kort beskrivning:

Adato

Stödja rehabiliterings-processer

Antura

Administrerar byggprojekt

ArcGIS

Verktyg för bearbetning och analys av geografisk information

Artvise

Ärendeverktyg för enklare frågor, felanmälningar m m.

AutoCAD, (AoutoCAD Map,
AutoCAD Civil 3D)

Ritningsverktyg och 3D-modellering

Autoturn

Tillägg till AutoCAD, studerar fordons körspår

Batman

Bro- och tunnelförvaltningssystem

Blue Idea

SMS-utskick

CardPro

För hantering av parkeringstillstånd

Chemgroup PRO

Kemikalieregister

Ciceron

Dokument- och ärendehanteringssystem

EDP Future

Debitering- och kundregister inom VA och renhållning

EDP Mobile

Kundregister debiteringssystem av VA och renhållning

Ecoonline

Kemikaliehantering

Eurofins

Databas för vattenanalyser

EXO

System för driftdata pumpstationer

FME

Hantering och konvertering av geografiska data

Green Key

Inpasseringssystem återvinningscentraler

Arkivbeskrivning
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Infotorg

Fordonsinformation

Kampstrup

Mätningslösningar för energi och vatten

KomMa

Lagerhanteringssystem för VA-förrådet

Ledningsägarmodulen

Filtrerar ärenden kring frågor om ledningsnätet för VA och opto

Mike Urban

Beräkningsverktyg för VA-ledningsnät

Mike Zero

Beräkning av yattenavrinning, vattendjup, flödesriktningar mm.

Netadmin

Servicekonton internt för Bredband, teknisk dokumentation av logiska datanät

ParkRight

Utfärdar parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter

Path Planner Roads

Parkeringsverktyg för vägar

PR-kort 3

Handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Raindance

Ekonomisystem

SCADA

System för övervakning och styrning av processer

Smart survey (LE34)

Skanning av VA-ledningsschakter

Sokigo Bilflytt

System för bilflyttärenden

Sokigo LV/LTF/GATA

Handläggning av lokala trafikföreskrifter

Stratsys

Upprättar internkontrollplan, har riskanalyser, nämndbudget etc.

Topocad

CAD-program för kartor, ägs av Bygg & Miljö men Teknik har licens

VA-banken

Dokumentation om VA-anläggningar och gatubelysning samt för drift- och
underhåll för VA

Viktoria Våg

Vägningssystem på Barnamossen

Webbsolen

Handläggning av färdtjänstärenden

Winlas

Hanterar anställningstid, kurskatalog, anteckningar för medarbetarsamtal och
kompetensinventering

X-Opto

Dokumentation och projekteringsverktyg för Kungsbacka Bredband

Sekretess
Vissa av myndighetens handlingar kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). De bestämmelser om sekretess som myndigheten tillämpar på uppgifter i sina handlingar är:









15:2 Försvarssekretess
18:8 Säkerhets- eller bevakningsåtgärd
18:13 Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.
19:3 Upphandling m.m.
21:1 Hälsa och sexualliv
26:1 Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet
29:6 Tillstånd för färdtjänst
31:6 Affärsförbindelse med myndighet
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Arkiv som myndigheten förvarar
Myndigheten förvarar inte någon annan myndighets arkiv.

Arkivverksamhetens organisation och ansvar
Arkivansvarig: Enhetschef, Verksamhetsstöd
Arkivredogörare: Arkivarie, Verksamhetsstöd

Beslutad av: Nämnden för Teknik
Gäller från:
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt:
Kungsbacka direkt 0300-83 40 00,
info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20
Diarienummer

TE 2020-00452

Arkivbeskrivning 2021
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar uppdaterad Arkivbeskrivning för nämnden för Teknik, tidigare versioner
upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar är en del av Arkivredovisningen och har
till syfte att ge en kort introduktion till myndigheten, dess uppdrag och verksamhet och hur man söker
de allmänna handlingarna.
Förvaltningen har tagit fram arkivbeskrivning för myndigheten tillika nämnden för Teknik.
Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och uppfyller kravet på
beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets‐
och sekretesslagen (2009:400).
Arkivbeskrivningen uppdateras kontinuerligt och antas så snart uppdatering gjorts.
Uppdateringen innefattar bland annat uppdatering av sökvägar och system. Tillägg av bilaga med
förteckning över samarbetsrum för att redovisa strukturen för dokumenthanteringen i vår digitala
samarbetsplattform.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Arkivbeskrivning Nämnden för Teknik
Bilaga 1: Förteckning - Samarbetsrum Teknik
Bilaga 2: Förteckning - Teknik
Bilaga 3: Förteckning - Avslutade projekt
Beslutet skickas till
Kommunarkivet
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Förvaltningsledningen Teknik

Karl Lundgren

Emma Grundström

Förvaltningschef

Arkivarie

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-30
Diarienummer

TE 2021-00373

Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag.
Sammanfattning av ärendet
Deltagande i konferenser är viktigt som kompetensutveckling och inspiration för ledamöter kopplat till
nämndens huvudsakliga ansvarsområden.
Deltagande i konferenser innebär kostnader för konferensavgift, eventuell transport och boende. Ett
rimligt budgetvärde för deltagande i en tvådagarskonferens är 12 tkr per deltagare vilket beräknas på
transport med tåg 2 tkr, övernattningar 4 tkr, konferens 6 tkr (2021 års budget).
Nämndens budget för utbildning och resor är totalt på 70 tkr vilket ger möjlighet för 6 ledamöter att
delta i olika konferenser med ovanstående förutsättningar.
Enligt ”Riktlinjer och regler till förmåner för förtroendevalda” ska dagarvode för ledamöter och
ersättare med dagarvode betalas ut för tillfällen där ”Aktivitet där syftet är utbildning, information”
och ”Aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering, analys”. Beslut krävs av nämnden.
För ledamöter med deltidsarvode (ordförande, vice ordförande och utskottsledamot) ska dagarvode
betalas ut där ”Aktivitet där syftet är utbildning, information”. Beslut krävs av nämnden.
Det finns ett utbud av konferenser som är lämpliga kopplat till nämndens ansvarsområden.
Nedanstående förslag är de som förvaltningen anser vara mest relevanta och i flera fall även kopplade
till de branschorganisationer som Teknik är medlem i.


Vattenstämman



Cykelkonferensen – SKR och Trafikverkets årliga konferens



Avfall Sveriges årsmöte



Transportforum

Med antagna riktlinjer bestäms att ovanstående konferenser och den årliga så kallade måldagen är att
betrakta som årliga konferenser (vilka som närvarar se riktlinjerna) samt årlig planeringsdag för
ledamöterna i nämnden. För att utbetalning för deltagande ska få göras behövs inte ytterligare beslut i
nämnden.
1 (2)
Emelie Hjertén
0300 83 47 79

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Att besluta om deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda högst en dag, är redan
idag vidaredelegerat till ordföranden, dessa riktlinjer ses som ett komplement till denna delegering.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag

Karl Lundgren

Emelie Hjertén

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-31

§ 62
Dnr 2021-00373
Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och
planeringsdag.
Sammanfattning av ärendet
Deltagande i konferenser är viktigt som kompetensutveckling och inspiration för
ledamöter kopplat till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.
Deltagande i konferenser innebär kostnader för konferensavgift, eventuell transport
och boende. Ett rimligt budgetvärde för deltagande i en tvådagarskonferens är 12 tkr
per deltagare vilket beräknas på transport med tåg 2 tkr, övernattningar 4 tkr,
konferens 6 tkr (2021 års budget).
Nämndens budget för utbildning och resor är totalt på 70 tkr vilket ger möjlighet för
6 ledamöter att delta i olika konferenser med ovanstående förutsättningar.
Enligt ”Riktlinjer och regler till förmåner för förtroendevalda” ska dagarvode för
ledamöter och ersättare med dagarvode betalas ut för tillfällen där ”Aktivitet där
syftet är utbildning, information” och ”Aktivitet där huvudsyftet är uppföljning,
planering, analys”. Beslut krävs av nämnden.
För ledamöter med deltidsarvode (ordförande, vice ordförande och utskottsledamot)
ska dagarvode betalas ut där ”Aktivitet där syftet är utbildning, information”. Beslut
krävs av nämnden.
Det finns ett utbud av konferenser som är lämpliga kopplat till nämndens
ansvarsområden. Nedanstående förslag är de som förvaltningen anser vara mest
relevanta och i flera fall även kopplade till de branschorganisationer som Teknik är
medlem i.


Vattenstämman



Cykelkonferensen – SKR och Trafikverkets årliga konferens



Avfall Sveriges årsmöte



Transportforum

Med antagna riktlinjer bestäms att ovanstående konferenser och den årliga så kallade
måldagen är att betrakta som årliga konferenser (vilka som närvarar se riktlinjerna)
samt årlig planeringsdag för ledamöterna i nämnden. För att utbetalning för
deltagande ska få göras behövs inte ytterligare beslut i nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-05-31

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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Riktlinjer gällande
ledamöters utbildning och
planeringsdag
Nämnden för Teknik
Ekonomi
Deltagande i konferenser är viktigt som kompetensutveckling och inspiration för ledamöter kopplat
till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.
Deltagande i konferenser innebär kostnader för konferensavgift, eventuell transport och boende. Ett
rimligt budgetvärde för deltagande i en tvådagarskonferens är 12 tkr per deltagare vilket beräknas
på transport med tåg 2 tkr, övernattningar 4 tkr, konferens 6 tkr (2021 års budget).
Nämndens budget för utbildning och resor är totalt på 70 tkr vilket ger möjlighet för 6 ledamöter att
delta i olika konferenser med ovanstående förutsättningar.
Enligt ”Riktlinjer och regler till förmåner för förtroendevalda” ska dagarvode för ledamöter och
ersättare med dagarvode betalas ut för tillfällen där ”Aktivitet där syftet är utbildning, information”
och ”Aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering, analys”.
För ledamöter med deltidsarvode (ordförande, vice ordförande och utskottsledamot) ska dagarvode
betalas ut där ”Aktivitet där syftet är utbildning, information”. Beslut krävs av nämnden.

Politikermedverkan från nämnden för Teknik vid interna och
externa konferenser
På Teknik genomför nämnden årligen intern konferens med syfte till uppföljning, planering och
analys som en så kallad måldag vid ett eller två tillfällen under året.
Vid branschkonferenser deltar ordförande och/eller vice ordförande samt om det är möjligt en
ledamot från arbetsutskottet alternativt en ersättare till arbetsutskottet.
Vid konferenser som möjliggör deltagande utan övernattning kan fler än ovanstående delta
beroende på intresse och relevans.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Efter deltagande i konferens ska deltagande ledamöter återrapportera till nämnden om innehållet i
konferensen.

Branschkonferenser
Det finns ett utbud av konferenser som är lämpliga och kopplat till nämndens ansvarsområden.
Nedanstående är de som anses vara mest relevanta och i flera fall även kopplade till de
branschorganisationer som Teknik är medlem i.
Verksamhetsområde Konferens
Vatten & Avlopp

Vattenstämman – Branschorganisationen Svenskt
Vattens årliga konferens som riktar sig till både
tjänstepersoner och politiker.

Trafik – Cykel

Cykelkonferensen – SKR och Trafikverkets årliga
konferens.
Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor.

Avfall

Avfall Sveriges årsmöte
Avfallsbranschens största mötesplats.

Trafik – Transporter

Transportforum
Hålls av VTI, Statens väg- och
transportforskningsinstitut. Omfattar
samhällsplanering, transport, kollektivtrafik och
närliggande områden.

Beslut om ledamöters deltagande i återkommande konferenser
Med dessa riktlinjer bestäms att deltagande i måldag samt fyra branschkonferenser är att betrakta
som årligen återkommande för ledamöterna i nämnden. För att utbetalning för deltagande ska få
göras behövs inte ytterligare beslut i nämnden.
Att besluta om deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda högst en dag, är
redan idag vidaredelegerat till ordföranden, dessa riktlinjer ses som ett komplement till denna
delegering.

Beslutad av: Nämnden för Teknik
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och
planeringsdag
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

TE 2020-01251

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik noterar återrapport av pågående och genomförda uppdrag.
Nämnden för Teknik beslutar att uppdragen Svängfil i Vallda, Förbättrad framkomlighet i stadskärnan,
Svenska cykelstäder, Tillståndsansökan Framtidens avloppsrening samt Arbetsmarknadsåtgärder kan
anses utförda och avslutas. Uppdraget Utsmyckning av fastigheter ej anses lämpligt att genomföra och
utgår som uppdrag till förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik vill med detta redovisa uppdrag från nämnden till förvaltningen. Uppdragen
är antingen pågående, utförda och avslutade eller ej längre relevanta. Under återrapport av uppdrag till
förvaltningen redogörs för respektive uppdrag och dess status.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-26
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Återrapport av uppdrag till förvaltningen
Angående avskild svängfil i rondellen till Vallda – Utförd och avslutad

Den 20 juni 2018 § 77 beslutade nämnden för Teknik att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en
skrivelse till Vägverket avseende utföring av en avskild svängfil i rondellen till Vallda.
Svängfilen behandlas i åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som är framtagen för 158:an, problematiken med
köbildning är beskrivet i studien. Åtgärdsförslag samt förslag om ombyggnad finns med som ett
förslag för ombyggnad på medellång sikt, i perioden 2026 – 2033 med Trafikverket som ansvariga.
Åtgärden är ett extra körfält på väg 158 för fri högersväng från Särö mot Onsala förbi
cirkulationsplatsen. Åtgärden är bedömd till en kostnad på 2-3 miljoner kronor.
Inget separat beslut förväntas utöver de beslut som kommer att tas inom ÅVS-arbetet enligt ovan.
Kungsbacka har yttrat sig formellt i ärendet.
https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/moten-handlingar-ochprotokoll/kommunstyrelsens-arbetsutskott/handlingar/2020/2020-11-10/arende-18---svar-pa-remiss--atgardsvalsstudie-for-straket-vag-158-goteborg---kungsbacka.pdf

Förbättra framkomligheten i stadskärnan – Utförd och avslutad

Den 22 november 2017 § 130 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten att utifrån tillgänglighet och säkerhet förbättra framkomligheten i stadskärnan. Områden
vi skulle vilja ha med i denna översyn är följande:
-Markera övergångsställen i Kungsbacka med vit färg
-Att tydliggöra ledstråken i innerstaden med hjälp av exempelvis taktila plattor samt med taktila plattor
markera var övergångensställen finns.
-Se över möjligheten till fler plana stråk för att underlätta för de som är i behov av rörelsehjälpmedel
-Märka ut cykelparkeringar
För varje område har åtgärder genomförts:
-Markera övergångsställen i Kungsbacka med vit färg: Övergångsställen ska märkas ut med skyltning
och vägmarkering (så kallade zebra-ränder) enligt gällande förordning. När lagstiftningen kring
övergångsställen ändrades i slutet på 90-talet så ersattes många övergångsställen med gångpassager. I
Kungsbacka har vi många gångpassager som inte är övergångsställen och de märks därför inte ut med
”zebra-ränder”. Vid dessa passager gäller att alla trafikanter har samma skyldigheter och det bygger på
ett samspel mellan motorfordonsförare, gångtrafikanter och cyklister. Under hösten 2020/våren 2021
utför Teknik driftåtgärder med målning av utslitna vägmarkeringar i Kungsbacka, där ingår även
förbättring av markering för övergångsställen.
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-Att tydliggöra ledstråken i innerstaden med hjälp av exempelvis taktila plattor samt med taktila plattor
markera var övergångensställen finns: Att tydliggöra ledstråken i innerstaden är ett arbete som pågår
parallellt med att en tillgänglighetsplan för Kungsbacka centrum tas fram (Tillgänglighetsplan Dnr
TE/2017:245). Hittills genomförda stråk är de fyra korsningarna vid Kungsbacka torg samt
Kyrkogatans och Storgatans södra del och en passage vid Kungsbacka station. Utanför innerstaden har
ett flertal projekt genomförts i samband med andra ombyggnationer och beläggningsarbeten. Under
2021 kommer ytterligare passager och stråk att byggas om. Tillgänglighetsplanen kommer att generera
en åtgärdsplan för förbättrad tillgänglighet.
-Se över möjligheten till fler plana stråk för att underlätta för de som är i behov av rörelsehjälpmedel:
Alla stråk som byggs om, tex passager och övergångsställen, anläggs med en plan del och en del med 6
cm kant. Det plana stråket underlättar för tex rollatorer, rullstolar, barnvagnar mfl. Kanten på 6 cm i
kombination med kupolplattor, ger en tydlig vägledning för synskadade/personer
med synnedsättning, för synskadade med ledarhund samt för personer med nedsatt
orienteringsförmåga.
-Märka ut cykelparkeringar: Här finns ingen direkt åtgärd. Förvaltningen förstår inte uppdraget på
denna punkt. Däremot har Teknik med hjälp av pengar från Västsvenska paketet, ökat kapaciteten
kring Kungsbacka station, genom att anlägga två-vånings cykelparkeringar på stationens östra sida.
Svenska Cykelstäder – Utförd och avslutad

Den 17 april 2019 § 44 (dnr 2019-00193) beslutade nämnden att Kungsbacka kommun ska ansöka om
medlemskap till projektet Svenska Cykelstäder.
Styrelsen beslutade att godkänna Kungsbackas medlemsansökan i mars i år.

Framtidens avloppsrening, tillståndsansökan – Utförd och avslutad

Den 12 december 2018 § 132 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att att genomföra utredningar,
planeringsarbete och tillståndsansökan för att uppnå avloppsreningskapacitet för 95 000
Personekvivalenter inom upptagningsområde för Hammargårds reningsverk.Utredningar är
genomförda och tillståndsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen.

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (6)

Arbetsmarknadsåtgärd – Pågår och kan avslutas som uppdrag

Den 18 september 2019 § 98 (dnr TE/2019:1012) beslutade nämnden för Teknik att ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheterna att vidareutveckla Tekniks projekt med att ta emot fler personer
som i dag står långt från arbetsmarknaden för att arbetsträna.
Olika tjänster erbjuds i perioder på Teknikens hus. Flera initiativ pågår inom kommunen för att erbjuda
sysselsättning för olika grupper.
Trafikplan – Pågår

Den 19 april 2017 § 59 beslutade nämnden för Teknik att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp
utredningsarbete/planering med en ny trafikplan för Kungsbacka. Dagens ny/om byggnation kommer
kräva nya trafikstråk och ev annan trafikföring. Vi behöver en helhetsplanering med stor hänsyn tagen
till en långsiktig syn på stadens fortsatta utveckling Fokus bör ligga på innerstadens trafiksituation.
Planeringen bör göras i samråd med nämnd och med övriga berörda förvaltningar.
Arbetet genomförs inom ramen för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad som leds av
Samhällsbyggnadskontoret med deltagande tjänstepersoner från Teknik.

Torghandel

- Pågår

Den 14 mars 2018 § 38 beslutade nämnden att tillåta klädställningar på trottoarer på marknadsdagar samt
att förvaltningen skulle utreda möjligheten till att tillåta klädställningar ute på bredare trottoarer även
de andra dagarna samt att förvaltningen utreder möjligheten till att stänga av vissa gator i innerstaden
på marknadsdagar. Frågan har inte varit aktuell sedan 2018 men kommer lyftas i samband med
kommande uppfräschning av Kungsbacka torg.
Smarta papperskorgar - Pågår

Den 20 mars 2019 § 37 (dnr 2019-00236) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
vilka lösningar Teknik skulle kunna införa angående så kallade smarta papperskorgar som
komprimerar och larmar personal när det är dags att tömma dem. Utredningen ska ge förslag på
placeringar av papperskorgarna samt vilken effekt det skulle ha för miljön samt uppskattning av
minskade transport- och personalkostnader.
Fyra stycken papperskorgar har köpts in och placerats ut på olika platser i Kungsbacka stad.
Utvärdering kommer göras under 2021.
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Automatiska bevattningssystem - Pågår

Den 19 juni 2019 § 83 (dnr 2019-00649) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda vilka kommunala anläggningar som idag använder automatiska bevattningssystem, samt om
det går att lösa vattnet till dem utan att ta dricksvatten. Samt att utreda vad som krävs för att de ska ta
över ansvaret för alla automatiska bevattningssystem som kommunen äger samt
att utreda kostnaderna och effekterna som uppstått om all bevattning som är rimlig utförs med annat
vatten än dricksvatten, samt genomföra det där de själva kan ta det beslutet.
Arbete pågår för att se på möjligheter att växla bevattningen av Inlags idrottsområde samt
fotbollsplanen vid Elof Lindälvs gymnasium till att använda vatten från Kungsbackaån istället för
dricksvatten. Förvaltningen har sedan tidigare köpt in en anläggning för att kunna ta och filtrera åvatten och använder detta för bevattning av planteringar från våra bevattningsfordon.

Askfat/papperskorgar och information till kommuninvånare - Pågår

Den 16 oktober 2019 § 111 (2019:1056) beslutade nämnden för Teknik att ge förvaltningen i uppdrag
att sätta upp askfat/papperskorgar vid de platser utanför restauranger och barer i centrala Kungsbacka
vid ån och där det utöver detta kan behövas. Nämnden för Teknik beslutade även att förvaltningen ska
informera kommuninvånare på något lämpligt sätt att man inte ska slänga fimpar eller annat skräp i
dagvattenbrunnar. Det är viktigt att detta är trevliga skyltar som uppmuntrar till minskad nedskräpning.
Dialog förs med fastighetsägare om utformning och placering.

Kungsbacka Torg - Pågår

Den 16 september 2020 § 92 (dnr 2020-00864) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på hur vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger oss större och flexiblare
möjligheter till att utnyttja ytan.
Uppdrag förutsätter att:


Nämnden för Teknik beslutar att befintliga parkeringsplatser tas bort från själva torgytan



Nämnden för Teknik beslutar att ta bort de befintliga så kallade kyrkbänkarna på torget

Dialog pågår med fastighetsägare, näringslivsenhet samt Samhällsbyggnadskontoret. Förändrad
utformning av Kungsbacka torg planeras för att utföras i ett sammanhang med Lindens torg och
angränsande gaturum.
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Slamhantering – Pågår inom ram för annat projekt

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa information om den senaste tekniken
inom slamhanteringen.
Slamhantering ingår i projektet Framtidens avloppsreningsverk. Olika metoder har presenterats för
nämnden under 2019.

Nya skötselytor utanför centralorten – Delvis genomförd, pågår

Den 26 mars 2016 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att ta fram två pilotprojekt som ska
ligga på kommunal mark och föreslår att de ska knyt an till de nya centrumbildningarna i Åsa och Särö
centrum.
I Särö centrum har utsmyckning utförts som en del i ombyggnationen av busshållplats och
pendelparkering. Åtgärder i Åsa har ännu inte genomförts dels på grund av att detaljplaner för området
inte genomförts som planerat.

Revidering och utökning av tillgänglighetsplan – Delvis genomförd, pågår

Nämndne beslutade 2017-04-19 att tillgänglighetsplanen skulle revideras och utökas till att gälla hela
Kungsbacka stad. Arbete inleddes 2019 med inventering följt av åtgärder i område efter område. Detta
kommer löpa till våren 2023.

Utsmyckning av fastigheter – Ej påbörjad – föreslås avslutas.

Den 16 oktober 2019 § 117 (2019:1074) beslutade nämnden för Teknik beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda själva, eller tillsammans med förvaltningen för Kultur och Fritid, om vilka
byggnader, små som stora, som skulle kunna gå att utsmycka på något trevligt sätt, samt hur
kostnaderna för detta kan lösas. Förvaltningen får sedan i uppdrag att själva, eller tillsammans med
lämplig förvaltning eller med hjälp av konstskolan eller liknande, börjar utsmycka de byggnader som
anses vara lämpliga.
De fastigheter som Teknik använder för kontor och liknande hanteras till största del av Service. En
fastighet som skulle kunna utsmyckas är de olika byggnaderna på Hammargårds reningsverk men
eftersom projektering av nytt reningsverk pågår ser förvaltningen att det inte är lämpligt att utföra
några åtgärder här. Resterande fastigheter som Teknik själva äger och hanterar är av karaktär att de
inte ska sticka ut och synas utan snarare ska vara så diskreta som möjligt.
Karl Lundgren
Förvaltningschef
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott
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1 (1)

2021-05-31

§ 73
Dnr 2020-01251
Återrapportering av uppdrag till förvaltningen
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik noterar återrapport av pågående och genomförda uppdrag.
Nämnden för Teknik beslutar att uppdragen Svängfil i Vallda, Förbättrad
framkomlighet i stadskärnan, Svenska cykelstäder, Tillståndsansökan Framtidens
avloppsrening samt Arbetsmarknadsåtgärder kan anses utförda och avslutas.
Uppdraget Utsmyckning av fastigheter ej anses lämpligt att genomföra och utgår som
uppdrag till förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik vill med detta redovisa uppdrag från nämnden till
förvaltningen. Uppdragen är antingen pågående, utförda och avslutade eller ej längre
relevanta. I tjänsteskrivelsen, under återrapport av uppdrag till förvaltningen
redogörs för respektive uppdrag och dess status.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-26
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Datum

2021-06-09
Diarienummer

2021-0004

Delegeringsbeslut Teknik 2021
Delegeringsbeslut MAJ, rapportering juni
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat

3.12
4.5

2021-05-21 FC
Under maj
Trafiksamordnare

Trafiksamordnare

4.7

Under maj

Trafiksamordnare

4.9

Under maj

4.9.1

Under maj
Under maj

Trafikövervakare
EC Parkering o
Tillstånd

4.10
4.11

Under maj
Under maj

4.12

Under maj
5.1

5.4
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Under maj

Beskrivning
Utse ombud (enhetschef Fredrik Fransson) i
ärende om ramavtalsupphandling 18/57
Drift och underhåll gatubelysning
Dispenser från trafikföreskrift
1 stycken
1 transportdispensbeslut – breda, långa och
tunga transporter
Flyttning av fordon
3 stycken
Felparkeringsavgifter maj (gatumark): 691
st
Kontrollavgifter maj (tomtmark): 192 st
10 st beslut att avskriva kontrollavgift

Vägingenjör

10 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan

Vägingenjör

23 beslut om enbart trafikanordningsplan

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Färdtjänstutredare
Beviljade: 40
Avslagna: 3
Beslut om färdtjänst
Färdtjänstutredare Beviljade: 57
Avslagna: 1
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Färdtjänstutredare
Beviljade: 5
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Avslagna: -6.5

28 maj

VC

Beslut angående tillämpning av taxa för VA

Administratör

8 beslut om tillfälligt uppehåll från
sophämtning

Under maj
8.3
26 maj
9.4

VC
Under maj

9.8
Under maj
10.1.2
Under maj
10.1.2

FC
EC Kungsbacka
Bredbandsnät
EC Parkering &
Tillstånd

Beslut om avskrivning av slamtömningsfaktura
Godkännande av försäljning av maskiner och
utrustning under 2020 (2021-00357)
Anställning av bredbandstekniker

Anställning av två parkeringsvakter

