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§ 74 Dnr 2018-00895 

Upphandling avseende framtidens avloppsrening i Kungsbacka 

Beslut 

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 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 66 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Upphandlingsenheten Service  
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§ 75 Dnr 2021-00333 

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

Beslut 

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 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 65 

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) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2021-00393 

Delegeringsförteckning nämnden för Teknik 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar Delegeringsförteckning för nämnden för Teknik med 

tillägg i punkten 10.3.4 samt en bortjustering i punkten 8.4. 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 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 63 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Delegeringsförteckning nämnden för Teknik med gulmarkeringar på justerade och 

nya numreringar 

Delegeringsförteckning nämnden för Teknik 2019-05-15 § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar på bifall till förslaget med tillägg i punkten 10.3.4 - i rutan 

Delegerat "För beslut som avser ordförande beslutar vice ordförande", samt tillägg i 

rutan Lagrum och Anmärkning. Avseende punkten 8.4 yrkas att texten i 

Anmärkningen tas bort "Vid större eller mer principiella ärenden tas beslut av VC" 
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Beslutsgång 

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

säga arbetsutskottets förslag och eget yrkande om justering. 

Ordföranden prövar förslagen och finner att nämnden för Teknik bifaller 

arbetsutskottets förslag med ordförandens (L) justeringsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Specialist administration (kommunstyrelsen) 

Förvaltningsledningen Teknik 
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§ 77 Dnr 2020-00452 

Arkivbeskrivning 2021 

Beslut 

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 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 64 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-20 

Arkivbeskrivning Nämnden för Teknik  

Förteckning - Samarbetsrum Teknik  

Förteckning - Teknik 

Förteckning - Avslutade projekt  

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunarkivet 

Förvaltningsledningen Teknik 
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§ 78 Dnr 2021-00373 

Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag 

Beslut 

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.  

Besluta om kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda högst en dag är idag delegerat 

till ordföranden, dessa riktlinjer ses som ett komplement till delegeringen.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 62 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Riktlinjer gällande ledamöters utbildning och planeringsdag 

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsstöd Teknik (för registrering i intern lista för Tekniks styrdokument) 
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§ 79 Dnr 2019-01219 

Invasiva arter 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Sabina Johnsen återkopplar till nämnden om information kring 

förvaltningens arbete med invasiva arter. I huvudsak uppges följande:  

Förvaltningen får nu in väldigt många ärenden från oroande kommuninvånare 

angående invasiva arter i kommunen. Parkslide är den vanligaste invasiva arten som 

kommuninvånarna rapporterar om. Förvaltningen har tagit fram en behovs-

beskrivning för att identifiera kostnaderna för detta arbete. Förvaltningen arbetar nu 

med bekämpning och informationskampanjer.  

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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§ 80 Dnr 2021-00509 

Återkoppling Avfall Sveriges årsmöte och föreningsstämma med 
Svenskt vatten 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren och verksamhetschef Annika Malm redogör kort om 

innehållet i Svensk Vattens föreningsstämma och Avfall Sveriges årsmöte.  

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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§ 81 Dnr 2020-01251 

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen 

Beslut 

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 

Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 73 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 
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§ 82 Dnr 2021-00003 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-05-19 - 2021-06-16 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Teknik:  

- KSAU 2021-06-15 § 245 Revidering av Regler och förutsättningar för 

sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger 

- Tjänsteskrivelse KLK - Revidering av Regler och förutsättningar för sammanträden 

på distans när särskilda skäl föreligger 

- Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger 

- Beslut KS § 81 - Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av 

ansvar för planbesked 

- Kommunstyrelsens reglemente KF § 81 - Antagande av reglemente för 

kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för planbesked 

- Tjänsteskrivelse - Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av 

ansvar för planbesked 

- Protokollsutdrag § 68 (Delregionala kollektivtrafikrådet - GR) - Harmonisering av 

färdtjänst i Göteborgsregionen 

- Återrapportering harmonisering av färdtjänst (Delregionala kollektivtrafikrådet - 

GR) 

 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna 

skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker. 
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§ 83 Dnr 2021-00004 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 

maj 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut i protokoll från 2021-05-31) ordförande och tjänstemän i enlighet med 

nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut maj 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 

delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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§ 84 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för  

- förvaltningens planering med kommunens nya ansvar för insamling av tidningar, 

som blir aktuellt efter årsskiftet. Kommunen har som plan att det ska ha samma typ 

av insamlingssystem som finns idag med återvinningsstationer. Det kommer behövas 

göras en upphandling av tjänst som löser insamling och hanteringen.  

- att förvaltningen har startat projektering av ny omlastningsplats som kommer vara i  

Duvehed vid Fjärås station.  

- att parkeringshuset Linden har öppnat. 

 

Beslutsgång 

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

protokollet och finner att så sker. 
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