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

Organ Nämnden för Teknik 
Sammanträdesdatum 2021-09-15 Paragrafer §§ 85-96 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-09-22 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-10-14 
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§ 85 Dnr 2021-00466 
Cykelbana Klockaregatan  

Beslut 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att bygga en separerad gång- och 
cykelbana längs Klockaregatan. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund av gång- och cykelplanen (2018-2021) och kommunens övergripande 
mål om hållbar utveckling och en hälsosam miljö, samt delmålet ”Cykelkommun” 

finns ett behov att anlägga en separerad gång- och cykelbana längs Klockaregatan. 
Syftet är att binda samman huvudcykelvägnätet. Åtgärden bidrar till ökad 
attraktivitet för både gående och cyklister då den ger ökad tillgänglighet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet för båda trafikslagen. Utformningsalternativ har 
studerats. Åtgärden ryms inom befintlig investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Protokollsutrdrag TEAU 2021-08-31 § 76 
Protokollsutradag TEAU, 2021-05-31 §72, Dnr 2021-00466 
Bilaga – Information AU Klockaregatan 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 
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§ 86 Dnr 2021-00646 
Delårsrapport augusti 2021 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner delårsrapport 2, 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge 
övergripande information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från 
faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god 
ekonomisk hushållning.  

I Kungsbacka kommun görs två rapporter, en per 30 april och en per 31 augusti. 
Rapporterna omfattar uppföljning och utvärdering av utfall och prognos avseende 
resultat och måluppfyllelse. Analys och jämförelse ska göras av resultatet mot 
samma period föregående år, analys och redovisning av investeringar och 
driftredovisning samt upplysningar om budgetavvikelse mot prognos. En god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet avseende ekonomi och måluppfyllelse ger en 
bättre beredskap för att klara påfrestningar och oväntade händelser. 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin delårsrapport tillsammans 
med bifogade handlingar. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-03 
Delårsrapport 2, 2021 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att 
nämnden för Teknik bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2021-00641 
Projekt stärkt vattenförsörjning inom Göteborgsregionen 

Beslut 
Nämnden för Teknik beslutar att förvaltningen ska delta i projektet ”Stärkt 

vattenförsörjning inom Göteborgsregionen”. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionen har under många år haft en stark tillväxt, och räknar med en 
fortsatt stor befolkningsökning. De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av 
kommunerna i regionen, i flera fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud 
som följd. Med prognoser om kraftig befolkningstillväxt finns omfattande behov av 
att förstärka systemet och klargöra hur ökningen ska hanteras. Förstärkningsbehov 
kan finnas avseende möjligheten att öka kapaciteten av råvatten, producera 
dricksvatten och/eller leverera vatten över kommungränser. 

Projektet är ett steg i att fördjupa och utveckla samarbetet med utgångspunkt från 
Regional vattenförsörjningsplan för GR från 2011, reviderad 2020. Förutsättning för 
deltagande är politiskt mandat i respektive kommun. Regionens kommuner arbetar 
redan idag i olika mån med att utveckla sin vattenförsörjning och samarbete med 
andra både inom och utom regionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Protokollsutdrag TEAU 2021-08-30 § 75  

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

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Göteborgsregionen, GR 
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§ 88 Dnr 2021-00790 
Avsiktsförklaring avseende samverkan kring vatten- och 
avloppsförsörjning Göteborg - Kungsbacka  

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner att avsiktsförklaring avseende samverkan kring 
vatten- och avloppsförsörjning tecknas mellan Kungsbacka kommun, genom 
nämnden för Teknik och Göteborgs Stad, genom Kretslopp och vattennämnden. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen och ordföranden för nämnden att teckna 
avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun avser att teckna en avsiktsförklaring om 
samverkan kring vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna har en lång tradition 
av samverkan i frågor som rör vatten- och avloppsverksamheten. Kommunerna 
önskar nu ytterligare fördjupa och förstärka detta samarbete. I dialog mellan 
förvaltningscheferna för Kretslopp och vatten i Göteborg och förvaltningen för 
Teknik i Kungsbacka har ett antal viktiga samarbetsfrågor identifierats såsom 
ömsesidigt drickvattenkomplement, nödavledning av spillvatten och 
förnyelseplanering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-10 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att 
nämnden för Teknik bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kretslopp och vatten i Göteborg 
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§ 89 Dnr 2021-00614 
Vattendom Lygnern 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm berättar för nämnden om att Kungsbacka kommun 
har behov av ett nytt beslut från Mark- och Miljödomstolen angående 
uttagsmöjligheter av sjövatten från Lygnern och grundvatten från Fjärås Bräcka. 
Detta på grund av ökat behov av dricksvatten i och med en ökande befolkning och en 
högre anslutningsgrad till det kommunala VA-nätet. 

Beslutsärende om ansökan till Mark- och Miljödomstolen kommer under oktober. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 90 Dnr 2021-00715 
Åsa samhälle - status kring skyfall och dagvatten 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Mathias Pedersen berättar om skyfallen i Åsa som var under 2019 och 
statusen för de regressärenden som kommit in efter denna händelse. 

Projektledare Emil Nilsson berättar om sitt uppdrag att bygga ut dagvattensystemet i 
Åsa. Detta är nödvändigt för att kunna förtäta centrum och exploatera områden i Åsa. 

Det finns olika förslag för hur man ska göra detta och förvaltningen har en 
kontinuerlig dialog med föreningar och boende i Åsa. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 91 Dnr 2021-00645 
Dagvattenplan 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöingenjör Charlotte Bourghardt redogör för nämnden om kommunens arbete 
med att ta fram en ny dagvattenplan. I huvudsak uppges följande: 

Planen är en del i kommunens VA-plan. Under 2021 påbörjades ett 
förvaltningsöverskridande samarbete med en extern processledare för att ta fram vår 
dagvattenplan. Syftet med planen är ett effektivt och strukturerat kommungemensamt 
arbete med dagvatten, och att minska den negativa påverkan från dagvatten så att vi 
når Miljökvalitetsnormer för god status i våra vattenförekomster samt att öka 
klimatanpassningar i större områden.  

Målsättningen är att planen ska redogöra för hur dagvattenhantering ska fungera i 
Kungsbacka. Kommunen behöver fördela ansvar och tydligt kommunicera krav så att 
vi får mest nytta för pengarna. Dagvatten behöver planeras i ett större sammanhang 
och bör lyftas fram som resurs i samhällsplaneringen där det bidrar med mervärden 
utöver fördröjning och rening. 

2022 ska planen för hur kommunen arbetar vara klar. 

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

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Maria Samuelsson berättar om att kommunens renhållningsföreskrifter 
ska uppdateras. Ny lagstiftning gör att vissa definitioner måste ändras i 
föreskrifterna. Ändringar med avseende på de nya målen i avfallsplanen kan bli 
aktuellt. Administrativa ändringar kommer också att genomföras. Arbetet kommer att 
göras i samarbete med berörda enheter och förvaltningar. Föreskrifterna kommer att 
ställas ut. Kommunens renhållningsföreskrifter ska antas av kommunfullmäktige.  

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 
Nämnden för Teknik Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 93 Dnr 2021-00716 
Målbild framtidens återvinningscentraler 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm och förvaltningschef Karl Lundgren berättar om 
förvaltningens målbild kring framtidens återvinningscentraler. Kort ges också ett 
nuläge kring kommunens nuvarande återvinningscentraler. Förvaltningens förslag är 
tre stycken olika återvinningscentraler.  

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 94 Dnr 2021-00003 
Redovisning av inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-06-17 - 2021-09-08 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Teknik:  

- Protokollsutdrag 2021-06-08 KF § 96 Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024  

- Beslutsexpediering KF 2021-06-08 § 99 - VA verksamhetsområde 2020  

- Beslut KF 2021-06-08 § 100 - Verksamhetsområde för dagvatten 2020 

- Protokollsutdrag KS § 168 - Kommunens uppföljning och prognos per april 2021 

- Apriluppföljning 2021 - Kommunens uppföljning och prognos per april 2021 

- Tjänsteskrivelse - Kommunens uppföljning och prognos per april 2021 

- LS samrådsyttrande, avs. vägplan för gång- och cykelväg längs med väg 934, nu 
fråga om cirkulation, väg 939/934 (Vallbyvägen) 

- KS 2021-06-22 § 180 - Planprogram för kvarteret Ejdern godkänt 

- 2021-06-22 KS § 174 Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans 

- Tjänsteskrivelse KLK - Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans 

- Protokollsutdrag BNAU § 283 - Samråd av detaljplan för verksamheter med 

mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka 

- Information om Region Hallands lokala nämnders medskapande process om tillit  

- Skrivelse till Kungsbacka kommun från Runsås Reningsverk Ekonomiska förening 
avseende VA-frågor  

- Protokollsutdrag BN § 207 - Samråd av detaljplan för verksamheter med 

mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka 

- Till nämnd och politiker med ansvar för trafik samt vägskyltning 

- Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024 

- Tjänsteskrivelse, Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024 

- Intern kontrollplan 2022, antagen av kommunstyrelsen 2021-08-24, § 201 

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan KS 

- Protokollsutdrag KS 2021-08-24 Intern kontrollplan § 201 
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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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§ 95 Dnr 2021-00004 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
juni-augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (protokoll från 2021-
08-30) ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Yttranden Teknik juli 2021 
Delegeringsbeslut juni 2021 
Yttranden Teknik augusti 2021 
Delegeringsbeslut juli-augusti 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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§ 96 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Karl Lundgren informerar om följande: 

 - Arbetet med Borgmästarbron pågår enligt plan. 

 - Ny omlastningsplats för avfall projekteras enligt plan, klar våren 2023. 

 - Vaccinationscentralen i Tingbergshallen är avvecklad. Teknik bidrog genom att 
interiören byggdes på Teknikens hus. 

 - Daglig verksamhet bedriver caféverksamhet på Teknikens hus. 

 - Företag uppvaktar förvaltningen med förslag på etablering av elsparkcykelkoncept. 

 - Förvaltningschef Karl Lundgren kommer tillfälligt att vara chef för förvaltningen 
för Vård och omsorg från 2021-10-01 preliminärt till 2022-01-31. Ola Hamberg 
kommer vara tillförordnad förvaltningschef på Teknik under perioden. 

 - Ola Hamberg presenterar sig och berättar om sin bakgrund inom bl.a. bygg- och 
projektledning och inom byggbranschen.  

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