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§ 97 Dnr 2021-00639 
Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar ”Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-
ledningsnät”. 

Nämnden för Teknik noterar att ny Förnyelseplan för VA-ledningsnäten tagits fram.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik har utifrån beslutade målsättningar tagit fram 
”Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun” som sammanställer 
behovet av förnyelseåtgärder både på kort och lång sikt.  

Styrning av förnyelsebehoven på VA-ledningsnätet görs genom 

- Målsättningar 

- Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 

- Investeringsbudget och plan 

Målsättningarna och riktlinjer för prioritering styr vilka åtgärder som genomförs 
först. Den investeringsram som kommunfullmäktige beslutar utifrån föreslagna 
nivåer från nämnden för Teknik utgör ramen för hur mycket förnyelseåtgärder som 
kan genomföras. Målsättningarna är redan politiskt beslutade i VA-policy, 
Dagvattenpolicy, Regional vattenförsörjningsplan, nämnden för Tekniks budget samt 
Kvalitetsdeklarationer.  

Förnyelseplanens syfte är att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott 
underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät samt lägga grunden 
för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling. Planen beskriver 
VA-verksamhetens strategiska förnyelsebehov och de ekonomiska resurser som 
krävs för att genomföra behoven. Planen beskriver också VA-verksamhetens 
målsättningar för ledningsnäten och grunder för prioriteringar. Grunderna för 
prioriteringar är beskriva i dessa riktlinjer. 

Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun har bilagts ärendet som 
underlag. Själva planen beslutas av Verksamhetschef Vatten & Avfall. De styrande 
målsättningarna, riktlinjerna och ekonomiska ramarna beslutas av nämnden för 
Teknik och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2021-10-04 § 82 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 
Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun 
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Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bygg & Miljöförvaltningen 
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§ 98 Dnr 2021-00614 
Vattendom Lygnern och Fjärås Bräcka 

Beslut 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att hos Mark- och Miljödomstolen 
ansöka om ett nytt beslut (vattendom) avseende tillstånd att öka kommunens uttag av 
vatten från vattentäkterna Lygnern och Fjärås Bräcka. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har behov av en ny vattendom med större uttagsmöjligheter på 
grund av ökat behov av dricksvatten i och med en ökande befolkning och en högre 
anslutningsgrad till det kommunala VA-nätet. Tillståndet meddelas enligt 11 kap. 
miljöbalken och kallas ofta vattendomar. 

Dricksvattenförsörjning är inte längre endast en inomkommunal angelägenhet, och 
Kungsbacka har länge varit ihopkopplad med närliggande kommer, ett samarbete 
som förväntas öka, vilket innebär att en ansökan om ny vattendom behöver göras. I 
vattendomsansökan tar vi höjd för både eget behov och våra grannkommuners behov 
av dricksvatten. Vårt vattenbehov är 9,4 miljoner m3/år. Tillsammans med våra 
grannkommuners vattenbehov ger det ett behov av ett uttag ur Lygnern på 15,1 
miljoner m3/år. Den ansökta volymen ska även täcka den del av Göteborgs, 
Mölndals och Varbergs behov av dricksvatten som kan ordnas genom Kungsbacka 
kommuns försorg. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2021-10-04 § 83  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
Presentation Vattendom  

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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§ 99 Dnr 2021-00903 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, från nämnden till tf förvaltningschef 

Beslut 
Nämnden för Teknik fördelar uppgifter inom arbetsmiljöområdet till tf 
förvaltningschef för Teknik. Nämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till tf 
förvaltningschefen genom att ordförande och tf förvaltningschef undertecknar 
uppgiftsfördelningen i dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt 

Kungsbacka kommuns riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter” 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden är i egenskap av arbetsgivare huvudansvarig för respektive förvaltnings 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men nämnden kan genom 
förvaltningschef fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter enligt ”Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” KS/2016:37 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att 
nämnden för Teknik bifaller det. 
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§ 100 Dnr 2021-00867 
Sammanträdesdagar 2022 nämnden för Teknik 

Beslut 
Nämnden för Teknik fastställer sammanträdesdagar för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar behöver planeras för nämnden och arbetsutskottet 2022. 
Sammanträdesdagarna för året bör anpassas till planeringsprocessen och för 
godkännande och inlämning av årsredovisning 2022 samt apriluppföljningen och 
delårsrapporten. 

Arbetsutskottets sammanträden sker måndagar normalt kl 08.00 i Stadshuset. 
Nämndens sammanträden sker onsdagar och börjar normalt kl 17:00 i Stadshuset. 

Utskick av kallelse och handlingar görs normalt torsdag veckan före sammanträdet. 

 

 AU NTE 

Jan 10 19 
Feb 7 23 

Mars 7 23 
April  4 20 
Maj 2 18 
Juni 30 maj 22 
Juli   

Sept 29 aug 14 
Okt 3 19 
Nov 7 16 
Dec 5  14 

 

Stopptider som styr vissa nämndsmöten: 

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende årsredovisning 2021: 
24 februari 

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende apriluppföljning 2022: 
19 maj  

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende delårsrapport 2022: 
23 september 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2021-10-04 § 84 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningsledningen Teknik 

Kommunledningskontoret 
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§ 101 Dnr 2021-00923 
Nämndbudget 2022 - information 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför nämndbudget 2022 informeras om förändringar i kvalitetsdeklarationerna och i 
nämndmålen jämfört med föregående år, i enlighet med diskussioner på nämndens 
planeringsdagar.  

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 102 Dnr 2020-00408 
Hundrastgårdar i kommunen 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Åsa Dykes beskriver det ökade önskemålet från allmänheten av 
hundrastgårdar i kommunen. Det redogörs för förslag på utförande och översiktliga 
kostnadsuppskattningar om kommunen väljer att bygga fler hundrastgårdar. I 
dagsläget finns en kommunal hundrastgård i Fors.  

Behovet av att bygga nya hundrastgårdar i kommunen diskuteras.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2021-10-04 § 85 
Behovsbeskrivning hundrastgårdar 
Hundrastgårdar, kostnadsuppskattning 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 103 Dnr 2021-00943 
Parkeringshuset Linden, återrapport 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Emanuel Forsell redovisar kort bakgrunden och initial drift av projekt 
Parkeringshus Linden. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 104 Dnr 2021-00268 
Projektportföljsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Jannike Berg redovisar projektportfölj per 2021. Redovisningen består av 
beskrivning och status av Tekniks pågående projekt och beskrivning av projektens 
ekonomi och lägesrapport utifrån uppföljning av parametrarna tid, kostnad, 
bemanning och risk. 

Teknik har idag 31 projekt i gång och 20 projekt i KS-portföljen.  

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 105 Dnr 2019-00215 
Slutredovisning - Täckning Toms deponi, Tom 3:2 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Joakim Ekberg presenterar slutredovisningen av Täckning Toms 
deponi, Tom 3:2.  Nämnden fick information om projektets bakgrund, 
genomförande, ekonomi och resultat. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 106 Dnr 2017-00228 
Slutredovisning - GC-väg utmed Lerbergsvägen delen Höglanda-
Anneberg - väg 975 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Marie Lindh presenterar slutredovisningen av GC-väg utmed 
Lerbergsvägen delen Höglanda-Anneberg - väg 975. Nämnden fick information om 
projektets bakgrund, genomförande, ekonomi och resultat. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 107 Dnr 2021-00944 
Information om kommunrevisionens dialog med presidiet 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet - Monica Neptun (L) och Annika Carlsson (M) - har i oktober haft ett möte 
med kommunrevisionen och redogör kort om detta möte. Ämnen som diskuterades 
var bland annat hur Teknik klarat av pandemin, hur ansvarsfördelningen mellan 
nämnd och förvaltning fungerar, nämndbudgeten, digitalisering och IT-säkerhet, 
nämndens arbete med internkontroll, kommunikation med kommunstyrelsen samt 
kompetensförsörjning.  

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

Beslut 
Nämnden noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-09-09 - 2021-10-19 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Teknik:  

- Information inför DSO RG 2021 Kungsbacka 210901 

- Protokollsutdrag, 2021-00694 KS § 263, Sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Protokollsutdrag, 2021-00694 KS § 219, Sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

- Delegeringsbeslut om anmälan om vattenverksamhet - Skårby 12:1 

- Dokumenthanteringsplan för stödprocesser 2021-08-24 § 202 

- Protokollsutdrag § 202 Dnr 2020-00068 Antagande av dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser 

- Protokollsutdrag KSAU § 304 Flaggning med regnbågsflagga under West Pride 

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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§ 109 Dnr 2021-00004 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under september 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 
beslut i protokoll från 2021-10-04) ordförande och tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tekniks arbetsutskott beslut förtecknade i protokoll 2021-10-04 
Delegeringsbeslut september 
Yttranden Teknik september  

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

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg berättar för nämnden  

- hur arbetet med ny hemsida fortlöper, ny hemsida beräknas lanseras under andra 
kvartalet 2022. 

- att leverantör för insamling och återvinning av returpapper från 
återvinningsstationer är upphandlad från och med januari 2022. Teknik förbereder 
ytterligare en upphandling för hämtning av returpapper från flerbostadshus och 
verksamheter. Publicering planeras i höst. 

- att förvaltningen håller på att formulera en verksamhetsidé för att tydliggöra vad 
som är förvaltningens uppdrag, samt varför och på vilket sätt detta uppdrag är viktigt 
för invånarna i Kungsbacka. 

- att arbetet med att ta fram aktiviteter till de politiska målen i nämndbudget 2022 
pågår. 

- att vår enhetschef Katarina Björklund tilldelats priset som Årets utvecklande ledare 
2021 och att Teknik tillsammans med Individ & Familjeomsorg under årets 
innovationsvecka vann "lätt att sprida"-priset genom vårt tävlingsbidrag skoskydd av 
återanvänt tyg. 

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