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§ 111
Nämndbudget 2022

Dnr 2021-00923

Beslut
Nämnden för Teknik


godkänner nämndbudget 2022



uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022



uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i
förvaltningsbudgeten under året samt informera nämnden om dessa i samband
med delårsbokslut och årsredovisning

Reservation
Britt Tönnberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunbudgeten för 2022.
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna, den vision och de kommunövergripande
målen som kommunfullmäktige har fastslagit ska nämnden för Teknik upprätta
nämndbudget för 2022. I nämndbudgeten ingår bland annat:


Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen



Nämndmål



Ramfördelning driftbudget



Investeringsbudget

Jämfört tidigare nämndbudget har revideringar av indikatorer och målvärden samt
kvalitetsdeklarationer gjorts i enlighet med nämndens måldag. Ett nämndmål har
tillkommit, kopplat till nämndens önskan om att invånarna i Kungsbacka ska känner
sig trygga och säkra i Kungsbackas utemiljöer.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 92
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-29
Protokollsutdrag TEAU 2021-10-20 § 101
Nämndbudget 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) yrkar på bifall till budgeten med tillägg
om direktiv nämligen att öka/intensifiera information om avfall och återvinning till
kommuninvånare/ fastighetsägare för att fler skall sortera sina sopor, lämna till
återvinning och återbruk. Med återrapportering till nämnden i december 2022.
Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Britt Tönnberg och
Börje Börjessons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla arbetsutskottets förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Britt Tönnberg och Börje Börjessons tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar enligt
arbetsutskotts förslag.
Monica Neptun (L), Annika Carlsson (M), Ann-Helene Reimertz (M), Anders
Billing (M), Anders Eriksson (C), Tobias Eriksson (SD) och Niclas Nilsson röstar ja.
Börje Börjesson (S) och Britt Tönnberg (S) röstar nej.
Protokollsanteckning
Per-Axel Landström, ersättare (S), stödjer Britt Tönnberg och Börje Börjessons
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 112
Intern kontrollplan 2022

Dnr 2021-00997

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner intern kontrollplan 2022 för nämnden för Teknik.
Sammanfattning av ärendet
Enligt processen för intern kontroll antar nämnderna en intern kontrollplan för
nästkommande år i november. Planen baserar sig på en riskanalys för den
verksamhet som nämnden ansvarar för, och innehåller både kommungemensamma
granskningsaktiviteter och verksamhetsspecifika granskningsaktiviteter.
Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till
nämnderna och kommunstyrelsen i samband med årsrapporteringen för 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 93
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-29
Intern kontrollplan 2022
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 113
Dnr 2021-00619
Styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och
underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på
nya styrdokument för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll
av gatubelysning inom Kungsbacka kommun. Förslag på nya styrdokument ska
redovisas under hösten 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1990 om ”Riktlinjer för fördelning av kostnader vid
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun”.
Riktlinjerna är otydliga avseende kostnader samt fråga om ägaransvaret avseende
byggande och underhållet gällande gatubelysningen i Kungsbacka kommun. Lagar
har förändrats och tillkommit vilket gör att frågan är komplex och kräver utredning.
Förvaltningen för Teknik har för avsikt att ta fram olika förslag på nya styrdokument
för fördelning av kostnader vid byggande samt drift och underhåll av gatubelysning
inom Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 94
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-27
Kommunstyrelsen 1999-11-09 §457 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun
Kommunstyrelsen 1998-01-20 §39 Kommunens policy beträffande driftkostnader för
belysning på enskilda vägar, inkl nämnden för Tekniks beslut 1998-04-02 §29 om
nya riktlinjer för gatubelysning
Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Riktlinjer för fördelning av kostnader vid
byggande samt drift och underhåll av gatubelysning inom Kungsbacka kommun
Kommunfullmäktige 1990-04-19 §61 Motion angående översyn av regler för
gatubelysning
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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§ 114
Dnr 2021-00979
Gatubelysning utefter statlig väg
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga
belysningsbeståndet utefter statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta
kontakt med Trafikverket för att förbereda för ett övertagande.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för översiktligt
beräknade kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader
kommande år efterhand som kartläggningen blir klar.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun, Teknik, har ca 1 800 stolpar och 1 000 belysningspunkter
utefter statlig väg, gång- och cykelvägar ej medräknade. Anläggningarna är gamla
och vissa delar av anläggningarna är i akut behov av åtgärd.
Det pågår ett nationellt arbete där Trafikverket tar tillbaka/övertar vissa delar av
anläggningarna utefter statlig väg från landets kommuner. Övertagandet sker utefter
uppsatta kriterier och där kommunerna kartlägger belysningsbeståndet som ett första
steg i övertagandeprocessen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 95
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-10-28
Rapport Pilotprojekt Övertagande av kommunal belysning på statlig väg 2020-02-24
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.

Justerare
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§ 115
Dnr 2021-00217
Initiativ angående behov av laddstationer på kommunal mark
Beslut
Nämnden för Teknik noterar rapporten Laddstationer för fordon 2021-10-20, och
anser uppdraget som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Anders Eriksson (C) inkom i mars 2021 med ett initiativärende till nämnden och i
ärendet uppgett i huvudsak följande:
Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen
väldigt enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen
av batterier, samt för den vanliga användarens möjligheter att ladda långsamt när de
har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största
delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. Samtidigt ökar behovet
av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom
bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har
kommunen en del boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet
av parkeringsplatserna. Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där
många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer nödvändiga. Om man gör en
omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring detta.
Nämnden för Teknik gav i mars 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda dagens
behov och framtida behov av laddstationer på kommunal mark, med fokus på
boendeparkeringar i lägenhetsområden samt parkeringsplatser nära arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 96
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse med rapport, 2021-10-20
Protokollsutdrag NTE 2021-03-17 § 36
Yrkande från Centerpartiet, 2021-03-11
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
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§ 116
Dnr 2021-00533
Uthyrning av elsparkcyklar i Kungsbacka kommun
Beslut
Nämnden för Teknik nekar en etablering av elsparkcyklar för uthyrning på allmän
plats och kommunal mark i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har genom förvaltningen för Teknik blivit kontaktad av två
företag som erbjuder elsparkcyklar för så kallad friflytande uthyrning. Båda
företagen vill införa tjänsten i Kungsbacka och ett företag har uttryckt önskan om att
skriva avsiktsförklaringar med kommunen.
Elsparkcykelbranschen växer snabbt och har sedan lanseringen i Sveriges storstäder
utvecklats i ett högt tempo. Under året har tjänsten införts i fler städer i landet och
antalet företag ökar. Tjänsten innebär att privatpersoner har en app som låser upp
cykeln och registrerar resor som sedan debiteras användaren. Media har det senaste
året rapporterat intensivt om effekterna av användandet.
Nämnden för Teknik behöver ta beslut om vilket förhållningssätt kommunen ska ha
till att tillåta ett införande av tjänsten inom kommunen. Om nämnden är positivt
inställd till ett införande behöver förvaltningen för Teknik få i uppdrag att ta fram
förslag på omfattning, utformning och kommunens kravställning.
Förvaltningen för Teknik överlämnar ärendet för diskussion och beslut åt nämnden
för Teknik då frågan är av principiell karaktär och en del av rådande samhällsdebatt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 97
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Rapport - Elsparkcyklar i Kungsbacka kommun 2021-10-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L), Annika Carlsson (M), Ann-Helene Reimertz (M), Niclas Nilsson
(M), Anders Billing (M) och Anders Eriksson (C) yrkar att nämnden nekar en
etablering av elsparkcyklar för uthyrning på allmän plats och kommunal mark i
Kungsbacka stad.
Tobias Eriksson (SD), Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
yrkande från bl.a. henne själv, och att nämnden för Teknik bifaller det.
Justerare
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Protokollsanteckning
Thomas Thorvaldsson, ersättare (KD), stödjer förslaget.
Beslutet meddelas
Trafik & Utemiljö
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§ 117
Dnr 2021-00996
Marknad och knallar på Kungsbacka Torg
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Sabina Johnsen berättar att efter att torsdagsmarknaden återupptogs
i oktober 2021 så pågår för närvarande både marknadsdag en gång i månaden samt
torghandel på fredagar. Information ges om hur nuvarande upplägg ser ut, vad
kommunen tar för avgifter och vilka möjligheter och risker förvaltningen har
identifierat och behöver arbeta med framöver.
Diskussion förs i nämnden om torghandeln på fredagar.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 118
Dnr 2021-00966
Begäran om yttrande - Behov av förenklade regler för eldrivna
enpersonsfordon, KS 2021-00992
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-11-01, och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Transportstyrelsen har, på regeringens uppdrag, utrett möjligheterna att förenkla
reglerna för eldrivna enpersonsfordon. Slutrapporten innehåller flera förslag som
även skulle påverka övriga trafikslag.
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har begärt att nämnden för Teknik ska
yttra sig över infrastrukturdepartementets remiss.
Planering Trafik & Utemiljö har granskat Transportsstyrelsens slutrapport Utredning
behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och
bedömningar (TSV 2019-5394).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-11-08 § 100
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Transportsstyrelsens slutrapport
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser,
förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-11-01
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Behov av förenklade regler för eldrivna
enpersonsfordon, KS 2021-00992
Transportsstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna
enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394), 2021-0629
Förslag till beslut på sammanträdet
Niclas Nilson (M) yrkar på justering i yttrandet under avsnitt 5.3 Cykelpassage,
enligt följande: Nämnden för Teknik instämmer i förslaget att möjligheten att märka
ut cykelpassager tas bort.
Ann-Helene Reimertz (M) yrkar bifall till Niclas Nilsons förslag.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och Niclas Nilssons förslag med justering i yttrandet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Justerare
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§ 119
Mobility management plan

Dnr 2021-00945

Beslut
Nämnden noterar planen Mobility management i Kungsbacka kommun, till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I gång- och cykelplanens åtgärdsplan 2018–2021 (och 2021–2024) finns ”Strukturera
arbetet med mobility management” med som en åtgärd. Mobility management är ett
koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att
förändra resenärers attityder och beteenden.
Syftet med framtagen plan är att lägga grunden för ett tydligare och systematiskt
arbetssätt avseende beteendepåverkande åtgärder i Kungsbacka. Mobility
management-åtgärder budgeteras främst inom driftsbudgeten och en förplanering där
kommande årsbehov sammanställs bör vara klart september månad varje år för att
komma med i höstens budgetarbete. Flera av de beteendepåverkande åtgärderna som
planeras har genomförts tidigare år och bedöms ge effekt på sikt varför kommunen
fortsätter satsa på flertalet av dem. Införande av rutiner för att säkerställa att mobility
management beaktas i byggskeden ska påbörjas, något som kommer bli ännu
viktigare när Kungsbacka stad förtätas.
Planen antas av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2021-11-15
Mobility management i Kungsbacka kommun, Plan för ökat hållbart resande
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om planen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 120
Dnr 2021-00376
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - Uppföljning
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
HR-specialist Madeleine Hassellund redovisar förvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete under året. Rapport om arbetet kommer årligen under våren.
Redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits under året
innehållande de fysiska skyddsronder och digitala uppföljningar av arbetsmiljön som
genomförts.
Fokus under året har varit att identifiera och sammanställa gällande
arbetsmiljöföreskrifter för Tekniks verksamhet i en lagmatris. Detta i syfte att
förenkla och säkerställa att föreskrifter och lagar är kända och efterlevs.
Härutöver har förvaltningen arbetat med att ta fram ett digitalt material för
introduktion av nya medarbetare.
Två kommungemensamma tillfällen för arbetsmiljöutbildning har erbjudits chefer
och skyddsombud under året.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 121
Dnr 2021-00003
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2021-10-20 - 2021-11-16 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik:
- Protokollsutdrag KS § 267 - Godkännande av projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27
och Hammargård 1:7
- Dom - Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva lokala
ordningsföreskrifter
- Beslut angående verksamhetsområde för vattentjänster för område Älvsåker:
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att lämna ärendet utan åtgärd
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

17 (19)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

18 (19)

2021-11-17

§ 122
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00004

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under oktober
2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2021-11-08) ordförande och tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut oktober
Yttranden Teknik oktober
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

19 (19)

2021-11-17

§ 123
Information från förvaltningen

Dnr 2021-00005

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg informerar om:
- Störningar har skett i Kungsbacka Bredbandsnät till följd av entreprenadarbeten
som skadat fibern både den 5 och den 16 november.
- Ett regeringsförslag på nya regler för insamling av förpackningar där utredning
föreslår att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från
hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna. Enligt
förslaget ska kommunerna ha ett insamlingssystem på plats senast 1 januari 2026.
Beslut väntas i mars 2022.
- Förvaltningen har godkänt projektering med en mindre yta än den som initialt
beskrevs i behovsbeskrivningen till investeringsbudget för Omlastningsstation
Duvehed.
- Förvaltningen har nyligen fått in en sammanställning av enkätresultat kring
avfallshantering i Kungsbacka kommun. Mer information kommer i december.
- Förvaltningen har enligt beslut i nämnden i mars 2021 sålt en av våra spolbilar och
har således enbart en idag.
- Projekt Framtidens avloppsrening i Kungsbacka är nu en bit in i anbudsförfarandet.
Vi kommer informera mer kring projektet för nämnden i början av 2022.
- Idrottsparken är nominerad till Kungsbackas arkitekturpris 2021
- Rekrytering av ny verksamhetschef för Trafik & Utemiljö kommer att påbörjas
inom kort. Anledningen är att Sabina ska vidare på andra uppdrag inom bygg- och
fastighetsbranschen i Göteborg. Hon arbetar kvar på förvaltningen t.o.m. den sista
februari. Vi räknar med att ny verksamhetschef kan vara på plats i maj-juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Undertecknat av följande personer

MONICA NEPTUN
E-Legitimation:
Datum:

2021-11-22 11:07:22

Transaktionsidentitet:

60508C7E18899BD49E96A78232109A9191D33ABEEC

Rasmus Emil
Tobias Eriksson
E-Legitimation:
Datum:

2021-11-22 14:02:50

Transaktionsidentitet:

75E1AA674F523DBEE9EFA927474C1EC2410C611E27

Underskriftstjänst:

Visma Federationstjänst

© Visma

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation
Organisation:

Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256
E-post:

© Visma Consulting

teknik@kungsbacka.se

