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§1
Dnr 2021-00863
Granskning av dataskyddsområdet hösten 2021
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karin Malmgren, dataskyddsombud för Kungsbacka kommun och Varbergs kommun
berättar om uppdraget hon har som dataskyddsombud.
Av artikel 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska ha
uppsikt över efterlevnaden av GDPR, de svenska kompletterande
dataskyddsbestämmelserna samt den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter. En del av detta arbete görs genom att granska respektive nämnds
följsamhet mot GDPR. Under hösten 2021 genomförde dataskyddsombudet en
regelbunden granskning av samtliga personuppgiftsansvariga verksamheter i
kommunen. Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till reflektion
och lärande omkring den egna verksamhetens dataskyddskapacitet. Med utgångpunkt
i granskningen ges råd och rekommendationer som dels kan bidra till att bibehålla
och stärka dataskyddet i verksamheten, dels omhänderta eventuella avvikelser. Ett
aktivt dataskyddsarbete innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter som
verksamheten hanterar.
Det har av granskningen inte framkommit annat än att nämnden för Teknik i allt
väsentligt möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena. En
bidragande faktor till detta är att verksamheten har kompetenta krafter och resurser
inom både lednings- och stödorganisationen som samverkar inom och utanför
nämndens ansvarsområde och har en god insikt om verksamhetens risker och
utvecklingsbehov.
Granskningen bekräftar vad verksamheten själv identifierat som styrke- respektive
utvecklingsområden i sina genomgångar av dataskyddet, men visar också på sådant
som inte ännu har omhändertagits. Avvikelser har genom granskningen visats inom
följande områden och punkter, vilka nämnden för Teknik rekommenderas att
omhänderta för att stärka dataskyddet för de registrerade.
• Se till att registret över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar är komplett och
att behandlingarna har försetts med lämpliga skyddsåtgärder.
• Att konsekvensbedömning görs för riskbehandlingar.
• Att dataskyddsfrågor diskuteras regelbundet i verksamheten, exempelvis i samband
med APT och enhets-/avdelningsmöten.
• Att se till att det finns arbetssätt för egenkontroll på dataskyddsområdet, som följs
upp av verksamhetens ledning och nämnd/styrelse.
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Beslutsunderlag
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021 - Nämnden för
Teknik
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§2
Dnr 2021-01132
Begäran om yttrande - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet,
SOU 2021:81, KS 2021-01165
Beslut
Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-04 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Teknik har mottagit en remiss från kommunledningskontoret om att svara på statens
offentliga utredning (SOU 2021:81) En säker tillgång till dricksvatten av god
kvalitet.
EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Det
nya dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än det
tidigare 98/83/EG. Det nya direktivet innebär att ett riskbaserat arbetssätt från
vattentäkt till konsument införs med riskbedömningar i hela dricksvattenkedjan.
Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra tillgången till dricksvatten för
utsatta och marginaliserade grupper som idag saknar tillgång till dricksvatten av god
kvalitet. Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa, för
granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med
dricksvatten. Gränsvärdeslistorna har justerats och kompletterats och bland nyheterna
finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras.
Krav på att medlemsstaterna ska rapportera läckage från dricksvattennäten och ökade
krav på information till allmänheten är andra nyheter i direktivet.
Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen
tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års
dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har
lämnat förslag till författningsändringar och vilka myndigheter som ska ansvara för
de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka befogenheter de föreslagna
myndigheterna ska ha.
Senast den 27 januari 2022 ska remissvaret vara kommunstyrelsens diarium tillhanda
och senast den 7 mars 2022 ska remissvaren om införandet av det nya
dricksvattendirektivet vara inlämnade till näringsdepartementet. Direktivet ska vara
infört i januari 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04
Yttrande Teknik, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81,
2022-01-04
Rapport - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
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Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§3
Dnr 2021-00716
Målbild framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka
Beslut
Nämnden för Teknik antar Målbild för framtidens återvinningscentraler i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens
återvinningscentral, Frillesås återvinningscentral samt Barnamossens
återvinningscentral. De tre anläggningarna har idag 150 000 besök per år, en
möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka. Klovstensområdet ska göras om vilket
innebär att Klovsten återvinningscentral måste flytta från sin nuvarande lokalisering.
Frillesås återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på Frillesås-Rya
3:77 (fram till hösten 2024). Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att
avvecklas i samband med att den gamla deponin sluttäcks.
För att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan förändra dagens situation har förvaltningen
tagit fram en målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka.
Välkommen till framtidens återvinningscentraler – Här är det lätt att förstå hur en ska
göra rätt!


Nya Klovsten - yteffektivt och fokus på återbruk



Återbruksgård Syd – lantligt och nära



Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2022-01-10 § 2
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka
Protokollsutdrag TEAU 2021-09-15 § 93
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
För kännedom till kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Justerare
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§4
Dnr 2021-01061
Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande
behovsanalyser
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser
enligt investeringsplaner 2023 – 2027 för Tekniks skattefinansierade verksamheter
samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt
Avfall och Återvinning.
Reservation
Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. De framhåller vikten att ge resurser till främjandet av biologisk
mångfald och utbyggnad/säkerställande av trafikåtgärder för bl.a gång- och
cykelbanor, så att Kungsbacka kommun går mot ett mer hållbart samhälle.
Sammanfattning av ärendet
Skattefinansierade verksamheter
Investeringar inom skattefinansierade verksamheter är uppdelade på löpande
investeringar och övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar och
upprustning/underhåll. Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis
investeringar i infrastruktur och enskilda projekt.
Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar
för en budget för löpande investeringar år 2023 på 40 miljoner kronor. I planen för år
2024-2027 är de löpande investeringarna totalt 160 miljoner kronor. Den största
posten avseende löpande investeringar är reinvestering asfaltsbeläggning med cirka
13 miljoner kronor per år. Budget för övriga investeringar omfattar 2023 totalt
40 miljoner kronor och i planen för år 2024-2027 planerar nämnden för investeringar
om 160 miljoner kronor. De större projekt som budgeteras och planeras är gång- och
cykelvägar för 106 miljoner kronor, belysning för 82 miljoner kronor samt
ombyggnation av Varlavägen, Arendalsleden, Gamla Onsalavägen för omkring 67
miljoner kronor.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2023 är 429,8
miljoner kr varav 49,9 miljoner kr inkomster och 479,7 miljoner kr är utgifter. I
planperioden 2024–2027 är budget totalt 1 406,65 miljoner kr varav 496,95 miljoner
kr inkomster och 1 903,6 miljoner kr utgifter. Stora projekt under 2023 är
uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö,
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala,
Hanhals och Släps-Högås samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De
stora projekten under 2023–2026 är Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket
har en preliminär total budget på 500 miljoner kronor, Reservvatten Göteborg,
Reservvatten Varberg, årliga reinvesteringar i VA-ledningsnätet, uppdimensionering
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av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VA-utbyggnad
om ca 100 miljoner kronor.
Avfallsverksamhetens planerade budget för 2023 är 9,7 miljoner kronor, och då ingår
utgifter om 5 miljoner kronor för ny återvinningscentral. I planperioden 2024–2027
är planen 117,5 miljoner kronor och då ingår utgifter om 100 miljoner kronor för nya
återvinningscentraler. Summan för planperioden 2024–2027 är justerad från 37 till
100 miljoner kronor utifrån den målbild för framtidens återvinningscentraler i
Kungsbacka som är framtagen.
Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2023 är 30 miljoner kronor och i
planperioden 2024–2027 är den 128 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2022-01-10 § 1
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-05
Sammanställning av investeringar Skatt 2023–2027
Sammanställning av investeringar VA 2023–2027
Sammanställning av investeringar Avfall & Återvinning 2023–2027
Sammanställning av investeringar Kungsbacka Bredbandsnät 2023–2027
Behovsbeskrivningar Skatt, VA, Avfall & Återvinning, Kungsbacka Bredbandsnät
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med tilläggsyrkande att satsa 2,3 miljoner kronor extra till investeringsbudget 2023.
Yrkande tillägg till investeringsplanen 2023
• NY Främjande av biologisk mångfald, S tillägg 500 000 kr - Totalt i
investeringsplanen 1 000 000 kr
• 3505 Gång- och cykelvägar S tillägg 1 000 000 kr - Totalt i investeringsplanen
6 000 000 kr
• 3503 Gator- och trafiksäkerhetsåtgärder S tillägg 500 000 kr - Totalt i
investeringsplanen 1 200 000 kr
• 3587 Trygghetsåtgärder Vårt Tillägg 300 000 kr - Totalt i investeringsplanen
800 000 kr
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag samt Britt Tönnbergs m.fl. tilläggsyrkande.
Ordförande prövar först om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att så sker.
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Ordföranden (L) frågar därefter om Britt Tönnbergs m.fl. tilläggsyrkande kan antas
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:
Nej-röst innebär bifall till arbetsutskottets förslag.
Ja-röst innebär bifall till Britt Tönnbergs mfl (S) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden för Teknik bifaller arbetsutskottets förslag, med 7
nej-röster mot 2 ja-röster.
Monica Neptun (L) Nej
Pär Olsson (L) Nej
Ann-Helene Reimertz (M) Nej
Niclas Nilsson (M) Nej
Anders Billing (M) Nej
Anders Eriksson (C) Nej
Tobias Eriksson (SD) Nej
Börje Börjesson (S) Ja
Britt Tönnberg (S) Ja
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§5
Dnr 2021-00185
Förlängning av gång- och cykelplanen
Beslut
Nämnden beslutar om att förlänga giltigheten för kommunens Gång- och cykelplan
2018-2021 till och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns Gång- och cykelplan 2018-2021 gick ut vid årsskiftet 2021.
En ny plan för kommande fyra år, 2022-2025 har inte tagits fram på grund av
resursbrist kombinerat med prioritering av andra arbetsuppgifter. Förvaltningen
planerar att ta fram en uppdaterad Gång- och cykelplan för Kungsbacka under 2022.
Delar av åtgärderna i gällande plan är ännu inte genomförda (steg 1-3). Prioriteringen
av identifierade saknade länkar (steg 4) bedöms vara aktuell även 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-01-10 § 4
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-12-06
Protokollsutdrag 2021-04-21 § 47 2021-00185
Gång- och cykelplan 2018-2021, TE/2017:812
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet meddelas
Planering Trafik & Utemiljö
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§6
Tillgänglighetsplan

Dnr 2017-00245

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson, även samordningsansvarig för
tillgänglighetsfrågor, ger en lägesrapport angående hur långt förvaltningen kommit i
arbetet med Tillgänglighetsplanen för utomhusmiljöer i Kungsbacka.
I huvudsak uppges följande: Inventeringen utgör stommen i planen.
Tillgänglighetsplanen börjar närma sig en granskningshandling, under mars 2022.
Parallellt fortsätter inventering av återstående platser samt åtgärder av identifierade
fel och brister. Den nya tillgänglighetsplanen ska fungera som en handbok för oss på
Teknik och upphandlade konsulter som planerar och projekterar för nybyggnad och
ombyggnad av allmän plats. Vid inventeringen har goda och rätt byggda exempel
identifierats som lyfts fram i planen för att kunna användas som en idébank och
vägledande exempel för ny utformning. Tillgänglighetsplanens målbild är att
Kungsbackas utemiljöer ska vara tillgängliga så att alla kan delta i samhället på lika
villkor. Tillgänglighetsplanen kommer för beslut i maj 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§7
Dnr 2022-00008
Förändring av VA-taxa inklusive dagvattentaxa
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Joakim Ekberg berättar om kommande ändringar i VA-taxan 2023 då
VA-taxans konstruktion kommer ändras, efter Svensk Vattens nya basförslag för
VA-taxor. En stor förändring i taxan är att brukningsavgifter för dagvatten införs och
att det avgiftsuttaget grundar sig på hårdgjord yta.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§8
Dnr 2018-00602
Läget i arbetet med VA-utbyggnadsplan Kungsbacka kommun
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projekteringsingenjör Hannes Ryberg berättar om Tekniks arbete med förstudier i
VA-utbyggnadsområden utifrån VA-utbyggnadsplanen som antogs i
kommunfullmäktige 2020.
Det redogörs bland annat för att det efter inläsning av lag-praxis och samråd med
jurist på Svenskt vatten står klart att alla VA-utbyggnadsområden måste bli
verksamhetsområde för VA. Om en VA-förening i ett VA-utbyggnadsområde ska
finnas kvar är det nödvändigt att den ombildas till en gemensamhetsanläggning med
samfällighetsförening, så att fastigheten garanteras en VA-anslutning. VAföreningen måste också nå ut till samtliga fastigheter i ett delområde, så att
kommunen inte tvingas bygga ett parallellt ledningsnät. I ekonomiska eller ideella
föreningar däremot är det personer som är medlemmar och dessa typer av
personbundna VA-föreningar passar endast utanför verksamhetsområde och VAutbyggnadsområde, där som kommunen inte ansvarar för vattentjänster enligt LAV 6
§. Det redovisas några exempel på hur förvaltningen för kommunikation med VAföreningar och fastighetsägare och hur sammansättningen av VA-föreningar och
enskilda avlopp innebär utmaningar i planeringen för VA-utbyggnad.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

16 (22)

2022-01-19

§9
Dnr 2022-00007
Underlag till kommunbudget 2023
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Susanne Edgren berättar kort om kommande beslut angående
underlag till kommunbudget 2023.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

17 (22)

2022-01-19

§ 10
Dnr 2021-01064
Trafikutformning DP Sydöstra centrum
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Sofia Wiman, trafikplanerare Julia Emqvist och landskapsarkitekt
Henrietta redogör för kommunens arbete med gatuutformningen DP Sydöstra
centrum.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

18 (22)

2022-01-19

§ 11
Medborgarundersökning Teknik

Dnr 2022-00009

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Susanne Edgren redogör för den attitydundersökning som gjorts
beträffande bland annat Tekniks verksamheter.
Slutsatser för Teknik
- Leveranser uppskattas av kommuninvånarna
- Tekniks verksamheter förekommer bland Kungsbackas högsta resultat
- Ta med oss förbättringspotential
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2022-01-19

§ 12
Dnr 2022-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2021-12-15 - 2022-01-18 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik:
- Följebrev förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering
- Kortrapport Förstudie av arbetet med Agenda 2030
- Kungsbacka kommun - Agenda 2030
- Protokollsutdrag 2021-12-14 KS § 314 Förlängning av särskilt skäl för politiska
möten på distans
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

19 (22)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

20 (22)

2022-01-19

§ 13
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2022-00005

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2022-01-10) ordförande och tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut december 2021
Yttranden Teknik december 2021
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

21 (22)

2022-01-19

§ 14
Dnr 2022-00025
Utvärdering av SAM-träningsprojektet
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den så kallade SAM-träningen har varit väldigt uppskattad av medarbetarna på
Teknik och beslut har tagits att den kommer att fortsätta.
Ledningen har en tro att pulshöjande aktivitet kommer göra att personalen mår bättre
och trivs bättre på sin arbetsplats.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

22 (22)

2022-01-19

§ 15
Information från förvaltningen

Dnr 2022-00006

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för
- att förvaltningen kommer skicka ut en enkät till fastighetsägare, boende,
verksamheter och hyresgäster på Kyrkogatan för att ta reda på vad de tyckte om
projektet i somras då gatan gjordes om till en gångfartsgata
- att ett upphandlingsbeslut kring FAR (framtidens avloppsrening) överklagats
- förvaltningens läge kring covid-19 och att frivilliga medarbetare nu har möjlighet
att vikariera inom annan verksamhet för att hjälpa till där det krisar p.g.a. pandemin.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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