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§ 126
Flytt av återvinningscentral i Åsa samt ny och temporär lokalisering
Dnr KS/2019:170
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för Teknik att upphöra med verksamhet
för återvinningscentral på fastigheten Åsa 5:246 för att fastigheten ska kunna
användas till temporära paviljonger för förskola eller skola.
Kommunstyrelsen överlämnar åt nämnden för Teknik att genomföra projektet
Flytt av återvinningscentral Åsa - ny och temporär lokalisering, på det för
kommunen mest fördelaktiga sättet.
Kommunstyrelsen beslutar att inarbeta åtgärden, att flytta återvinningscentralen i
Åsa samt uppföra en temporär återvinningscentral på fastigheten Frillesås Rya
3:77 med investeringsmedel om ett högsta belopp av 6 miljoner kronor, i ärendet
Ombudgetering och resultatfonder 2018, ärendenummer KS/2019:104.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid avstämning av Förskola & Grundskolas
lokalbehov i Åsa i december, ett uppdrag att utreda plats för etablering av
förskole-/skolpaviljonger.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett ärendet och tagit fram ett förslag som
innebär att fastigheten där återvinningscentralen i Åsa ligger idag, i anslutning
till Lokets förskola och Åsa Gårdskolan, bedöms lämplig för paviljongernas
etablering.
Återvinningscentralen i Åsa behöver därmed flytta sin verksamhet. Fastigheten
Frillesås - Rya 3:77 som enligt plan ska utvecklas som verksamhetsområde
bedöms vara en ny lämplig fastighet för återvinningscentralen. Där kan den
varaktigt placeras och tillgodose såväl Åsas som Frillesås fortsatta behov när
orterna utvecklas. Förvaltningen för Teknik som ansvarar för kommunens
återvinningsanläggningar har tidigare uttryckt behov av större ytor för
anläggningen och är positiv till förslaget att flytta anläggningen. En ny och större
återvinningsanläggning behöver utredas, projekteras och finansieras, vilket
nämnden för Teknik ansvarar för. Kostnaden för en ny permanent anläggning
belastar nämnden för Tekniks budget.
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Eftersom det redan nu är brist på förskoleplatser i Åsa behöver fastigheten där
återvinningscentralen finns idag, frigöras så att paviljongerna kan komma på
plats under hösten 2019. En enkel, temporär återvinningscentral behöver byggas,
för att utan avbrott tillgodose hushållens behov tills den permanenta är klar att tas
i drift.
Kostnaden för att flytta och att anlägga en temporär återvinningscentral på
fastigheten Frillesås – Rya 3:77 finns inte tidigare budgeterad, varför den föreslås
att inarbetas i ärendet Ombudgetering och resultatfonder 2018, ärendenummer
KS/2019:104. Kostnaden beräknas uppgå till ett högsta belopp om 6 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-29 Förslag:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för Teknik att upphöra med verksamhet
för återvinningscentral på fastigheten Åsa 5:246 för att fastigheten ska kunna
användas till temporära paviljonger för förskola eller skola.
Kommunstyrelsen överlämnar åt nämnden för Teknik att genomföra projektet
Flytt av återvinningscentral Åsa - ny och temporär lokalisering, på det för
kommunen mest fördelaktiga sättet.
Kommunstyrelsen beslutar att inarbeta åtgärden, att flytta återvinningscentralen
i Åsa samt uppföra en temporär återvinningscentral på fastigheten Frillesås Rya
3:77 med investeringsmedel om ett högsta belopp av 6 miljoner kronor, i ärendet
Ombudgetering och resultatfonder 2018, ärendenummer KS/2019:104.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
Samhällsbyggnadskontoret
Byggnadsförvaltningen
Nämnden för Service
Nämnden för Förskola & Grundskola.
Expedierat/bestyrkt
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Flytt av återvinningscentral i Åsa – ny och temporär lokalisering
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för Teknik att upphöra med verksamhet för återvinningscentral
på fastigheten Åsa 5:246 för att fastigheten ska kunna användas till temporära paviljonger för förskola
eller skola.
Kommunstyrelsen överlämnar åt nämnden för Teknik att genomföra projektet Flytt av
återvinningscentral Åsa - ny och temporär lokalisering, på det för kommunen mest fördelaktiga sättet.
Kommunstyrelsen beslutar att inarbeta åtgärden, att flytta återvinningscentralen i Åsa samt uppföra en
temporär återvinningscentral på fastigheten Frillesås Rya 3:77 med investeringsmedel om ett högsta
belopp av 6 miljoner kronor, i ärendet Ombudgetering och resultatfonder 2018, ärendenummer
KS/2019:104.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid avstämning av Förskola & Grundskolas lokalbehov i Åsa i
december, ett uppdrag att utreda plats för etablering av förskole-/skolpaviljonger.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett ärendet och tagit fram ett förslag som innebär att fastigheten där
återvinningscentralen i Åsa ligger idag, i anslutning till Lokets förskola och Åsa Gårdskolan, bedöms
lämplig för paviljongernas etablering.
Återvinningscentralen i Åsa behöver därmed flytta sin verksamhet. Fastigheten Frillesås - Rya 3:77
som enligt plan ska utvecklas som verksamhetsområde bedöms vara en ny lämplig fastighet för
återvinningscentralen. Där kan den varaktigt placeras och tillgodose såväl Åsas som Frillesås fortsatta
behov när orterna utvecklas. Förvaltningen för Teknik som ansvarar för kommunens
återvinningsanläggningar har tidigare uttryckt behov av större ytor för anläggningen och är positiv till
förslaget att flytta anläggningen. En ny och större återvinningsanläggning behöver utredas, projekteras
och finansieras, vilket nämnden för Teknik ansvarar för. Kostnaden för en ny permanent anläggning
belastar nämnden för Tekniks budget.
Eftersom det redan nu är brist på förskoleplatser i Åsa behöver fastigheten där återvinningscentralen
finns idag, frigöras så att paviljongerna kan komma på plats under hösten 2019. En enkel, temporär
återvinningscentral behöver byggas, för att utan avbrott tillgodose hushållens behov tills den
permanenta är klar att tas i drift.
Samhällsbyggnadskontoret
Anette Liedström Hjorth
0300-834149
anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se
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Kostnaden för att flytta och att anlägga en temporär återvinningscentral på fastigheten Frillesås – Rya
3:77 finns inte tidigare budgeterad, varför den föreslås att inarbetas i ärendet Ombudgetering och
resultatfonder 2018, ärendenummer KS/2019:104. Kostnaden beräknas uppgå till ett högsta belopp om
6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-29, dnr KS/2019:170
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, Kommunstyrelsens förvaltning; samhällsbyggnadskontoret,
Byggnadsförvaltningen, Nämnden för Service, Nämnden för Förskola & Grundskola.
Beskrivning av ärendet
Barn- och elevtal i Åsa ökar, enligt kommunens delområdesprognos för åren 2018 – 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid avstämning av Förskola & Grundskolas lokalbehov i Åsa den
12 december 2018, ett uppdrag att utreda plats för etablering av förskole-/skolpaviljonger.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett ärendet och tagit fram ett förslag som innebär att fastigheten där
återvinningscentralen i Åsa ligger idag i Åsa centrum och i anslutning till Lokets förskola och Åsa
Gårdskolan, bedöms som lämplig för paviljongernas etablering eftersom det då blir ett område med
sammanhållen utbildningsverksamhet.
Återvinningscentralen i Åsa behöver därmed flytta sin verksamhet. I en nyligen framtagen industribullerutredning från återvinningscentralen, som gjorts i samband med upprättande av detaljplan för
Åsa 4:144 etapp 1, påpekas att centralen tidvis under dygnet orsakar bullerstörningar med för höga
bullernivåer då den ligger mitt i ett bostadsområde. Utredningen rekommenderar att bullerdämpande
åtgärder vidtas.
Fastigheten Frillesås - Rya 3:77 som enligt plan ska utvecklas till verksamhetsområde bedöms vara en
ny lämplig fastighet för återvinningscentralen. Där kan den varaktigt placeras och tillgodose såväl
Åsas som Frillesås fortsatta behov när orterna utvecklas. Förvaltningen för Teknik som ansvarar för
kommunens återvinningsanläggningar har tidigare uttryckt behov av större ytor för anläggningen och
är positiv till förslaget att flytta anläggningen. En ny och större återvinningsanläggning behöver
utredas, projekteras och finansieras, vilket nämnden för Teknik ansvarar för.
Eftersom det redan nu är brist på förskoleplatser i Åsa behöver fastigheten där återvinningscentralen är
placerad idag frigöras så att paviljongerna kan komma på plats under hösten 2019. En ny enkel,
temporär återvinningscentral behöver byggas, för att utan avbrott tillgodose hushållens behov tills den
permanenta är klar att tas i drift. Kostnaden för en ny permanent anläggning belastar nämnden för
Tekniks budget.
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Investeringsutgiften, för att flytta och att anlägga en temporär återvinningscentral på fastigheten
Frillesås – Rya 3:77, beräknas uppgå till ett högsta belopp om 6 miljoner kronor. Investeringen
föreslås ingå i ärendet Ombudgetering och resultatfonder 2018, ärendenummer KS/2019:104.

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Anette Liedström Hjorth
Senior utredare
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Bilaga

Förslag fastighet Frillesås Rya 3:77 för ny temporär och framtida permanent placering av
återvinningscentral.

