KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2020-11-12

Nämnden för Teknik
Sammanträde onsdagen den 18 november 2020 kl. 18:00 i Kungsbackarummet samt
digitalt via TEAMS
Nämndsledamöter och ersättare förväntas delta digitalt. Ordförande, vice ordförande,
sekreterare och förvaltningschef deltar fysiskt.

Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

1.

Godkännande av ärendelistan
och val av justerare

2019-01273

Justerare:
Ordinarie: Annika Carlsson (M)
Ersättare: Ann-Helene Reimertz (M)

2.

Upphandling drift
Återvinningscentraler och
transporter

2020-01027
Maria
Samuelsson,
Annika
Malm

Nämnden för Tekniks godkänner upphandling av
drift av återvinningscentraler och
omlastningsstation. Upphandlingen avser också att
frakta bort avfallsfraktioner för omhändertagande,
till för behovet lämplig
förbehandlingsanläggning/återvinningsanläggning/b
ehandlingsanläggning, sorteringsanläggning,
återanvändningsmottagare, deponi eller liknande.

3.

Framtidens avloppsrening i
Kungsbacka

2018-00895

Nämnden för Teknik beslutar att till
Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i
Halland ansöka om förnyat och utökat tillstånd för
Hammargårds reningsverk ska lämnas in med
följande villkor:
 Resthalter i utgående renat vatten (årsmedel)
o 5 mg BOD7/liter
o 0,2 mg Ptot/liter (totalfosfor)
o 8 mg Ntot /liter (totalkväve)

Emelie Hjertén
Direkt 0300 83 47 79
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

4.

Nämndbudget 2021

2020-01025

Nämnden beslutar att
 godkänna Nämndbudget 2021 med
verksamhetsplan och ramfördelning
 uppdra åt förvaltningschefen att upprätta
Förvaltningsbudget för 2021
 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga
omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under
året samt att informera nämnden om dessa i
samband med delårsrapport och bokslut

5.

Intern kontrollplan 2021

2020-00920

Nämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan
2021 för nämnden för Teknik.

6.

SAM Systematiskt
2020-00212
arbetsmiljöarbete - Uppföljning

Informationen noteras till protokollet.

7.

Samråd - Planprogram för
Norra Kyvik och
Ekekullsområdet

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2020-1027, och översänder det till
samhällsbyggnadskontoret.

8.

Sammanträdestider 2021
2020-00781
nämnden för Teknik - eventuell
justering

Framflyttning av tidigare beslutat datum februarinämnden till den 24 februari (v 8)

9.

Återrapportering angående
initiativyrkandet kring
möjlighet för anslutning till
Gryaab

2020-00621
Annika
Malm

Nämnden för Teknik noterar rapporten
Förutsättningar för en anslutning till Gryaab som ett
alternativ till en utbyggnad av Hammargårds
avloppsvattenreningsverk, 2020-09-24, och anser
uppdraget som slutfört.

10. Återrapportering angående
initiativyrkandet om
möjligheten att anlägga en
våtmark där Svinholmens
deponi idag finns

2020-00611

Nämnden för Teknik noterar förvaltningens
rekommendation att inte genomföra vidare utredning
av möjligheten att anlägga en våtmark på
Svinholmens deponi och anser uppdraget som
slutfört.

11. Inkomna skrivelser

2020-00010

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av
inkomna skrivelser till protokollet.

2020-00929
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Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

12. Anmälan av delegeringsbeslut

2020-00011

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut fattade under september, oktober
2020, samt mars och juni 2020.

13. Information från förvaltningen

2019-01142

Informationen noteras till protokollet.

Monica Neptun (L)
ordförande

Emelie Hjertén
sekreterare

