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§ 62
Dnr 2019-01273
Förändring och godkännande av ärendelistan
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner dagordningen med tillägg av tre initiativärenden.
Sammanfattning av ärendet
Tre initiativärenden har inkommit till nämnden efter kallelsen skickats ut, två från
Anders Eriksson (C) och ett från Claes Hammer (M).
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att nämnden för Teknik bifaller förändringen
av ärendelistan.
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§ 63
Presentation av nya chefer

Dnr 2020-00427

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Teknik har en ny verksamhetschef, verksamhetschef för Trafik & Utemiljö, Sabina
Johnsen, som presenterar sig för nämnden och informerar nämnden om hennes
bakgrund. Teknik har även en ny enhetschef, Åsa Dykes, enhetschef Planering Trafik
& Utemiljö, som också presenterar sig för nämnden.
Nämnden passar även på att tacka verksamhetschefen Ulrika Haij, för hennes
betydelsefulla tid på förvaltningen. Ulrika kommer efter sommaren sluta på
förvaltningen, för att börja på liknande arbete i Stockholms stad.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 64
Dnr 2020-00589
Information från Samhällsbyggnadskontoret om ny översiktsplan
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Raquel Sandblad från Samhällsbyggnadskontoret, planarkitekt och projektledare för
den nya Översiktsplanen, redogör för kommunens arbete med den nya
Översiktsplanen, som nu är på samråd till och med den 31 augusti.
En ny Översiktsplan har tagits fram genom ett samarbete med alla förvaltningar. En
kärngrupp på ca 10 personer har jobbat med planen. Planen har stämts av med
kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniknämnden och byggnadsnämnden. Den nya
planen är helt digital och finns på kommunens hemsida.
Hon redogör för översiktsplanen delar och innehåll och visar hur man hittar i den
digitala planen.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 65
Dnr 2020-00584
Upphandling insamlingsentreprenad Hushållsavfall
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren förvaltningschef, berättar för nämnden att en upphandling av ny
insamlingsentreprenad, som löper ut 2021, bör påbörjas i höst 2020 och redogör för
bakgrunden varför.
Kort redogörs följande: Enligt förordningarna (SFS 2018:1463) om producentansvar
för returpapper och förordning (SFS 2018:1462) om producentansvar för
förpackningar, ska från och med 1 januari 2021 producenter genom tillståndspliktiga
insamlingssystem (TIS) samla in förpackningar och returpapper från minst 60
procent av alla bostadsfastigheter i Sverige.
Naturvårdsverket har meddelat att ingen av de ansökningar som lämnats in ger ett
tillräckligt bra insamlingssystem. Förvaltningen anser att det verkar orimligt att få
igång det som föreskrivs i förordningen från och med 2021 utan att det kommer ske
senare.
Vårt avtal med insamlingsentreprenör, Ragnsells, löper ut 2021. Förvaltningen
behöver gå ut i höst med ny upphandling med liknande omfattning som nuvarande.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 66
Dnr 2020-00586
Vattensituationen och beredskap för en torr sommar
Beslut
Informationen noteras till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Annika Malm, verksamhetschef, redogör för läget idag angående vattentillgången i
kommunen. Trots att vi har gått om vatten i Lygnern, så blir användningen i tider där
det är väldigt varmt ute, så stor att det är svårt att leverera vatten med tillräckligt
tryck till alla invånare. Idag används ca 23 000 kubik vatten per dygn, vilket är
mycket högt. För att ha tillräckligt med dricksvatten har sedan början av maj ett för
stort uttag gjorts från Lygnern jämfört med vad som är tillåtet enligt vattendom, och
det finns ett behov av ett större uttag nu också för att ha beredskap för en varm och
torr sensommar också.
Att kommuninvånare bör minska sin vattenförbrukning är kommunicerat på
hemsidan och på presskonferens. Det pågår dagligen möten om detta, och
förvaltningen rapporterar till Svenskt Vatten och till Länsstyrelsen veckovis om
kommunens läge. Kommunen har förberett och planerar för ett bevattningsförbud.
Ansökan till Mark- och miljödomstolen om nytt beslut om vattenuttag från Lygnern
förbereds på förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 67
Dnr 2020-00340
Samrådsutskick - Yttrande angående ny översiktsplan, dnr KS 201700565
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2020-05-29, med den justeringen att
följande stycke i yttrandet på sida 2 tas bort:
"Dagvattenfrågor hanteras inte i Översiktsplanen. Nuvarande Dagvattenpolicy bör
ses över och eventuellt kompletteras med ytterligare geografiska riktlinjer. Att
behandla frågan i varje enskild detaljplan är ofta för sent när man ser till
markanvändning. Mark behöver avvaras om det ska finnas en möjlighet att hantera
klimatförändringar, översvämning och ökad dagvattenhantering från större andel
hårdgjord yta." och översänder det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Det övergripande
målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna
använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som förutsättningarna för
våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras.
Teknik ställer sig positiva till förslag till Översiktsplan. Kungsbacka kommun ska
bygga långsiktigt smarta och hållbara samhällen. Genom att samla ihop bebyggelsen
kan fler utnyttja infrastrukturen vilket är mer effektivt. Tätare och mer sammanhållna
tätorter ger ett underlag för mer service, handel och arbetsplatser nära vilket leder till
att fler kan gå och cykla i vardagen vilket i sin tur är positivt för både samhället,
miljön och folkhälsan. Genom att även utveckla bebyggelse med närhet till
kollektivtrafiknoder bidrar vi till att fler slipper vara beroende av bilen. Att bevara
och utveckla det tätortsnära friluftslivet leder också till en utveckling i samma
riktning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 50
Förvaltningen för Tekniks Tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Tekniks yttrande över ny översiktsplan, 2020-05-29
Förslag till ny Översiktsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar bifall på förslaget men med justeringen att följande mening
i yttrandet på sida två ska tas bort:
"Dagvattenfrågor hanteras inte i Översiktsplanen. Nuvarande Dagvattenpolicy bör
ses över och eventuellt kompletteras med ytterligare geografiska riktlinjer. Att
behandla frågan i varje enskild detaljplan är ofta för sent när man ser till
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markanvändning. Mark behöver avvaras om det ska finnas en möjlighet att hantera
klimatförändringar, översvämning och ökad dagvattenhantering från större andel
hårdgjord yta.”
Britt Tönnberg (S) och Annika Carlsson (M) yrkar bifall till ändringsförslaget.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
hennes eget justeringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt hennes
justeringsyrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret (kommunstyrelsen)
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§ 68
Dnr 2020-00451
Riktlinjer för övertagande av VA- anläggning från avtalsansluten VAförening
Beslut
Nämnden för Teknik antar förslag till Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning
från avtalsansluten VA-förening.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun med hög exploateringstakt, vilket
bidrar till att vår allmänna VA-anläggning ständigt ökar i omfattning. Anslutning till
kommunalt VA för befintliga fastigheter görs dels i kommunal regi utifrån VAutbyggnadsplanen och dels via avtalsanslutning. I flertalet av de i VAutbyggnadsplanen utpekade VA-utbyggnadsområdena finns avtalsanslutna VAanläggningar, det vill säga VA-föreningsägda ledningsnät som är kopplade till den
kommunala VA-anläggningen.
VA-utbyggnadsområden omfattas samtidigt av kommunalt ansvar för VA enligt lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §. Detta ansvar innebär att kommunen i
vissa fall behöver ta över en avtalsansluten VA-anläggning för att säkra VAförsörjningen för ett VA-utbyggnadsområdes samtliga fastigheter. Övertagande
innebär att kommunen övertar ägandet och driftansvaret för hela eller delar av
föreningsägda VA-ledningsnät inklusive anordningar.
Dessa riktlinjer innebär ett förtydligande av punkt 17 i Kungsbacka kommuns VApolicy från 2018:
”I områden där kommunen har beslutat om kommunalt ansvar för VA i enlighet med
§6 i vattentjänstlagen tilllåts inte anslutning av VA-föreningar till det allmänna
ledningsnätet.”
Riktlinjerna ska vara ett stöd vid avvägningar och ge vägledning om vilka principer
kommunen bör använda vid övertaganden av VA-föreningars anläggningar för att
säkerställa att de görs rättvist och hållbart. I riktlinjerna definieras de villkor som
avgör om en VA-anläggning kan finnas kvar som avtalsansluten eller om den
behöver tas över av kommunen. Dessutom beskrivs hur avgiftsuttag och ersättning
beräknas inför ett övertagande.
I de fall ett övertagande av VA-anläggning genomförs ska en skälig ersättning utgå
till VA-föreningen. Kommunen ersätter VA-föreningen för övertagen VAanläggning med summan av servisavgifter, fastighetsavgifter och tomtyteavgifter
avseende de ändamål anslutna fastigheter har via föreningen, minus kostnader för
undersökningar och åtgärder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 37
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-13
Justerare
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Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen och kommunstyrelsen, för kännedom
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§ 69
Dnr 2020-00454
Investeringsfond Framtidens avloppsreningsverk
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att inrätta investeringsfond för Framtidens
avloppsreningsverk.
Nämnden för Teknik beslutar att överskott från 2019 flyttas till investeringsfond.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka växer och behovet av högre kapacitet för avloppsrening i Kungsbacka
stad och de områden som är kopplade till avloppsreningsverket Hammargård är på
gränsen till vad nuvarande avloppsreningsverk har möjlighet att rena. En utökning av
kapaciteten i volym men också i högre reningsgrad är önskvärd dels för att
möjliggöra fortsatt utveckling med fler fastigheter anslutna till kommunalt avlopp
dels för att minska miljöbelastningen på Kungsbackafjorden. Planeringen för utökad
kapacitet är inledd och en viktig styrning i arbetet är det tillstånd som kommunen
erhåller från tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Halland. De krav på vad som ska
uppnås i rening påverkar både nuvarande och tillkommande abonnenter. Detta gör att
det är rimligt att en del av de avgifter som nuvarande kunder betalar kan avsättas i en
investeringsfond och sedan användas när byggnation genomförs vilket är planerat till
2022-2026.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), §30:
Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.
Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av
avsättningens storlek.
Investeringsmedel för grundalternativet, att utöka kapaciteten på Hammargård
avloppsreningsverk, är beslutade av kommunfullmäktige med 500 miljoner kronor.
Avsättning i investeringsfond ska endast användas för åtgärder kopplat till behov av
högre kapacitet i volym och i reningsgrad. Kostnaden för åtgärderna är bedömda till
500 miljoner kronor men det är tidigt i projekteringen och prognosen kommer
förändras. Medlen är avsedda att användas under byggnationsfasen vilken planeras
till 2022-2026. Investeringsfonden bedöms med nuvarande taxeutveckling uppgå till
maximalt 70 miljoner kronor.
Teknik anser det med ovanstående beskrivningar rimligt och lämpligt att avsätta
medel i investeringsfond för framtidens avloppsrening.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

15 (29)

2020-06-17

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 38
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-26
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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§ 70
Arkivbeskrivning

Dnr 2019-00319

Beslut
Nämnden för Teknik antar arkivbeskrivning för nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har uppdaterat arkivbeskrivning för myndigheten tillika nämnden för
Teknik. Arkivbeskrivningen, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 5 §
arkivreglemente för Kungsbacka kommun har till uppgift att i första hand underlätta
för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även
kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i
4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppdateringen innefattar bland annat återtagande av handlingar från
evakueringsarkiv, deponering av handlingar till kommunarkivet samt uppdatering av
sökvägar och system.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 41
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Arkivbeskrivning
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunarkivet, förvaltningsledningen Teknik
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§ 71
Dnr 2018-00159
Parkeringsreglering, Kungsbacka Stad
Beslut
Nämnden ger trafikingenjörerna förlängd delegationsrätt att besluta erforderliga
lokala trafikföreskrifter avseende parkeringsreglering i Kungsbacka stad till och med
30 september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade i april 2018 om parkeringsreglering i Kungsbacka
stad och gav samtidigt trafikingenjörerna delegation att besluta erforderliga lokala
trafikföreskrifter, efter beslut om förlängd delegation i december 2019, till och med
30 juni 2020. De lokala trafikföreskrifterna enligt ovan har inte hunnits beslutas i den
omfattning som planerades.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 44
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-20
NTE § 138 2019-12-18
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-11-13
NTE § 41 2018-04-18
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2018-03-22
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
TE Planering Trafik och Park
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§ 72
Dnr 2020-00528
Initiativyrkande från Britt Tönnberg (S) om begränsad trafik över den
nya Borgmästarebron
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser av hur
begränsad trafik över den nya Borgmästarebron - så att bron endast ska vara öppen
för kollektivtrafik, ” blåljus”, taxi och gång/cykel-trafik - kommer att påverka
trafiken i Kungsbacka innerstad.
Sammanfattning av ärendet
Britt Tönnberg (S) har för Socialdemokraterna inkommit med ett initiativyrkande till
nämnden om begränsad trafik över den nya Borgmästarebron.
Hon menar att nu när det nu är aktuellt att bygga en ny Borgmästarebron bör försök
göras för ett mer gång- och cykelvänligt centrum. Detta genom att bron endast ska
vara öppen för kollektivtrafik, ” blåljus”, taxi samt fotgängare och cyklister.
Samtidigt bör även Storgatans och Vallgatans trafiksituation ses över för att hitta rätt
flöde genom staden.
Med den nya temalekparken ”Fågel, fisk eller mittemellan” blev Borgmästareplatsen
och översvämningsskyddet längs Strandgatan en vilsam och lekfull oas mitt i
centrum värd att värna. Genom att stoppa privatbilismen skulle en lugnare trafikmiljö
skapas och den trivsamma atmosfären förstärkas. Detta gynnar även stråket man vill
ska bli naturligt mellan Kungsmässan och innerstaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 47
Yrkande från Socialdemokraterna angående begränsad trafik över den nya
Borgmästarebron
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) yrkar på ett alternativ till grundyrkandet, nämligen att
förvaltningen ska utreda konsekvenser av hur begränsad trafik över den nya
Borgmästarebron - så att bron endast ska vara öppen för kollektivtrafik, ” blåljus”,
taxi och gång/cykel-trafik - kommer att påverka trafiken i Kungsbacka innerstad.
Börje Börjesson (S) yrkar bifall till det alternativa yrkandet.
Bengt Fransson (SD) yrkar avslag på båda dessa förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

19 (29)

2020-06-17

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
grundyrkandet från Britt Tönnberg (S), redigerat yrkande från Britt Tönnberg, och ett
avslagsyrkande från Bengt Fransson (SD), och finner att nämnden för Teknik bifaller
det redigerade yrkandet från Britt Tönnberg.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef, för fördelning
Reservation
Bengt Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

20 (29)

2020-06-17

§ 73
Dnr 2020-00611
Initiativyrkande från Anders Eriksson (C) angående möjligheten att
anlägga en våtmark där Svinholmens deponi idag finns
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga
en våtmark där Svinholmens deponi idag finns, där kostnader samt klimatnytta tas
fram i utredningen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Eriksson (C) har inkommit med ett initiativyrkande till nämnden angående
möjligheten att anlägga en våtmark där Svinholmens deponi idag finns. Han menar
följande:
Svinholmens deponi ska sluttäckas, ett arbete som kommer kosta en hel del pengar.
Samtidigt tittar kommunen på att i utkanten av den här deponin bygga ett
översvämningsskydd mot havet. På minst ett ställe i Sverige har det byggts en
våtmark ovanpå en gammal deponi, vilket gör att det är tekniskt möjligt att göra. Det
har då utförts med en typ av duk i botten och med vallar i ytterkanterna. Våtmarker
är en bra koldioxidsänka och staten kan troligtvis både hjälpa till med finansiering av
anläggningen men även av driften. Att arbeta med koldioxidsänkor är ett
klimatarbete som vi som kommun bör arbeta med. Det hade även kunnat göra att vi
lättare hade nått våra klimatmål. Delar av kostnaden för översvämningsskyddet hade
även därmed kunnat hamna i kostnaden för våtmarken.
Beslutsunderlag
Yrkande om anläggning av våtmark på Svinholmens deponi
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
yrkande från Anders Eriksson (C), och att nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef, för fördelning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

21 (29)

2020-06-17

§ 74
Dnr 2020-00612
Initiativyrkande från Anders Eriksson (C) angående ändrad
utloppspunkt för avloppsvattnet
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att pumpa
avloppsvattnet till en lämplig våtmark för att se vilka effekter det skulle kunna ha på
våtmarken och omgivande marker, samt att förvaltningen utreder vad en sådan
lösning skulle kunna kosta.
Sammanfattning av ärendet
Anders Eriksson (C) har inkommit med ett initiativyrkande till nämnden angående
ändrad utloppspunkt för avloppsvattnet. Han menar följande:
Idag släpper vi ut vattnet ifrån reningsverket ut i Kungsbackafjorden. Det är något vi
har diskuterat flertalet gånger samt även alternativ om att dra väldigt dyra rör en bra
bit ut i havet för att släppa ut vattnet där ute. De ämnen som vi där släpper ut som
framförallt ej är bra för fjorden är kväve och fosfor, två ämnen som kan leda till
övergödning i fjorden, vilket kan leda till bl.a. syrebrister i vattnet.
I avloppsvattnet finns även kalium som med just kväve och fosfor är bra för marken
vi odlar på. Det är alltså därmed mindre bra att släppa ut det där havet tar upp den
och bättre att släppa ut den där marken kan dra nytta av dessa ämnen. Det kan därför
vara lämpligt att pumpa detta vatten till en våtmark som kan dra nytta av dessa
ämnen, samt att marken runt våtmarken kan ta till sig dessa ämnen med på ett lättare
och mer naturligt sätt. Det skulle även kunna göra att man kan reglera och kontrollera
flödet av vattnen i ån.
I kommunen har vi idag en bra och lämplig våtmark vid Rolfsån och den skulle
kunna vara lämplig som exempel.

Beslutsunderlag
Yrkande om ändrad utloppspunkt för avloppsvattnet
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Fransson (SD), Hravn Forsne (M) och Pär Olsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
yrkande från Anders Eriksson (C), och att nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2020-06-17

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, för fördelning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

22 (29)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

23 (29)

2020-06-17

§ 75
Dnr 2020-00621
Initiativyrkande från Claes Hammer (M) angående anslutning till Gryaab
som ett alternativ till en utbyggnad av Hammargårds
avloppsvattenreningsverk
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen uppdrag att undersöka förutsättningarna för
en anslutning till Gryaab som ett alternativ till en utbyggnad av Hammargårds
avloppsvattenreningsverk.
Sammanfattning av ärendet
Claes Hammer (M) har inkommit med ett yrkande till nämnden. Han menar följande:
Kungsbackafjorden är ett Natura 2000-område och en känslig recipient för vattnet
från Hammargårds avloppsvattenreningsverk, medan västerhavet är en utmärkt
recipient. Förvaltningen bör därför undersöka förutsättningarna för en anslutning till
Gryaab som ett alternativ till en utbyggnad av Hammargårds
avloppsvattenreningsverk.
Om förutsättningar finns för anslutning till Gryaab, bör tidplan och kalkyl över
investeringens storlek upprättas på adekvata nivåer.
Andra vinster med samverkan kan vara bättre riskdelning, tillgång till kompetens,
skalfördelar och en lösning av slamproblematiken för Kungsbacka kommun.
Syftet med utredningen är att förvaltningen och nämnden för Teknik ska kunna ställa
alternativet med anslutning till Gryaab mot utbyggnad av befintlig anläggning i
Hammargårds avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Yrkande till nämnden angående anslutning till Gryaab som ett alternativ till en
utbyggnad av Hammargårds avloppsvattenreningsverk
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L), Hravn Forsne (M), Ann-Helene Reimertz (M), Annika Carlsson
(M) och Anders Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om ärendet kan avgöras idag eller
bordläggas och finner att ärendet kan avgöras idag.
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
yrkande från Claes Hammer (M), och att nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2020-06-17

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, för fördelning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

24 (29)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

25 (29)

2020-06-17

§ 76
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-05-07 - 2020-06-09.
Samt följande handlingar redovisade i sin helhet:
Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 44 - Ombudgetering och resultatfonder bokslut
2019
Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 54 Svar på initiativ från Hans Forsberg (M) och
Niklas Mattsson (KD) om att utreda kommunens hantering av färdtjänst och
skolskjutsar samt beslut om att flytta budgetansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och
skolskjutsar
Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 48 Ändring av byggnadsnämndens reglemente
Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 49 Ändring av nämnden för Tekniks reglemente
Reglemente för Teknik KF 2020-05-05 § 49
Protokollsutdrag 2020-05-13 § 58 Handlingar för kännedom till nämnden och
inkomna skrivelser
Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 50 Ändring av nämnden för Miljö & Hälsoskydds
reglemente
Miljö & Hälsoskydd reglemente KF 2020-05-05 § 50
Protokollsutdrag 2020-05-26 KS § 108 Kommunens uppföljning och prognos per
april 2020
Rapport - Kommunens uppföljning och prognos per april 2020
Ungdomsforum nyhetsbrev maj 2020
Protokollsutdrag KS § 112 - Uppdrag att omlokalisera återvinningscentral inom
verksamhetsområde Klovsten
Protokollsutdrag KSAU § 122 - Uppdrag att omlokalisera återvinningscentral inom
verksamhetsområde Klovsten
Uppdrag att utreda placering av återvinningscentral inom Klovstens
verksamhetsområde
Tjänsteskrivelse SBK - Uppdrag att utreda placering av återvinningscentral inom
Klovstens verksamhetsområde

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2020-06-17

Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser 2020-05-07 - 2020-06-09
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

26 (29)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

27 (29)

2020-06-17

§ 77
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
maj 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas
till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut maj
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

28 (29)

2020-06-17

§ 78
Dnr 2020-00590
Uppföljning av aktiviteter och måluppfyllnad
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för förvaltningens 41 st pågående
aktiviteter som vi har för att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Några exempel ges på aktiviteter och nulägesrapport ges på vart dessa befinner sig:
Trygga stråk, uppdatera tillgänglighetsplanen, byggandet av "Unga tjejers plats" som
numera heter "Go-plats", rening av avloppsvattnet, Upcykling och nya skyltar på
återvinningscentraler.
Information om att vi idag har underhållsprogram på pumpstationerna, som följs upp,
vilket gör att livslängden blir längre, samt om förvaltningens pilotprojekt "SAMträning" som är väldigt uppskattat bland de anställda.
De flesta aktiviteterna löper enligt plan, dem som inte vi har påbörjats har en
anledning till detta, och kommer startas efter sommaren.
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

29 (29)

2020-06-17

§ 79
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för


innehållet i avfallsplanen "Göteborgsregionen minskar avfallet", som tagits
fram av Göteborgsregionen och är en avfallsplan för 13 kommuner.
Medlemskommunerna rekommenderas att anta planen som sin egen. Planen
kommer i september komma upp för beslut som ett styrdokument, och sedan
vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen som reglerar
avfallshanteringen i varje kommun. Renhållningsordningen har två delar, dels
renhållningsföreskrifter som anger vilka regler som gäller för
avfallshanteringen i aktuell kommun. Dels en avfallsplan som anger hur
avfallshantering ska utvecklas (och avfallsmängderna ska minska). I
Göteborgsregionen har man valt att arbeta med gemensam avfallsplan.
Utmaningarna i regionens kommuner är liknande och gemensamma målbilder
gynnar alla.



angående den nya återvinningscentralen som ska ersätta den befintliga i
Klovsten. Dialog sker internt i kommunen kring placering och storlek.



Teknik kommer få ett utökat väghållarskap för kommunen. I ett första skede
föreslås vägen mellan Björkris och Anneberg vara aktuell. Senare kommer
troligen även utökning av ansvar ske i Hammerö och i Gottskär.



att Teknik är en av få förvaltningar som inte har ett öppet diarie i kommunen,
och det är ett starkt önskemål från kommunledningen att vi ska ha det. Därför
kommer vi öppna vårt diarie till webbdiariet i kommunen, och det kommer att
innebära att ärenderubriker och handlingsrubriker kommer att ligga ute där.
Från vilket datum återkommer förvaltningen med.

Emelie Hjertén, nämndsekreterare, uppger att det har vart svårt att hitta lokaler med
webbkamera under Corona-perioder, då många förvaltningar har nämndsmöten
samma datum. Efter diskussion planeras november och december-nämnden att starta
kl 18:00 istället för kl 17:00, då vi kan sitta i Kungsbackarummet från dessa tider.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

