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§ 98
Justering av ärendelistan

Dnr 2019-01273

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner förändringen av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden godkänner behandling av tre extra ärenden, angående fyllnadsval för
uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden för Tekniks arbetsutskott,
deltagande på måldagen och debitering allmän plats. Nämnden godkänner också att
flytta punkten om återrapportering angående initiativyrkandet kring möjlighet för
anslutning till Gryaab till december månad och slutredovisning Temapark
Borgmästaregatan till nästa möte med projektportföljsredovisning. Även anmälan av
delegeringsbeslut flyttas till nästkommande månad då handlingen med
delegeringsbesluten inte vart tillgänglig för ledamöterna.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att nämnden för Teknik bifaller förändringen
av ärendelistan.
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§ 99
Dnr 2018-00895
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka - status
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Mathias Pedersen och biträdande projektledare Joakim Ekberg redogör
för statusen av projektet Framtidens avloppsrening i Kungsbacka.
Utökning av verksamheten på Hammargård kräver ett miljötillstånd från
miljöprövningsdelegationen, som är en självständig funktion inom Länsstyrelsen,
som fattar dessa typer av beslut som rör ändring av tillstånd för miljöfarlig
verksamhet.
Förvaltningen har haft samråd med Länsstyrelsen i somras och Länsstyrelsen vill att
vi utreder alternativ fullt ut samt utreder effekter på hotade arter och recipienter
(Kungsbackaån och Kungsbackafjorden). Förvaltningen fördjupar därför utredningen
av ett alternativ där utloppsledningen förlängs, samt kompletterar
miljökonsekvensbeskrivningen med en separat miljöpåverkansanalys.
Det redovisas hur vårt nuvarande tillstånd ser ut och, antal anslutna och resthalter i
utgående vatten, och vad vi tänkt att ansöka om för framtida belastning.
Tidplanen för tillståndsansökan redovisas och för projektet i stort.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 100
Dnr 2020-00801
Avsiktsförklaring mellan Mölndals stad och Kungsbacka kommun
Beslut
Nämnden för Teknik ger ordförande och förvaltningschef i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Mölndals stad genom Tekniska nämnden avseende anslutning
av Hällesås i Mölndal till kommunal VA-anläggning som planeras i Släps-Högås i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik ska enligt ”VA-saneringsprogram 2008-2012” bygga ut
kommunalt VA i området Släps-Högås. Utbyggnaden planeras pågå under perioden
2022-2023. Mölndals stad planerar att ansluta det närliggande området Hällesås till
kommunal VA-anläggning senast år 2027. Hällesås ligger långt ifrån Mölndals
befintliga allmänna VA-anläggning och Mölndals stad har därför kontaktat Teknik
om möjlighet att ansluta Hällesås till Kungsbacka kommuns framtida allmänna VAanläggning som ska byggas ut för området Släps-Högås. Den avsiktsförklaring som
tagits fram beskriver bakgrund, ekonomi och tidplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
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§ 101
Dnr 2020-00881
Upphandling insamlingsentreprenad
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner upphandling av insamlingsentreprenad för
hushållsavfall, med föreslagna mervärdesavdrag i upphandlingskraven.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen avser insamling av hushållsavfall och slam i Kungsbacka kommun.
Avtalet löper i sju år med start den 1 januari 2022 och upphör att gälla efter
giltighetstidens utgång utan föregående uppsägning.
Kommunen har ensidig rätt att dessförinnan säga upp avtalet med en uppsägningstid
om sex månader. Avtalet löper dock minst fem år från ikraftträdande.
Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av att samla in och
transportera matavfall och brännbart restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrin,
farliga avfall från hushåll, slam från enskilda avloppsanläggningar, fettavfall från
fettavskiljare från hushållen i Kungsbacka kommun.
Dagens avtalsbelopp är ca 30 miljoner kronor.
Krav ställs på bland annat miljö, kvalitet, service, arbetsmiljö, personal och fordon.
Kraven följer kommunens policy i de fall det finns en sådan.
Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och lämnar lägst pris kommer att
tilldelas uppdraget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-09-28 § 71
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) yrkar på bifall till beslutet med tillägg att ta med föreslagna
mervärdesavdrag i upphandlingskraven.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Britt Tönnbergs (S)
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet från Britt
Tönnberg.
Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten, Service

Justerare
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§ 102
Sammanträdestider 2021

Dnr 2020-00781

Beslut
Nämnden för Teknik fastställer sammanträdesdagar för 2021, med den justeringen att
februarinämnden kommer att hållas den 17 februari.
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesdagar behöver planeras för nämnden och arbetsutskottet 2021.
Sammanträdesdagarna för året bör anpassas till planeringsprocessen och för
godkännande och inlämning av årsredovisning 2021 och underlag till kommunbudget
2022 samt delårsrapport 1 och 2.
Arbetsutskottets sammanträden sker måndagar normalt kl 08.00 i Stadshuset.
Nämndens sammanträden sker onsdagar och börjar normalt kl 17:00 i Stadshuset.
Utskick av kallelse och handlingar görs normalt torsdag veckan före sammanträdet.
AU

NTE

Jan

11

20

Feb

8

17

Mars

1

17

April

12

21

Maj

3

19

Juni

31 maj

16

Aug/Sep

30 aug

15

Sep/Okt

4 sept

20

Nov

8

17

Nov/Dec

29 nov

15

Juli

Stopptider som styr vissa nämndsmöten:

Justerare

-

Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende årsredovisning
2020: 19 februari

-

Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende apriluppföljning
2021: 21 maj

-

Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende delårsrapport 2
2021: 21 september
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) frågar nämnden om vi kan ändra februarinämnden till vecka 7,
dvs den 17 februari 2021, då nämndens årsredovisning ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 19 februari 2021.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas med förändring av datumet i februari till veckan innan, och finner att så
sker.
Beslutet skickas till
Förvaltningsledningen Teknik
Kommunledningskontoret
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Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

10 (19)

2020-10-14

§ 103
Invasiva arter - information

Dnr 2019-01219

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Solveig Gunnarsson, landskapsingenjör, informerar om problemet med invasiva arter
i kommunen. Det är en fråga som engagerar och oroar många av kommunens
invånare och vi ser en negativ utveckling på grund av en lång rad år med milda
vintrar, tidig vår och lång höst har fått en gynnsam utveckling för de invasiva arterna.
Speciellt parkslide ökar kraftigt i kommunen.
Ansvaret för att hindra spridningen är enligt regelverket delat mellan många olika
aktörer i samhället; centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringar, företag,
organisationer och privatpersoner. Angående kommunens ansvar så finns
information på Naturvårdsverkets hemsida.
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att förhindra och bekämpa invasiva
främmande arter bl.a. då kommunen är ansvarig för många parker och andra
allmänna ytor och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli
invasiva planteras där.
Har kommunen kännedom om att en invasiv främmande art växer på den kommunala
marken är kommunen skyldig att bekämpa arten. Kommunen är också ansvarig för
avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva
främmande växter hanteras på ett sådant sätt att det förstörs och inte i sig blir en
spridningskälla.
Det ges en lägesrapport av utbredningen av invasiva arter i kommunen; jätteloka,
parkslide, gul skunkkalla och jättebalsamin. Lupiner, gudaträd och vass nämns
också.
Det redogörs slutligen vad som behöver göras: bekämpningsplaner behöver upprättas
och budgeteras. Rutiner behöver arbetas fram och implementeras. Rådgivning
behövs kontinuerligt med tyngdpunkt maj-augusti.
Naturvårdsverket har råd och anvisningar och filmer hur bekämpning ska gå till. Det
finns länkar på kommunens hemsida till dessa sidor på Naturvårdsverket.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 104
Dnr 2020-00887
Risk för ökade vägbidragskostnader
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Trafiksamordnare Magnus Bengtsson, redogör för hur det statliga vägbidraget
riskerar att minska successivt de kommande fem åren, då Trafikverket stramar upp
sina bedömningar vid tillsyn av enskilda vägar. Enskilda väghållare kan få vägbidrag
dels från kommunen, dels från Trafikverket. Ett eventuellt sänkt statligt vägbidrag
innebär ökade kostnader för Teknik. Magnus åskådliggör hur det statliga och det
kommunala vägbidraget samverkar. För det senaste året betalade Trafikverket ut
3 500 000 kronor i statligt bidrag till enskilda väghållare i Kungsbacka. I december
vet vi hur första årets, av fem års tillsyn påverkar det statliga bidraget. Det kan
möjligen ge oss en indikation på hur vårt bidrag påverkas. När vi har betalat ut vårt
bidrag, före juni 2021, vet vi mer hur första årets tillsyn påverkar oss.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 105
Dnr 2020-00111
Projektportföljsredovisning 2020
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Ola Hamberg redovisar projektportfölj per 2020. Redovisningen
består av beskrivning och status av Tekniks pågående projekt och beskrivning av
projektens ekonomi och lägesrapport utifrån uppföljning av parametrarna tid,
kostnad, bemanning och risk.
Teknik har idag 28 projekt i gång varav 4 st är i förstudiefas, 8 projekt i
planeringsfas, varav många är stora projekt, 8 st i genomförandefas och 8 projekt är i
avslutningsfas. Det redogörs även kort om kommunstyrelsens pågående projekt.
Det berättas också om att projekten ligger inne i kommunens öppna kartportal och att
planen är att den kontinuerligt ska hållas uppdaterad.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 106
Dnr 2020-00921
Slutredovisning Unga tjejers plats i staden
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Annica Svensson presenterar slutredovisningen av projektet Unga
tjejers plats i staden. Nämnden fick information om projektets bakgrund,
genomförande, ekonomi och resultat.
I huvudsak berättas följande. Kommunen hade gjort undersökningar som visar på en
dålig trend hos ungas mående, framförallt tjejer. Undersökningen visade bl.a. att
unga tjejer har lite att göra på fritiden, känner sig otrygga i det offentliga rummet och
har ett lågt förtroende för vuxenvärlden. Teknik ville göra något åt detta. Projektet
började med att fråga unga tjejer vad de saknade i Kungsbacka stads utemiljö. Syftet
med parken var alltså att utforma den efter tjejernas behov och samtidigt välkomna
alla till platsen. Man ville också få unga tjejer delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen och visa att man kan vara med och påverka
stadsplaneringen. Projektet blev klart i somras och ligger bakom Aranäsgymnasiet.
Platsen, som fått namnet ”Goplats”, är redan uppskattad av både yngre och äldre. I
samband med besiktningen om två år kommer förvaltningen göra en uppföljning och
utvärdering om hur den används.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 107
Dnr 2019-00005
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden
för Tekniks arbetsutskott
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att utse Annika Carlsson (M) som ordinarie ledamot
och vice ordförande till nämnden för Tekniks arbetsutskott för tiden till och med 31
december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Då vice ordföranden, Hravn Forsne (M), entledigats från sitt uppdrag så behöver
nämnden välja en ny ordinarie ledamot tillika vice ordförande till arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nämnden är överens om att välja Annika Carlsson (M), som i kommunfullmäktige
den 6 oktober valts som vice ordförande till nämnden för Teknik, också som
ordinarie ledamot tillika vice ordförande till nämndens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Ciceron-support, Troman, Service; lön
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§ 108
Deltagande på Måldagen

Dnr 2020-00077

Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att alla ledamöter i nämnden får närvara vid den årliga
så kallade Måldagen (redan genomförd den 30 september).
Sammanfattning av ärendet
I Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda framgår att nämnden ska fatta
beslut om deltagandet vid aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering och
analys för att ersättning till dagarvoderade ledamöter ska få betalas ut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) föreslår att nämnden ska besluta att alla ledamöter i nämnden får
närvara vid den årliga så kallade Måldagen.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
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§ 109
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-09-09 - 2020-10-07.
Samt följande handlingar redovisade i sin helhet:
Fastställande av renhållningstaxa 2021 (KFs tjänsteskrivelse)
Renhållningstaxa med förtydliganden och redaktionella ändringar 2021
Protokollsutdrag 2020-09-08 KF § 95 Antagande av renhållningstaxa 2021
Protokollsutdrag 2020-09-08 KF § 96 Fastställande av avgifter i VA-taxa 2021
Information från dataskyddsombuden angående EU-domstolens dom i Schrems IImålet
Protokollsutdrag 2020-09-22 KS § 207 Antagande av riktlinjer för flaggning i
Kungsbacka kommun
Antagande av riktlinjer för flaggning (KS Tjänsteskrivelse)
Riktlinjer för flaggning, 2020-07-07
Granskning av miljörapporter för Hammargård, Lerkil, Kullavik och Ölmanäs
avloppsreningsverk inklusive ledningsnät för verksamhetsåret 2019
Protokollsutdrag 2020-09-22 KS § 204 Godkännande av internkontrollplan 2021 för
Kommunstyrelsen - Dnr 2020-00594
Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen - Dnr 2020-00594 (KS
tjänsteskrivelse)
Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen - Dnr 2020-00594
Protokollsutdrag 2020-09-22 KS § 203 Flytt av budget för särskilda
persontransporter - Dnr 2020-00514
Flytt av budget för särskilda persontransporter - Dnr 2020-00514
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.
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§ 110
Debitering allmän plats 2020

Dnr 2020-00989

Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att inte debitering ska göras för upplåtelse av allmän
plats under 2020 fram till sommarsäsongens start 2021-04-01 för matvagnar,
torghandel, uteserveringar och liknande näringsverksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Teknik debiterar avgift för markupplåtelse av kommunens mark. Detta avser bland
annat uteserveringar, matvagnar och torghandel. Dessutom tar Teknik ut hyra av
staket vid uteserveringar vilket även innefattar montering och nedmontering. Med
anledning av pandemin har näringsidkare påverkats genom att flera marknadsdagar
blivit inställda och antalet besökande på restauranger begränsats.
Teknik har hittills inte debiterat några avgifter för upplåtelse av allmän plats under
2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

18 (19)

2020-10-14

§ 111
Summering av Måldagen

Dnr 2020-00923

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren sammanfattar om vad nämnden kom fram till på Måldagen som
genomfördes i september. De frågor som diskuterades var om nämndmålen var
aktuella och relevanta samt hur nämnden använder målstyrning. De förslag som togs
upp kommer inarbetas av förvaltningen i kommande förslag på nämndbudget.
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

19 (19)

2020-10-14

§ 112
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren redogör för nyheter kring kraven på producenter att ordna bostadsnära
insamling för förpackningsavfall:
- Regeringen har beslutat att kraven på producenter att ordna bostadsnära insamling
för förpackningsavfall ska börja gälla från 2023 istället för 2021.
Beslutet omfattar två delar: kravet på insamling av förpackningsavfall från
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för
förpackningsavfall från hushåll. De förpackningsslag som omfattas är papp, papper,
kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande sällan-förpackningar.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kan fortsätta att samla in
förpackningsavfall vid återvinningsstationer, och kommuner kan fortsätta samla in
förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från producenterna,
åtminstone till och med 2022.
Kommunens insamling av förpackningar kan alltså fortsätta att avgiftsfinansieras –
utöver eventuella intäkter från insamlat förpackningsavfall.
Ett företag har kontaktat kommunen och kommer erbjuda hämtning av förpackningar
av plast, metall och papper (ej glas) i särskilda kassar (kostnadsfritt för hushållen).
Tjänsten blir möjlig fram till 2023 då den nya förordningen träder i kraft.
- Angående den pågående pandemin så ser förvaltningen inte någon större påverkan
i arbetet i nuläget. Förvaltningen har åter igen börjat göra vattenmätarbyten hos
kommuninvånare. Teknikern använder skyddsutrustning under hela besöket och
håller minst två meters avstånd till de boende.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

