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§1
Dnr 2019-00297
Ny ersättare i nämnden för Teknik
Nämnden för Tekniks beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik välkomnar Per-Axel Landström (S) som ny ersättande ledamot
i nämnden, då Ingemar Lundin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättande ledamot i
nämnden.
Beslutsunderlag
KF § 212 Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för
Teknik
Beslutsgång
Vice ordförande Hravn Forsne (M) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§2
Dnr 2019-00722
Beslut om kommunen ska agera uppdragstagare för FTI gällande
fastighetsnära insamling
Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen för Teknik mandat att avstå från att bli
uppdragstagare av TIS/FTI av införandet av fastighetsnära insamlingssystem i
Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde en ny förordning (SFS 2018:1463) om producentansvar
för returpapper och en ny förordning (SFS 2018:1462) om producentansvar för
förpackningar i kraft. Enligt förordningarna 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. Från och
med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt
borttransport. Under detta system får kommunerna samla in förpackningsavfall och
returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) avser att söka tillståndet och bjudit in
Kungsbacka kommun till samrådet med syfte att införa fastighetsnära
insamlingssystem för förpackningar och returpapper under 2021. Protokoll från
samrådet med alla svar från kommunen ska signeras senast den 24 januari 2020.
Under samrådet har konstaterats att erbjuden ersättning inte täcker de kostnader som
kommunen behöver för att kunna bli uppdragstagare. Att finansiera insamlingen med
taxesavgifter eller skattemedel är inte möjligt enligt lagen (SFS 2018:1463, SFS
2018:1462). Förutom de ekonomiska aspekterna pågår det en branschdiskussion om
FTIs lösning uppfyller kraven från förordningarna. Tidsplanen för tillståndgodkännande påverkar negativt tidsplanen för upphandling av
insamlingsentreprenaden i kommunen.
Frågan som nämnden har att ta ställning till är om Teknik ska hämta in FTIs
fastighetsnära avfallskärl eller om FTI själva ska inhämta dessa kärl.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-15
TEAU 2020-01-13 § 2
Beslutsgång
Vice ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
TE Avfall och återvinning
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

6 (7)

2020-01-22

§3
Dnr 2019-01321
Planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka stad
Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2019-12-10, och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden,
Kungsmässan och stationen.
Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetstomter och småindustrier, en
förskola, ett mindre grönområde samt en återvinningsstation. Programområdet är
cirka 4 hektar stort och fastighetsägare inom området är: Kungsbacka kommun,
Riksbyggen samt Aranäs.
Planprogrammet föreslår att omvandla området till blandad stadsbebyggelse, med
tydligare stråk genom området samt med stärkta kopplingar till angränsande områden
kommer staden få ett bättre sammanhang. Området kompletteras med cirka 300
bostäder, en ny skola (F-5) och förskola, centrumverksamheter, rekreationsområden
samt förbättrade möjligheter för parkering. Bebyggelsen föreslås uppföras något
högre mot Varlavägen, upp till sex våningar, för att sedan trappas ned mot befintlig
småhusbebyggelse i väster där bebyggelse i upp till tre våningar tillåts.
Teknik har varit delaktigt i framtagandet av planprogrammet.
Teknik har fått möjlighet att yttra sig över planprogrammet.
Beslutsunderlag
TEAU 2020-01-13 § 3
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Yttrande från Teknik gällande samrådsutskick planprogram 2019-12-10
Planprogram Gjutaren och Liljan
Beslutsgång
Vice ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§4
Dnr 2019-01136
Motion om kommersiell stadsodling i Kungsbacka
Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande daterat 2020-01-07 och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Yttrandet innebär att nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Kent Stenhammar, Alf Olofsson, Rickard Wäst och Lars
Eriksson har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige 10 september 2019
förslagit att Kungsbacka kommun ska undersöka möjligheter till att:
1. Ordna kommersiell stadsodling
2. Medverka till och stötta andelsjordbruk
Beslutsunderlag
TEAU 2020-01-13 § 4
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-07
Kommunstyrelsen, KSAU §318, Remittering av motion
Kommunfullmäktige, 2019-09-10, §124
Motion - Kommersiell stadsodling i Kungsbacka
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) och Hravn Forsne (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Vice ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

