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§5
Dnr 2020-00024
Status utbyggnad enligt GC-plan
Nämnden för Tekniks beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karolina Oxfall, trafikplanerare, berättar för nämnden om förvaltningens arbete kring
gång- och cykelvägar i kommunen. I huvudsak uppges följande.
Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara det naturliga förstahandsvalet av
färdmedel för resor inom kommunens tätorter och till hållplatser för
kollektivtrafiken.
För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel ska en attraktiv
cykelväg finnas med hög framkomlighet, säkerhet och komfort.
Det redogörs för kommunens målbilder samt åtgärdsplaner för att nå dit.
Vilka åtgärder som prioriteras presenteras: "tänka om" "optimera" och "bygga om
och bygga nytt". Budgeten för utbyggnad av nya GC-vägar redogörs, samt pågående
projekt så som "På Egna Ben", "Vintercyklisten", "Cykelvänlig arbetsplats",
Cykelparkeringsplanen och små förbättringar på gång- och cykelvägsnätet.
Det redogörs för kommunens utbyggnadsplan, som är politikernas önskemål och mål
med den kommande utbyggnaden av GC-vägar, men redogör även för svårigheter
med utbyggnaden på grund av att kommunen måste förhålla sig till Regionen och
den regionala planen. För att bygga utmed statlig väg krävs inblandning av
Trafikverket, och om kommunen inte äger marken (kommunen äger mycket lite
mark) så måste en vägplan tas fram så att mark kan tas i anspråk. Detta är en
tidskrävande process. Utbyggnadsplanen är egentligen ingen prioriteringslista utan i
vilka projekt kommunen får framgång med beror på Trafikverket. Det redogörs
också för vilka framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på huvudcykelnätet som
har gjorts samt om pågående och kommande nybyggnadsprojekt.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§6
Dnr 2019-01240
Investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser
Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser
enligt investeringsplaner 2021 – 2025 för Tekniks skattefinansierade verksamheter
samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt
Avfall och Återvinning.
Sammanfattning av ärendet
Investeringar inom Kungsbacka kommun är uppdelade på löpande investeringar och
övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar i inventarier, fordon
och maskiner men också medel för upprustning/underhåll av till exempel lekplatser,
grönytor, belysning, vägar, ledningsnät och anläggningar. Övriga investeringar är
investeringar av engångskaraktär, exempelvis investeringar i infrastruktur och
enskilda projekt.
Skattefinansierade verksamheter
Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar
för en budget för löpande investeringar år 2021 på 31 660 tkr. I planen för år 20222025 är investeringarna totalt 118 840 tkr. Den största posten avseende löpande
investeringar är Reinvestering toppbeläggning med 14 000 tkr per år. Budget för
övriga investeringar omfattar 2021 totalt 50 000 tkr och i planen för år 2021-2024 är
dessa totalt 199 000 tkr. De stora projekten under 2021 är bland annat Bro
Borgmästaregatan, gångbro Varla park, gång- och cykelvägar utmed Östra
Särövägen respektive Vallbyvägen. Stora projekt under åren 2022-2025 är
ombyggnation av Gamla Onsalavägen, åtgärder på Varlavägen samt flera gång- och
cykelvägar.
Avgiftsfinansierade verksamheter
De avgiftsfinansierade verksamheterna planerar för investeringar som kan finansieras
inom de ramar som taxeintäkterna ger utrymme för.
Vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget 2021 är 145 650 tkr varav
53 000 tkr intäkter och 198 650 tkr är kostnader. I planperioden 2022-2025 är budget
totalt 817 700 tkr varav 210 000 tkr intäkter och 1 027 700 tkr kostnader. Stora
projekt under 2021 är Reservvattenledning Varberg, utökad kapacitet Fjärås
vattenverk, samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De stora projekten
under 2022-2025 är Utökad avloppsreningskapacitet vilket har en preliminär budget
på 500 000 tkr, årliga reinvesteringar i ledningsnätet, uppdimensionering av
huvudvattenledning Fjärås - Hammerö samt årlig VA-utbyggnad om ca 40 000 tkr.
Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2021 är 36 275 tkr och i planperioden
2022-2025 är den 124 800 tkr.
Avfall och Återvinnings budget 2021 är 4 050 tkr och i planperioden 2022-2025 är
den 53 400 tkr. Under 2021-2024 ingår investeringar i ny Återvinningsstation.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Beslutsunderlag
TEAU 2020-01-13 § 5
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Investeringar Skatt 2021-2025
Investeringar VA 2021-2025
Investeringar Bredband 2021-2025
Investeringar Avfall o Återvinning 2021-2025
Skatt löpande – behovsanalyser
Skatt övrigt – behovsanalyser
Avfall återvinning – behovsanalyser
VA – behovsanalyser
Kungsbacka Bredbandsnät – behovsanalyser
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
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§7
Dnr 2020-00026
Avsiktsförklaring, samarbete för utökad ÅVC
Nämnden för Tekniks beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Lennart Torgerson redogör för att kommunen vill skriva en
avsiktsförklaring med secondhand och återbruksaktörer om att kommunen vill
lagerhålla återbruksprodukter som kan komma att användas, istället för att de läggs i
brännbart grov-avfall. Lagerhållningen kommer att skötas på en utökad ÅVC
(återvinningscentral).
Kommunen har som intention att skriva en avsiktsförklaring med dessa
verksamheter, för att ta reda på om det finns något intresse hos ovanstående aktörer
att samarbeta med kommunen i detta projekt. Projektet kommer, om intresse finns,
att läggas på upphandling, och nämnden vill ha återkoppling innan detta görs.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§8
Dnr 2020-00010
Handlingar för kännedom till nämnden och inkomna skrivelser
Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2019-12-11 - 2020-01-14.
Följande handlingar har redovisats till dagens sammanträde:


KF § 189 Antagande av säkerhets- och beredskapspolicy



Säkerhets- och beredskapspolicy



KS 2019-12-17 KS § 319 Omfördelning av budgetmedel till infrastruktur kring
området vid sporthallar



KF §181 Sammanslagning av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö
& Hälsoskydd och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd



Riktlinjer för integration



KS §275 Antagande av reviderade riktlinjer för integration



Kommunikationspolicy



KF §184 Antagande av kommunikationspolicy



Broschyr Jobba i Stadshuset



Beslut från KF - Nya tillämpningsregler för färdtjänst

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§9
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Nämnden för Tekniks beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut per december 2019
• Delegationsbeslut fattade av nämnden för Tekniks arbetsutskott förtecknade i
protokoll den 13 januari 2020
• Väg och trafik enligt delegation 4.3.1, 4.4, 4.5, 4.6
• Parkering och tillstånd enligt delegation 4.9, 4.9.1 och 4.12
• Beslut att schakta i gator samt beslut om trafikanordningsplan enligt delegation
4.10 och 4.11
• Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt delegation 5.1, 5.4
• Beslut om tillfälligt uppehåll i sophämtning enligt delegation 8.3
• Beslut om anställning enligt delegation 10.1.2
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut december
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 10
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Nämnden för Tekniks beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren ger en redogörelse för nämnden om deras ansvar för
kommunens VA-ledningar och beskriver skillnaden mellan kommunens VAledningar och privata VA-föreningar samt visar antalet ledningar (privata och
kommunala) och på en karta.
Det finns idag ett stort antal privata aktörer på marknaden som har egna VAledningar. Dessa aktörer har möjlighet att väcka talan i Länsstyrelsen som kan
besluta att kommunen ska ta över ett visst privat område, om det visar sig att området
faller inom ansvaret i 6 § lagen om allmänna vattentjänster.
Rutiner för hur dessa privata aktörer ska bekostas vid anslutningen håller
förvaltningen på att arbeta fram. Det kommer mer information om detta senare i vår.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

