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§ 22
Förändring av ärendelistan

Dnr 2019-01273

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner förändringen av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
På förslag från ordförande Monica Neptun (L) tas, förutom de tre ärenden som redan
tagits bort från den första upprättade kallelsen, även informationspunken om SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete, bort från dagens ärendelista. De fyra punkter som
tagits bort kommer att hanteras vid ett senare tillfälle. Detta bl.a. på grund av att
sammanträdet inte längre hålls öppet för allmänheten som från början var tänkt, men
som har ställts in p.g.a. det rådande läget i Sverige med Covid-19 spridningen.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om dagordningen kan redigeras
enligt förslag och finner att så sker.
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§ 23
Taxor Teknik

Dnr 2020-00210

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen Karl Lundgren redogör för grunderna hur taxorna (VA-taxan och
renhållningstaxan) är uppbyggda.
Det visas alternativ på hur kommunen kan komma att höja VA-taxan framöver för att
finansiera ombyggnaden av Hammargårds reningsverk och utökad kapacitet på
vattenproduktion. VA-taxan kommer behöva höjas successivt under en tioårsperiod
men höjningen bedöms inte behöva bli så hög som tidigare har befarats.
Det informeras även om kommande renhållningstaxa 2021. Sammanfattningsvis ser
förvaltningen inte att vi kommer behöver höja renhållningstaxan 2021 men att
justeringar kan behöva göras när upphandlingar är genomförda för perioden 20222025.
Förvaltningens förslag på taxehöjningar kommer att redovisas på kommande
nämndsmöte, beslut om taxor fattas i maj.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 24
Kvalitetsrapport Färdtjänst

Dnr 2019-01093

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Emanuel Forsell, enhetschef på enheten Parkering & Tillstånd, redovisar statistik och
viktig information för verksamhetsområdet färdtjänst. Han uppger i huvudsak
följande:
• Teknik har fått fler antal studieresor och arbetsresor under 2019 än tidigare
• Antalet avslag har ökat relativt mycket från 2018 - 2019. Detta beror på att vi har
varit mer noggranna och följt lagen bättre samt att mycket av dessa avslag har varit
så kallade delavslag, alltså inte rena avslag.
• Redogörelse om antal överklagade ärende till Förvaltningsrätten
(färdtjänsteärenden) och Länsstyrelsen (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)
• Från 1 maj förändras rutinerna för de som har dagomsorg, dessa resor kommer
utföras som färdtjänstresor, med tillhörande regelverk och avgifter
• Det sker en utredning i kommunstyrelsen om kommunens hantering av färdtjänst
och skolskjutsar - återrapport sker på kommunstyrelsen den 24 mars
• Det är på gång en översyn av egenavgifter under hösten 2020, då förändras
Västtrafiks zonsystem, 70 zoner blir tre, och då Kungsbackas prismodell bygger på
Västtrafiks nuvarande taxa kommer vi att behöva fatta beslut om nya egenavgifter
• Förändringar inom färdtjänst p.g.a. Covid-19
- strikta rutiner kring förares hälsa och handhygien
- sannolikt minskat resande framöver
- större möjlighet för riskgrupper att åka ensamma
- förvaltningen har framfört önskemål om höjd servicegrad från chaufförerna
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 25
Dnr 2020-00166
Underlag till kommunbudget 2021
Beslut
Nämnden för Teknik antar förslag på underlag till kommunbudget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnder att inkomma med underlag som beskriver
de utmaningar nämnden har framför sig främst kopplat till möjligheter att nå en
budget i balans.
Tekniks verksamheter har goda möjligheter att med nuvarande ambition utföra sitt
uppdrag med tilldelade resurser. De lagkrav som är styrande är på en grundläggande
nivå och de ekonomiska behoven för verksamheten bygger därför till stor del
på ambition och förväntan. Utmaningen för Teknik är att bibehålla nuvarande
skötselnivå och utbyggnadstakt trots att resurser inte ökar i samma omfattning som
uppdraget och att det finns en brist på arbetskraft inom den tekniska sektorn.
Utmaningar finns ekonomiskt då ett växande Kungsbacka kräver investeringar i
anläggningar för produktion av dricksvatten och för att rena avloppsvatten.
Taxehöjningar kommer krävas för att möjliggöra utvecklingen.
De trender i samhället som påverkar Tekniks verksamheter är främst stigande
förväntningar på välfärden, ökat fokus på landsbygd och ökade möjligheter att
effektivisera med ny teknik.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Underlag till Kommunbudget 2021
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
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§ 26
Dnr 2019-01357
Motion - Emballering av hushållsavfall (KB)
Beslut
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då införande av
utdelning av påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar,
lagerhållning och distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan. Andra
aspekter är miljöpåverkan och invånarens möjligheter att själv göra ett aktivt val av
avfallspåse.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) lämnade motion daterad den 5 november 2019 om att
kommunen ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den
gröna avfallsbehållaren är avsedd för.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Teknik för
yttrande i december 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet för Teknik 2020-03-02 § 19
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-02-25
Protokollsutdrag KSAU 2019-12-03 § 402
Motion (KB) Emballering av hushållsavfall
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige
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§ 27
Revidering av dagvattenpolicy

Dnr 2020-00126

Beslut
Nämnden för Teknik beslutar om en redaktionell ändring av riktlinjer för dagvatten.
Nämligen ändras ordet oljeavskiljning till rening på fyra ställen i riktlinjerna, på sista
raden i tabell 3, sida 8.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade i april 2012 beslut om Policy och riktlinjer för
dagvatten. Samtidigt beslutades att rätten att fatta beslut om ändring i riktlinjer för
dagvatten delegerades till nämnden för Teknik, om ändringen inte är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt.
Den mindre justeringen av riktlinjer för dagvatten innebär att ordet oljeavskiljning
ersätts med ordet rening på sista raden i tabell 3, sida 8. Detta görs för att krav på
specifik teknik inte ska göras av kommunen utan ska vara fritt för entreprenören att
kunna välja bästa möjliga teknik. Genom denna ändring ges entreprenören bättre
förutsättningar att lyckas vid projektering av trafikdagvatten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet för Teknik 2020-03-02 § 18
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-17
KS10-00098/34
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

10 (12)

2020-03-18

§ 28
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-02-12 - 2020-03-13.
Följande handlingar har redovisats till nämnden i sin helhet:
- Upphävande av lokala trafikföreskrifter
- Ungdomsforum, nyhetsbrev mars
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser 2020-02-12 - 2020-03-13
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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§ 29
Delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut per februari (och arbetsutskottets beslut i mars) 2020 fattade av
nämnden för Tekniks arbetsutskott förtecknade i protokoll den 2 mars 2019 samt av
delegater enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut februari
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten kan noteras till protokollet och finner att så sker.
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§ 30
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för följande:
- Varför det inte är lämpligt att bygga en tillfällig bro på Borgmästaregatan, som
sedan maj 2019 är avstängd för trafik. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen som ska
avgöra om byggandet av den nya bron är miljöpåverkan eller en betydande
miljöpåverkan. Det som kommer påverkas av detta beslut är hur lång
tillståndsprocessen sedan kommer att ta.
- Angående den eventuella byggandet av bron vid Inlagsleden Kolla, där det idag
ligger en provisorisk gångbro över järnvägen, så informeras det om problem kring
byggandet av denna bro.
Nämnden meddelar förvaltningen att de önskar att förvaltningen tar fram alternativ
på förslag innan beslut fattas.
- Angående det rådande läget kring Covid-19 så har förvaltningen idag har ett lågt
sjuktal. Förvaltningen jobbar i dagsläget med att ta fram planer på hur man ska klara
vattenförsörjning, bredbandsförsörjning, väghållning, större läckor samt hur man ska
leda förvaltningen.
Kommunen har i dagsläget en krisstab igång men man har inte uppmanat anställda
att arbeta hemifrån.
Genomförandet av de arrangemang som är planerade värderas. Klädbytardagen och
bagageluckeloppisen som var tänkt att hållas i mars flyttas till hösten. Den utländska
matmarknaden som skulle komma i maj har själva meddelat att de inte kommer då
deras personal inte kan resa till Sverige.
Förvaltningen har fått in frågor från näringslivet om vissa kostnader så som
kostnader för uthyrning av kommunens mark, eventuellt kan fråntas i år. Frågan
hanteras centralt i kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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