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§ 31
Dnr 2019-00193
Ansluta till projekt Svenska Cykelstäder
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karolina Oxfall, trafikplanerare, berättar ärendets bakgrund, att kommunen ska
ansluta sig till föreningen Svenska Cykelstäder, ett beslut som togs av nämnden i
april 2019. Svenska Cykelstäder har avslagit kommunens ansökan om att få bli
medlem i föreningen. För att bli medlem i Svenska Cykelstäder ska den ansökande
kommunen ha tagit ett politiskt beslut om att bli medlem, samt ha fattat ett politiskt
beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen/regionen. Beslutet ska vara
kvantifierat och tidsbestämt. Styrelsen avslog Kungsbacka kommuns ansökan då
kommunen saknar ett tidsatt och mätbart politiskt antaget mål om att öka cyklingens
andel i kommunen.
Innan en ny ansökan skickas in till Svenska Cykelstäder bör Teknik, genom
Kungsbacka kommuns styrmodell, få in ett politiskt antaget mål om detta i
nämndbudgeten 2021.
Det redogörs även för vad föreningen har för syfte, vad det innebär att bli medlem,
hur det idag ser ut i kommunen med antalet som cyklar m.m. samt kommunens
målbild för cykelanvändandet i kommunen.
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

6 (22)

2020-04-15

§ 32
VA-taxa 2021

Dnr 2020-00211

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner förslag till taxejustering av vatten- och
avloppstjänster. Anläggningsavgifter höjs med 2 % och brukningsavgifter höjs med 3
%. Ny taxa gäller från 1 januari 2021.
Beslut med förslag översänds till kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Entreprenadindex, för perioden oktober 2018 till oktober 2019 visar på en
kostnadsökning om 2,2 % för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten.
Tidigare beslut om att följa index medför således en höjning av anläggningsavgiften.
Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en höjning av anläggningsavgiften med
2 %.
VA-verksamhetens driftkostnader förväntas öka med omkring 4%. Denna ökningen
inrymmer utökning på grund av utbyggnad, fler VA-abonnenter som i sin tur ger
ökad en belastning och på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för
2020 är att VA-verksamheten går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför
ett överskott på ingående balans i resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför
2021 planera för att bibehålla ett positiv verksamhetsresultat som i sin tur ökar på
överskottet i resultatfonden. Detta behövs för att kunna säkra upp och bygga upp
marginaler för identifierade mycket större utgifter, så som den omfattande
investeringen mot Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård samt utökad
kapacitet för dricksvattenförsörjning.
Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en höjning av brukningsavgiften med 3 %.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-03-30 § 27
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-03-27
Bilaga 1 Underlag till anläggningsavgifter VA-taxa 2021
Bilaga 2 Underlag till brukningsavgifter VA-taxa 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, för fastställande i kommunfullmäktige
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 33
Taxa Renhållning 2021

Dnr 2020-00210

Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att Renhållningstaxa för 2021 ska vara oförändrad.
Nämnden godkänner redaktionella ändringar och förtydliganden i Renhållningstaxa
2021.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. Avgiften skall bestämmas till högst det belopp som
behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för
renhållningen. Kostnader och intäkter från renhållningsavgifterna ska vara i balans
över en treårsperiod.
Kungsbacka kommun har flera år haft en jämförelsevis låg taxa och de senaste årens
höjningar av taxan har medför att resultatfonden nu är i balans.
För 2019 uppgick resultatet till 10,9 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner bättre än
budget. Efter reglering mot fonden så överförs överskottet till det ackumulerade
resultatet som var 1,1 miljoner kronor efter 2018, vilket innebär ett ackumulerat
resultat på 12 miljoner kronor efter 2019.
Inför framtiden så finns det stora förändringar som riskerar att medföra ökade
kostnader. Det gäller upphandling av insamling hushållsavfall, drift av
återvinningsstationer, transporter, hyra och drift av ny omlastningsstation och
byggnation av ny utökad återvinningsstation i Klovsten. Detta kommer troligen att
medföra förändring av taxan framgent.
Förslaget är att behålla taxan oförändrad för att inte riskera en kraftig höjning av
taxan kommande år. Det ackumulerade överskottet måste dock balanseras på en
treårsperiod.
I dokumentet görs även några förtydliganden och redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-04-03
Renhållningstaxa 2021
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom
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§ 34
Taxa Bredband 2021

Dnr 2020-00298

Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att taxorna för Kungsbacka Bredbandsnät 2021 ska
vara oförändrade.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens strategi att vara en attraktiv kommun är utgångspunkten
för bredbandsverksamheten att ge kommunens verksamheter, näringsliv och
medborgare möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet.
Kungsbacka Bredbandsnät kommer under de närmaste åren att fortsätta ha en hög
utbyggnationstakt, detta för att hjälpa till att möjliggöra att Kungsbacka kommun når
regeringens bredbandsstrategi om att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2023 bör hela Sverige ha
tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och år 2025 bör hela Sverige ha
tillgång till snabbt bredband.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2020-04-06
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 35
Dnr 2020-00214
Remiss - Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2020-03-24, och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett krav på
utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör
utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom
rötning. Utredaren ska redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller
behandling av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller
investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur
avloppsslam. Utredaren ska även föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att
minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av
avloppsslam har införts.
Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam lämnade
den 17 januari 2020 sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.
Regeringen vill nu få synpunkter, framförallt på alternativ (1) i betänkandet, dvs.
förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag.
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har från nämnden för Teknik begärt ett
yttrande över Miljödepartementets remiss.
Nämnden för Teknik avstyrker alternativ (1) i betänkandet, dvs. förslaget om ett
totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag.
Nämnden för Teknik tillstryker betänkandets alternativ (2) som avser ett förbud mot
spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet
på jordbruksmark.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-03-30 § 26
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-03-24
Förvaltningen för Tekniks yttrande daterat 2020-03-24
Betänkande: Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 36
Dnr 2020-00297
Initiativyrkande från L, C & M om att stänga för genomfartstrafik på
Norra Torggatan
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att stänga för
genomfartstrafik på Norra Torggatan året runt.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna, Centern och Moderaterna genom Monica Neptun (L) och Birgitta
Gustafsson (L) har inkommit med ett yrkande angående att stänga för
genomfartstrafik på Norra Torggatan.
De menar att det finns starka önskemål från företagare att kunna nyttja denna gata för
aktiviteter året runt. Teknik har i ett par år redan stängt av delar av Norra Torggatan
för trafik under sommarsäsong, för att möjliggöra en så kallad
restauranggata/restaurangstråk. Att möjliggöra för mer aktiviteter i innerstaden bör
ses som en positiv utveckling av staden och därför föreslås att från 2020 stänga av
för genomfartstrafik, även de delar av Norra Torggatan som i dag endast stängs av
under sommartid.
Beslutsunderlag
Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2020-03-30 § 34
Initiativyrkande från L, C & M
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
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§ 37
Dnr 2020-00111
Projektportföljsredovisning 2020
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, redovisar projektportfölj per 2020. Redovisningen
består av beskrivning och status av projekten och beskrivning av projektens ekonomi
och lägesrapport utifrån uppföljning av parametrarna tid, kostnad, bemanning och
risk.
Teknik har idag 31 projekt i gång varav 4 st är i förstudiefas, 10 projekt i
planeringsfas, 7 st i genomförandefas och 10 projekt är i avslutningsfas. Det redogörs
även kort om kommunstyrelsens pågående projekt samt så informeras det om att det
går att se kommunens pågående projekt på en karta på hemsidan.
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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§ 38
Dnr 2020-00338
Slutredovisning Vattenledning Fjärås-Klev
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, presenterar slutredovisningen av projektet av en ny
dricksvattenledning på en sträcka om 7 km, byggd mellan Fjärås och Klev. Nämnden
fick ytterligare information om projektets bakgrund, genomförande, ekonomi och
resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 39
Dnr 2020-00339
Slutredovisning VA Sönnerbergen/Häcklehagen
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, presenterar slutredovisningen av VA-utbyggnaden av
området Sönnebergen-Häcklehagsleden. Kommunala ledningar för vatten- och
spillvatten har byggts ut för att kunna ansluta VA-föreningar i Sönnerbergen,
Häcklehagen och Storsaliden. Ledningarna ansluts till befintligt ledningsnät vid
Vikens spillvattenpumpstation. Sträckan på ledningen är 6 km.
Nämnden fick ytterligare information om projektets bakgrund, genomförande,
ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 40
Slutredovisning Lerkil etapp 8

Dnr 2020-00348

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, presenterar slutredovisningen av projektet av VAsaneringen i Lerkil, etapp 8. VA-saneringsprogram i 8 etapper har genomförts sedan
2011 och färdigställdes i december 2019. Projektet omfattar projektering och
utbyggnad av VA-ledningar och spillvattenpumpstationer. Utbyggnad av denna
avslutande etapp utgjorde 3700 meter vatten- och spillvattenledningar i gata och
naturmark, 3 spillvattenpumpstationer och 6000 meter fiberledningar. Nu pågår VAanslutning av fastigheter.
Nämnden fick ytterligare information om projektets bakgrund, genomförande,
ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 41
Dnr 2020-00341
Slutredovisning Allatorp/Äskatorp
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, presenterar slutredovisningen av VA-utbyggnaden av
Allatorp - Äskatorp. Då det har observerats kapacitetsproblem i vattenförsörjningen
till Gällinge, har man nu ökat kapaciteten i vatten- och spillvattennäten mellan
Allatorp och Lösthagen genom att lägga större ledningar, en total sträckning på 2,2
km.
Nämnden fick ytterligare information om projektets bakgrund, genomförande,
ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 42
Dnr 2020-00342
Slutredovisning Äskatorp/Hanhals
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, presenterar slutredovisningen av utbyggnaden av
spillvattennätet, en ca 4,5 km ledningssträcka, mellan Fjärås Station och Hanhals.
Syftet har varit att öka kapaciteten i spillvattennätet, minska risken för bräddning till
Hovmanneån och Rolfsån, minska inflöde av tillskottsvatten, förnya vattenledningen
och bygga ut fibernätet.
Nämnden fick ytterligare information om projektets bakgrund, genomförande,
ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 43
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-03-14 - 2020-04-07.
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser 2020-03-14 - 2020-04-07
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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§ 44
Dnr 2020-00190
Anmälan av ordförandebeslut - Remiss - En utvecklad vattenförvaltning
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från nämndens
ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte Vattenförvaltningsutredningen 2017 för att utreda och utvärdera
ansvarsfördelning, beslutanderätt och organisering av myndigheterna inom
vattenförvaltningen. Utredningens betänkande är nu på remiss. Kommunstyrelsen i
Kungsbacka kommun har från nämnden för Teknik begärt ett yttrande över
Miljödepartementets remiss.
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Remissvaret skulle
lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 mars 2020. Delegeringsbeslutet redovisas
härmed till nämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Yttrande över ”En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande av
vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)”
Svenskt Vattens remissvar på ”En utvecklad vattenförvaltning – Betänkande av
vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)” 2020-03-18
https://www.svensktvatten.se/globalassets/omoss/remisser/2020/svensktvattens_remissvar_200318.pdf
Remiss - En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande av
vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)
Betänkande av Vattenförvaltningsutredningen SOU 2019:66
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om de kan godkänna redovisningen
av delegeringsbeslut från henne själv på grund av brådskande ärende, och finner att
nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

21 (22)

2020-04-15

§ 45
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
mars 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.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut mars 2020
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

22 (22)

2020-04-15

§ 46
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för nämnden
- Om de kommande riktlinjerna som förvaltningen håller på att ta fram, angående hur
förvaltningen ska agera när ledningsnät från VA-föreningar ska tas över. Riktlinjerna
kommer avse de fall då det beslutas om ett nytt verksamhetsområde där det idag
finns en VA-förening och föreningen inte längre kan eller vill kvarstå som en
förening. I Kungsbacka kommun finns idag ca 130 föreningar och det är inte bestämt
i dagsläget hur avgifter och ersättningar ska hanteras i de fall kommunen övertar
ansvaret för dessa VA-ledningar. Förvaltningen kommer redovisa de olika
möjligheter som övervägts och ett förslag till beslut för nämnden kommer senast i
juni.
- Att i september kommer det att erbjudas en utbildning till ledamöter i kommunen
som heter "Lätt och Rätt".
- Om arbetet runt Kungsbackaån, vårplanteringar mm längs med ån är snart klara.
- Att den nya översiktsplanen är nu utställd och det finns möjlighet att lämna
synpunkter.
- Angående läget på Teknik med anledning av Covid-19. Idag är sjuktalet inte högre
än det är andra år i april. Förvaltningen har under en tid arbetat med att ta fram
planer på hur man ska klara vattenförsörjning, bredbandsförsörjning, väghållning,
större läckor samt hur man ska leda förvaltningen. Det som ligger lite i farozonen är
att det eventuellt kan det bli svårt framöver att få leveranser från utlandet såsom
kemikalier och rördelar.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

