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§ 47
Förändring av ärendelistan

Dnr 2019-01273

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner ett extra informationsärende om rapportering från
deltagandet i Vattenstämman med Svenskt Vatten.
Sammanfattning av ärendet
På förslag från ordförande Monica Neptun (L) godkänner nämnden för Teknik
behandling av ett extra informationsärende, rapportering från deltagandet i
Vattenstämman med Svenskt Vatten.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att nämnden för Teknik bifaller förändringen
av ärendelistan.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 48
Dnr 2020-00427
Presentation av nya verksamhetschefer
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Teknik har två nya verksamhetschefer, verksamhetschef för projektenheten, Ola
Hamberg och verksamhetschef för Trafik & Utemiljö, Annika Malm, som båda
presenterar sig för nämnden och informerar nämnden om deras bakgrund.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 49
Dnr 2020-00365
Delårsrapport 1 - Uppföljning och prognos april 2020
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner delårsrapport 1 2020 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 1 avser perioden januari till april 2020. I delårsrapporten ingår
ekonomiska prognoser per helår 2020 för drift och för investeringar samt information
om rättstvister.
Teknik bedöms kunna utföra sina grunduppdrag med förväntat resultat inom de
ekonomiska ramarna. Trots en hög investeringstakt bedöms dock inte att Teknik
kommer kunna utföra alla de investeringar som planerats till 2020. Det beror till del
på personalbrist både inom förvaltningen och hos konsulter men också på en hög
byggnationstakt i hela regionen.
Den ekonomiska prognosen visar överskott inom flera verksamheter inom både drift
och investering.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Uppföljning och prognos april 2020, 2020-05-07
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
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§ 50
Taxa Renhållning 2021

Dnr 2020-00210

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag om att Renhållningstaxa för
2021 ska vara oförändrad.
Nämnden godkänner redaktionella ändringar och förtydliganden i Renhållningstaxa
2021.
Nämnden översänder ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.
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 taxedokumentet görs även några förtydliganden och redaktionella ändringar
Nämnden för Teknik tog i april 2020 beslut om att renhållningstaxa för 2021 ska
vara oförändrad samt att nämnden godkänner redaktionella ändringar och
förtydliganden i Renhållningstaxa 2021.
Nämnden har uppmanats av kommunstyrelsen att även besluta om att översända
taxan till kommunfullmäktige då förändringar i taxan bör fastställas där.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

8 (19)

2020-05-13

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-04-30
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.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige
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§ 51
Dnr 2020-00388
Riktlinjer för övertagande av VA-förenings ledningsnät
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer för övertagande av VA-förenings
ledningsnät som sedan ska för beslut i nämnden.
I kommunens VA-utbyggnadsplan står beskrivet vad som krävs för att vi ska få ta
över en förening. När vi köper VA-anläggning så köper vi ledningarna från en
förening, styrelsen får sedan fördela ersättningen till sina medlemmar.
Fastighetsägare ska i sin tur köpa anslutning av kommunen.
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.
Riktlinjerna ska vara ett stöd som ska bidra till att övertagandet görs på ett sätt som
är i enlighet med gällande styrdokument och lagar, rättvist för VA-föreningar samt
VA-kollektivet och hållbart.
Under denna informationspunkt redovisar förvaltningschef Karl Lundgren hur
kommunens VA-ledningsnät är uppbyggt, förutsättningar för att kommunen ska
överta en VA-förenings VA-anläggning, varför det behövs riktlinjer för detta, samt
visar olika alternativ att beräkna ersättning för VA-anläggning till VA-förening och
redogör för dessa olika alternativs för- och nackdelar.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 52
Dnr 2018-00895
Upphandling om framtidens avloppsreningsverk: alternativ
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Wester, projektledare, redogör för projektet om upphandling av utbyggnaden av
reningsverket Hammargård och varför det är viktigt att upphandlingsformen beslutas.
Upphandling planeras i vår 2021, och studiebesök i Sverige planeras i höst.
Det redogörs att förvaltningen gjort en Request for information (RFI) som innebär att
man inför en upphandling skickar skriftliga frågor till leverantörer och
branschorganisationer, för att få beslutsunderlag inför en kommande upphandling.
Hon berättar om vilka olika entreprenörsformer som finns, samt redovisar för- och
nackdelar med dessa olika former. Förvaltningen är idag ganska övertygad om
samverkansentreprenad, alternativet är totalentreprenad.
Inför projektet kommer det att krävas en tillståndsansökan till Länsstyrelsen som är
planerat att skickas in i höst. Det beräknas ta mellan 1-2 år innan myndigheten fattat
beslut i frågan.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 53
Slam - alternativa behandlingar

Dnr 2020-00428

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Maurice Bourne, enhetschef på enheten Avloppsrening, redogör för förvaltningens
hantering av slam. I huvudsak redogörs följande:
Miljödepartementet har gjort en utredning om hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
och betänkandet är lämnat till regeringen i januari 2020.
Utredningens förslagsalternativ (1) innebär en tillämpning av den s.k.
försiktighetsprincipen genom totalt springningsförbud med mycket begränsade
undantag. Alternativet bedöms stimulera utvecklingen av storskaliga tekniska
lösningar, främst förbränning av avloppsslam. Utredningens förslagsalternativ (2)
innebär omfattande undantag från spridningsförbudet genom möjlighet att fortsätta
sprida kvalitetssäkrat slam inom jordbruk under kontrollerande former.
I samband med denna utredning behöver förvaltningen titta på alternativa hanteringar
av sitt slam. Under 2019 hade förvaltningen tre icke godkända partier och under
2020 har vi haft två icke godkända partier. Detta leder också till ökade kostnader.
Man bedömer att på sikt kommer man inte att klara Revaq-kraven. (Revaq är ett
certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Endast slam från Revaq-certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark.)
De olika alternativ som finns för att hantera slam redogörs och det redovisas för- och
nackdelar med alternativen utifrån ekonomi- och hållbarhetsperspektiv.
Alternativen är att fortsätta som vi gör, alternativt rötning, förbränning, kompostering
eller pyrolys. Förvaltningen har gjort pyrolys-försök på Hammargård och det
redogörs för hur pyrolys går till, vad man kommit fram till och vad man vill göra
framöver, bl.a. testa i större skala och göra besök på fullskaleanläggning.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 54
Läkemedelsrening

Dnr 2020-00429

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Jonatan Flodin, processingenjör på enheten avloppsvattenrening, redogör för
nämnden angående de pilotprojekt som förvaltningen idag gör angående
läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk.
Våra reningsverk är idag inte byggda för att rena läkemedelsrester och andra
svårnedbrytbara ämnen men det är i fokus runt om i världen och i Sverige pågår en
mängd olika projekt finansierade av Naturvårdsverket.
Förvaltningen har 2019 fått investeringsbidrag från Naturvårdsverket för
läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, vilket innebär att kostnaden till 90 % av
projektet är finansierat av bidrag.
Projektet genomförs med ett företag som heter Veolia Water Technologies och
innebär i stora drag att vi genomför två olika pilotförsök, ett med aktivt kol och ozon
och ett med biologisk rening. Båda piloterna bygger på tekniker som redan finns på
reningsverket, Actiflo respektive MBBR. Pilotanläggningarna kommer pågå från
mars-juni 2020 och i projektet ingår även att en oberoende processkonsult ska
granska rapporten.
En slutrapportering till Naturvårdsverket ska ske i oktober 2020. För Kungsbacka är
det intressant att studera läkemedelsrening med tanke på utbyggnaden av
Hammargårds reningsverk, som behöver förberedas för en eventuell framtida
läkemedelsrening.
Det finns tre tekniker för långtgående läkemedelsrening som idag dominerar: ozon,
pulveriserat kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK).
Kungsbacka deltar även i Svenskt Vattens beställargrupp för minskade utsläpp av
läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 55
Dnr 2020-00212
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - Uppföljning
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för vad förvaltningen har jobbat med sedan
2019 inom arbetsmiljöarbete, vilka fokusområden man satsat på 2019 och vad man
kommer att satsa på under 2020.
Kort sammanfattning: Under 2019 var fokuset på framtidens arbetsplatser Teknikens
hus och Stadshuset, en organisationsöversyn och omorganisation och en satsning på
fysisk aktivitet som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Under 2020 kommer arbetet fortsätta bl.a. med arbetsmiljöplaner och att riskbedöma
arbetsmoment, fysiska skyddsronder i aktivitetsbaserade lokaler, gemensamt arbete
med att grunda vår arbetsplatskultur samt att förtydliga ansvar och roller i
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 56
Dnr 2017-00746
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp för Löftadalens Avlopp
Ekonomiska förening - tillägg till avtal
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner att Löftadalens avlopp ekonomiska förening kan
utöka sitt avtal med ytterligare 40 fastigheter. Nämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att teckna ett nytt avtal.
Sammanfattning av ärendet
Löftadalens Avlopp ekonomiska förening har ansökt om att få ansluta ytterligare 40
fastigheter, vilka ligger utanför verksamhetsområdet för VA, till kommunalt vatten
och spillvatten. De har sedan tidigare fått beslutat, 2017-11-06, att max antal
fastigheter får uppgå till 160. Det nya avtalet kommer att tecknas för 200 fastigheter.
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och
miljöförvaltningen. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter
utanför verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har
tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuella fastigheter
ska anslutas bedöms vara tillräcklig.
Avtal beträffande brukande av kommunens allmänna VA-nät upprättas enligt beslut.
Avtalet reglerar kommunens respektive fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter
samt kostnader för anslutningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Översiktskarta
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
Sökande, bygg- och miljöförvaltningen
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§ 57
Dnr 2020-00327
Lokala trafikföreskrifter om parkering på Kyrkogatan
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter 1384 2020-00202 och 1384
2020-00203 om parkering på Kyrkogatan.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2020 har en uteservering vid norra delen av Kyrkogatan utökats. För att
fotgängare fortsatt ska ha en bra framkomlighet har antalet parkeringar på
Kyrkogatan minskats med två stycken. För att underlätta för korta besök på
restauranger och butiker på Norra Kyrkogatans norra del föreslås tre
parkeringsplatser omregleras till korttidsparkering. Föreskrifterna innebär att fordon
får parkeras på de berörda parkeringsplatserna högst 10 minuter i följd.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-06
1384 2020-00202 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kyrkogatan
1384 2020-00203 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kyrkogatan
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.
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§ 58
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-04-08 - 2020-05-06.
Samt handlingar som redovisats i sin helhet:
- KF 2020-04-14 § 30 Godkännande av utredning och förutsättningar för ny
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter
- Regler och förutsättningar på sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger
- Brev från Hans Forsberg om distans på sammanträde
- Riktlinjer för informationssäkerhet 2019-2020 samt protokollsutdrag KS
- KF 2020-04-14 § 26, Revisionsberättelse 2019 för Kungsbacka kommun

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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§ 59
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
april 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 april
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.
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§ 60
Dnr 2020-00473
Rapportering om deltagandet i Vattenstämman med Svenskt Vatten
Beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Monica Neptun (L) och förvaltningschef Karl Lundgren har nu i maj på
distans deltagit i Svenskt Vattens Vattenstämma, en samtalsarena i Sverige för
vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Monica sammanfattade konferensens
innehåll och redogjorde vad som står i fokus i Sverige idag angående området.
Svenskt Vatten är en branschförening som Kungsbacka kommun ingår i och Karl
Lundgren valdes in som representant i styrelsen i ytterligare två år.
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)

2020-05-13

§ 61
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör kort om
- att utvecklingen av stråken längs Kungsbackaån pågår. De av vissa kritiserade
solstolarna på Hamntorget är vid soliga dagar välanvända och det finns nu ett flertal
platser med liknande sittmöjligheter utspridda från Signeskulle till Hede. Där finns
också insektshotell, fågelholkar och planteringar längs hela stråket.
- att projektet som tidigare hette "Unga tjejers plats" snart är färdigbyggt och i
samband med invigningen kommer få ett annat namn.
- planeringen med tillståndspliktig insamling pågår, förvaltningen väntar på riktlinjer
från branschorganisationen Avfall Sverige. Vi behöver efter sommaren inleda en
upphandling med nuvarande omfattning då förvaltningen bedömer att det nya
insamlingssystemet inte kommer i bruk som planerat under 2021.
- att förvaltningen jobbar med både utbyte och förnyelseplanering av
gatubelysningen i kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

