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§ 80
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, som enligt tidigare beslut i
nämnden ska göras ungefär kvartalsvis. Han uppger i huvudsak följande:
Antal resor har gått ner kraftigt på grund av pandemin. Många resenärer har upplevt
oro och osäkerhet i samband med pandemin. Antalet ansökningar har minskat men
arbetsbelastningen för berörd personal har ökat. Kostnaden per resa har även stigit
under året.
Det redovisas även antalet överklagade beslut till överinstans i år och att inga beslut
har ändrats i överinstans. I nuläget så gäller generellt ensamåkning för
färdtjänstresenärer med undantag för fasta resor (t.ex. resor till daglig verksamhet).
Utökat ansvar färdtjänst
I september 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda
orsakerna till kostnadsökningarna inom färdtjänsten, ta fram förslag på åtgärder för
att få budgeten i balans och ta fram förslag på organisatorisk placering av färdtjänst
samt skolskjuts.
I februari 2020 presenterades utredningen med slutsatserna att flytta budgetansvar för
färdtjänst till nämnden för Teknik, att flytta budgetansvar av skolskjutsar till
nämnden för Förskola och grundskola och att arbeta fram ett
Trafikförsörjningsprogram som omfattar särskilda persontransporter. I maj 2020
beslutade kommunfullmäktige enligt förslag. Ansvaret gäller från och med 1 januari
2021.
Nämnden ska ta fram ett Trafikförsörjningsprogram som ska beskriva;
 Omfattningen av trafiken
 Grunderna för prissättning
 Strategiskt arbete och mål
Detta program kommer att ersätta tidigare tillämpningsregler och taxebeslut.
Programmet ska tas fram i samråd med GR och Region Halland.
Förvaltningen har redan påbörjat programmet som planeras att tas i nämnd under
kvartal 2 2021. Beslut om Trafikförsörjningsprogrammet kommer därefter att
översändas till kommunfullmäktige för beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 81
Delårsrapport 2 2020

Dnr 2020-00739

Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll
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§ 82
Taxa Renhållning 2021

Dnr 2020-00210

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner att förslag till Renhållningstaxa kompletteras med
tjänster om fastighetsnära insamling av tidningar och glas som tidigare år.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik tog i maj 2020 beslut om att föreslå att renhållningstaxa för
2021 ska vara oförändrad, att nämnden godkänner redaktionella ändringar och
förtydliganden i Renhållningstaxa 2021 samt att översända ärendet till
kommunfullmäktige för fastställande. I det förslag som skickats till
kommunfullmäktige för fastställande vill förvaltningen nu återinföra en tjänst som
togs bort i tidigare förslag. Tjänsten, som kunder kan beställa som tillägg, är
fastighetsnära insamling av tidningar och glas.
Anledningen till att tjänsten togs bort var att en planerad förändring av förordningen
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar, skulle kräva tillstånd från och
med 1 januari 2021 för att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall. Ett
sådant tillstånd har inte Kungsbacka kommun. Nu har Naturvårdsverket i skrivelse
till regeringen konstaterat att bestämmelsen är svår att tillämpa och i vissa avseenden
också svår att uppfylla (Skrivelse NV-04841-20). Det medför att kravet på tillstånd
med all sannolikhet inte kommer att införas vid årsskiftet. Tjänsten är uppskattad och
bär sina kostnader.
Då tiden inte medgav beslut i nämnden för Teknik framfördes förslaget om att
behålla tjänsten i taxan direkt till kommunstyrelsen som godkände och beslutade om
denna 2020-08-25.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 56
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Renhållningstaxa 2021 (reviderad)
Protokollsutdrag NTE 2020-05-13 § 50
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 kännedom
Justerare
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§ 83
Dnr 2019-00443
Antagande av ny regional avfallsplan - Göteborgsregionen minskar
avfallet
Beslut
Nämnden för Teknik antar den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” och översänder till
kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen.
Den 3 april 2020 antogs ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för
tretton kommuner till 2030” av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet
rekommenderar Göteborgsregionens förbundsstyrelse medlemskommunerna att anta
den regionala avfallsplanen som sin egen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 57
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-08-06
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030,
Göteborgsregionen
Konsekvensanalys av ”Göteborgsregionen minskar avfallet -Avfallsplan för tretton
kommuner till 2030”, förvaltningen för Teknik 2020-06-11
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige
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§ 84
Dnr 2019-00319
Antagande av dokumenthanteringsplan - kärnprocesser
Beslut
Nämnden för Teknik antar dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur för
nämnden.
Dokumenthanteringsplan kärnverksamhet, antagen av nämnden 2018-01-24, upphör
därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett direktiv om att samtliga nämnder ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner samt att dessa ska vara anpassade efter
processbaserad informationsredovisning. För att uppnå en enhetlig och effektiv
dokumenthantering bestämde kommunledningskontoret tillsammans med
förvaltningen för Service att ta fram kommungemensamma
dokumenthanteringsplaner för lednings- och stödprocesser medan respektive
förvaltning ansvarar för att ta fram dokumenthanteringsplaner för den egna
kärnverksamheten.
Förvaltningen för Teknik har reviderat dokumenthanteringsplan efter förvaltningens
kärnprocesser. Den digitala utvecklingen gör att vi hela tiden hittar nya
arbetsmetoder i kommunen, dokumenthanteringsplanerna ska givetvis spegla detta.
En ny mall för dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur har framtagits av
kommunstyrelsen som har använts där strukturen utgår från SKR:s (Sveriges
kommuner och regioner) klassificeringsstruktur, KLASSA, som ger exempel på vilka
processer som kan förekomma inom kommunala verksamheter.
Arbetet med dokumenthanteringsplanen kommer att fortgå och förvaltningen
kommer följa det kommuncentrala arbetet med informationsförvaltning och
dokumenthantering för hela kommunen. Bland annat pågår ett projekt om att fasa ut
G-katalogen, och ersättas av samarbetsrum och verksamhetssystem.
Dokumenthanteringsplanen för nämnden för Teknik uppdaterades senast i januari
2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 52
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-17
Dokumenthanteringsplan
Klassificeringsstruktur
Dokumenthanteringsplan kärnverksamhet 2018-01-24
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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
Förvaltningsledningen Teknik
Kommunarkivet
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§ 85
Dnr 2020-00675
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
ledningsprocesser
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att följa kommunstyrelsens uppdaterade
dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett direktiv om att samtliga nämnder ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner samt att dessa ska vara anpassade efter
processbaserad informationsredovisning. För att uppnå en enhetlig och effektiv
dokumenthantering bestämde kommunledningskontoret tillsammans med
förvaltningen för Service att ta fram kommungemensamma
dokumenthanteringsplaner för lednings- och stödprocesser medan respektive
förvaltning ansvarar för att ta fram dokumenthanteringsplaner för den egna
kärnverksamheten. Kommunledningskontoret har nu uppdaterat
dokumenthanteringsplanen gällande verksamhetsområdet ledning. Kommunens
förvaltningar har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 53
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser – KS § 137
Protokollsutdrag 2020-06-23 KS § 137 Antagande av dokumenthanteringsplan
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Förvaltningsledningen Teknik
Kommunarkivet
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§ 86
Dnr 2020-00544
Generellt gallringsbeslut för handlingar som har skannats
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att medge gallring av allmänna handlingar som
inkommit eller upprättats på papper eller liknande format efter att de har skannats.
Förutsättning för gallring är att skanningen och den fortsatta hanteringen av den
skannade handlingen sker enligt de villkor som anges i tjänsteskrivelse tillhörande
ärende TE 2020-00544. Den skannade versionen kan därefter betraktas som det
faktiska originalet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges direktiv ska Kungsbacka kommun införa en modern eförvaltning. Ett initiativ till detta har resulterat i upphandling av ärendesystemet Lex
2014 som nu ersatts av Ciceron. System som i sina funktionaliteter möjliggör att
ärenden inkommer/upprättas, handläggs, beslutas, kommuniceras och kan arkiveras
elektroniskt. 2019 fattade nämnden för Teknik ett beslut om ersättningsgallring för
handlingar som hanteras i kommunens ärendehanteringssystem (då Lex, per dags
datum Ciceron).
För att möjliggöra en helt elektronisk och papperslös hantering kvarstår de
handlingar som fortfarande inkommer på papper och inte hanteras i kommunens
diarium. För merparten av dessa handlingar finns inga juridiska, eller andra, krav att
kunna uppvisa handlingen i ursprungligt format, det är informationen i sig som är det
centrala. Om dessa handlingar skannas och kan uppvisas i elektroniskt format utan
märkbar informationsförlust, samt hanteras i ett säkert och stabilt system, kan den
ursprungliga pappersversionen gallras varpå den skannade versionen utgör det nya
originalet. En sådan hantering kommer reducera pappershanteringen till ett minimum
och ta förvaltningen och Kungsbacka ett steg närmare e-förvaltning enligt
kommunfullmäktiges direktiv.
Nämnden för Teknik lyder under Kungsbackas kommuns arkivreglemente.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 54
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
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§ 87
Dnr 2020-00465
Information angående webbdiarium
Beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 september 2020 så publiceras nämndens diarium på kommunens
webbdiarie. Det är ärende- och handlingsrubriker som registreras i Ciceron som syns
i kommunens webbdiarium.
Riktlinjer för hur våra handläggare ska döpa våra handlingar, så att vi inte publicerar
onödiga personuppgifter och att vi har ett enhetligt språk, har tagits fram.
Tidigare har förvaltningen informerat om att det inkommit information om att finns
ett starkt önskemål från kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektör att vi
ska publicera de handlingar som inte innehåller sekretess eller personuppgifter i
kommunens webbdiarium. Genom tidigare dialog i arbetsutskott framfördes att
politiken ställer sig positiv till en mer transparent hantering men att det bör stanna
vid publicering av ärende- och handlingsrubriker i nuläget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-08-31 § 55
Protokollsutdrag TEAU 2020-06-08 § 42
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 88
Dnr 2020-00646
Uppdatering av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionen har uppdaterat vattenförsörjningsplanen för regionen som de har
har skickat för kännedom till medlemsregionerna. De har klargjort att de
uppdateringar och ändringar som gjorts i planen är av sådan karaktär att ett nytt
ställningstagande från medlemskommunerna inte krävs.
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen godkändes i maj 2014, med
rekommendation till Göteborgsregionen medlemskommuner att ställa sig bakom
planen.
Uppdatering av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen har gjorts genom
följande ändringar och kompletteringar:
1. Ny utredning av två avsnitt
• Effekter och risker kopplade till klimatförändringar
• Informations- och skalsäkerhet för dricksvattenförsörjning
2. Uppdatering av aktuella fakta och analyser
3. Ny layout enligt GR:s visuella identitet
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 89
Dnr 2019-00699
Bron Borgmästaregatan - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, redogör för statusen kring Borgmästarbron. Han
ger en kort tillbakablick på vad som hänt och uppger i huvudsak följande:
 Förvaltningen arbetar för fullt med planeringen av en ny bro.
 Det har gjorts geotekniska undersökningar och ledningsomläggningar.
 En tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen är inlämnad (ansökan
om tillstånd enligt miljöbalken)
 När bron ska rivas och en ny byggas kommer det att behövas en tillfällig
trafikomledning av gång- och cykeltrafik
 En övergripande tidplan är att en ny bro ska vara klar sommaren 2022

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 90
Dnr 2020-00751
Utökning väghållningsområde Kungsbacka - Anneberg - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret planerar för nya bostads- och verksamhetsområden i
Björkris, Anneberg, Gottskär och Södra porten. Exploateringarna kräver åtgärder på
befintligt vägnät som Trafikverket är väghållare för och samhällsbyggnadskontoret
har med anledning av pågående detaljplaneprojekt haft en dialog med Trafikverket
om hur befintligt vägnät kommer att påverkas av den planerade bebyggelsen.
Förslag på åtgärder har tagits fram i de olika detaljplaneprojekten, till exempel nya
cirkulationer på Göteborgsvägen och Varbergsvägen samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Gottskärsvägen.
Trafikverket har ställt sig negativa till åtgärderna och för att kommunen ska kunna
genomföra pågående och kommande detaljplaner inom områdena som nämns ovan
och genomföra de föreslagna åtgärderna på befintligt vägnät behöver kommunen
överta väghållaransvaret på vissa av Trafikverkets vägar.
Kommunfullmäktige beslutade därför i augusti 2020 att ingå avtal med Trafikverket
om förändrat väghållningsområde genom att utöka vid väg 939, del
av i söder, med väg 970, del av norr ut samt skapa en satellit för väg 940, del av vid
Gottskär – förändringar sker norr och söder om Kungsbacka tätort, Hallands län.
Samtidigt gav kommunfullmäktige nämnden för Teknik i uppdrag att vidta
erforderliga planeringsåtgärder och ansvara för kommunens åtaganden enligt med
godkänt avtal.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-08-11 § 212 Godkännande av avtal med trafikverket om övertagande
av statliga vägar och justering av väghållarskap
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 91
Dnr 2020-00026
Utökad ÅVC - Information efter studiebesök
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L), Hravn Forsne (M), Karl Lundgren (förvaltningschef), Annika
Malm (verksamhetschef) och Maria Samuelsson (enhetschef) har varit på
studiebesök i Varberg och Skene på deras respektive återvinningscentraler. Karl,
Monica och Hravn återrapporterar till nämnden om bra tips från dessa ÅVC:er.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 92
Dnr 2020-00864
Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) angående
Kungsbacka torg
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på
bästa sätt kan planera för ett torg som ger oss större och flexiblare möjligheter till att
utnyttja ytan.
Detta uppdrag förutsätter att:


Nämnden för Teknik beslutar att befintliga parkeringsplatser tas bort från
själva torgytan



Nämnden för Teknik beslutar att ta bort de befintliga så kallade kyrkbänkarna
på torget

Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) har till nämnden inkommit med ett
initiativyrkande om utveckling av Kungsbacka torg.
De menar i huvudsak följande: Kungsbacka ska vara en inbjudande och attraktiv stad
för alla våra invånare, och torget idag fyller inte de funktioner som torget med enkla
medel skulle kunna göra. De önskar se torget som en samlingsplats för olika former
av aktiviteter, marknader, konserter, skolavslutningar m.m. De önskar att
förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som ger möjlighet för företagare att
utveckla verksamheter exempelvis uteserveringar, torgbodar, food trucks mm.
Möjlighet till mötesplatser önskas med aktivitet för alla åldrar exempelvis pop-uplekplats, utomhusspel mm. Detta förutsätter att nämnden beslutar att ta bort alla
parkeringsplatser på torget.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) 2020-09-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Monica Neptun (L) föreslår att behandla ärendet på dagens sammanträde
och finner att nämnden för Teknik bifaller det.
Tobias Eriksson (SD) yrkar bifall till Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M)
förslag med tilläggsyrkande att invånardialog ska användas vid utformning av
torgytan.
Börje Börjesson (S) avstår från att delta i beslutet.

Justerare
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Beslutsgång
Monica Neptun (L) ställer proposition på sitt och Hravn Forsnes (M) yrkande och
Tobias Erikssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden för Teknik beslutar
enligt Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M) grundförslag.
Tobias Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet att inte föra en invånardialog innan
utformningen av torget planeras.

Justerare
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§ 93
Dnr 2020-00830
Allmänhetens frågor till nämnden för Teknik
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
På grund av covid-19 har nämnden för Teknik bedömt att det inte är lämpligt med
något öppet möte under 2020. Men nämnden har genom annons låtit allmänheten
höra av sig med frågor under en period om nästan två veckor.
Frågorna har nämnden önskat ska vara av allmänt intresse och inte avhandla enskilda
ärenden.
Nedan redovisas kortfattat frågor samt svar på de inkomna frågor som ställts till
nämnden:
Frågor

Svar från nämnden

Rondell i Åsa: Varför får vi inget
blomsterarrangemang i rondeller i
Åsa?

Vägområdet tillhör Trafikverket. Vid dialoger
har de inte velat ha arrangemang på grund av
underhåll och trafiksäkerhet.

Kompostering själv: Varför är
taxan inte lägre vid
hemkompostering?

Miljöpåverkan vid hemkompostering är
diskuterad. Kommunens uppfattning är att det
är bättre med rötning.
Vid hemkompostering kan kunden välja
månadshämtning istället för var 14:e dag mot
en något lägre avgift.

Funderingar kring luftkvalitén
runt Onsalavägen. Görs det några
mätningar av partiklar runt vägen?
Om mätningar inte har gjort.
Varför har detta inte gjorts?

Vägen tillhör Trafikverket. Kungsbacka
kommun har inte gjort några mätningar vad
nämnden känner till. Då en ny väg ska byggas
är det inte aktuellt med några mätningar.

Bättre planering av nya
En plan för Gång- och cykelbanor beslutades
cykelbanor och bättre underhåll av av nämnden 2018. Underhållsnivå bestäms av
tillgängliga resurser där nämnden för Teknik
gamla.
prioriterar och väger mot andra behov.
Nämnden anser att underhållet av kommunens
cykelbanor håller en god nivå.
Belysning av Gång och cykelväg
Mariedal – Onsala kyrka

Justerare

Arbete pågår då dialog med olika väghållare
längs sträckan har påbörjats. Teknik har idag
ingen tidsplan för när arbetet kommer att vara
klart. Nuvarande belysning är avsedd för
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bilvägen men är gammal och kommer sannolikt
att tas bort på sikt och förhoppningsvis ersättas
av belysning för gång- och cykelbanan.
Hur stor är kapaciteten i Kullaviks Kapaciteten på Kullaviks reningsverk är 20 000
reningsverk räknat i PE, och hur
PE, nuvarande belastning är ca 11 000 PE
mycket är för närvarande
(PE= Personekvivalenter: ett värde som
utnyttjat?
motsvarar den påverkan en person har på
Hur stor är kapaciteten i
avloppsvattnet under ett dygn)
Hammargårds reningsverk i PE,
och hur mycket är för närvarande Hammargårds kapacitet är 52 000 PE,
nuvarande belastning är ca 42 000 PE
utnyttjat?
I Kullaviks reningsverk borde
Planeringen är att nytt reningsverk på
finnas kapacitet kvar, men i
Hammargård ska vara klart 2024.
Hammargårds reningsverk var det
Nämnden för Teknik arbetar för att både
oro redan för 10 år sedan att
kapaciteten snart skulle slå i taket. avloppsreningskapacitet och
dricksvattenproduktion ska vara tillräcklig för
När kan ett nytt/utbyggt
ett växande Kungsbacka.
reningsverk stå klart i
Hammargård?
Finns det en balans i utbyggnaden
av Kungsbacka centralort och
möjligheten att hantera avloppet?
Vår biologiska mångfald och
Flera initiativ pågår för att främja biologisk
möjlighet att skörda från naturlig
mångfald i vår stadsmiljö.
växtlighet har de senaste åren
Förslag att främja plantering och friväxande
blivit utarmat pga alldeles för hög ätliga växter och bär har tidigare tagits upp i
angelägenhet att "hålla rent" ytor
nämnden. Teknik tar detta som ett förslag på
runt cykel/gångvägar och på
förbättring.
allmänna platser i kommunen. Vi
måste bygga vår stad in i
framtiden, och där är det
stadsodling och skördbar
växtlighet som gäller.

Justerare

Vägen till Hamntorget förbi
Skansen. Varför är det inte
asfalterat ända fram?

Nämnden tar detta som ett förslag på
förbättring.

Hur kommer det sig att
Kungsbacka Kommun ännu inte
löst ett säkert sätt att ta sig fram
på cykel mellan Ölmanäs och Åsa
samhälle, när det finns både
ekonomiska, sociala och
ekologiska vinster att vinna?

Vägen tillhör Trafikverket, kommunen kan inte
själva bygga en Gång- och cykelväg längs
denna väg utan den måste byggas av
Trafikverket. Dialoger förs årligen med
Trafikverket men för närvarande finns inget
beslut med tidsplan för denna sträcka.

Jag undrar varför det inte finns i
Kungsbacka kommun möjlighet

Det finns ett bidrag för föreningar som vill
genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
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att söka medel för gång- och
cykelvägar på landsbygden?

Detta gäller dock mindre åtgärder och summan
är på totalt 200 tkr. Kommunens gång- och
cykelplan är uppbyggd efter behov och tar inte
hänsyn till vem som förvaltar vägen utan till
andra faktorer.

Belysning på Gathes väg i Onsala
fungerar ej och har varit sönder
länge.

Vi är medvetna om problemen längs sträckan,
då träd växer upp och påverkar belysningen i
våra luftledningar. Vi kommer att se över
möjligheten att röja bland träden under hösten.
Förvaltningen kommer under hösten att sätta
upp nya armaturer på Storgatan längs
resecentrum, som kommer att ge ett bättre ljus.

Dåligt ljus vid övergångsställen
vid Resecentrum
Ta bort häck vid Borgmästargatan

Teknik tar till sig detta som en felanmälan och
gör en kontroll.

Buskar Hantverksgatan

Teknik tar till sig detta som en felanmälan och
gör en kontroll.

Parkering vid Hanhals holme

Frågeställaren hänvisas till nämnden för Kultur
& Fritid

Utfyllnad av mark vid
Hammarberg gård

Frågeställaren hänvisas till Byggnadsnämnden.

Trafikplats Onsalamotet:

Nämnden för Teknik tackar för synpunkterna.
Utformningen av trafikplatser är en fråga för
Trafikverket. Dialogen mellan kommunen och
Trafikverket när det gäller denna typ av större
infrastrukturförändringar hanteras av
kommunstyrelsen.

Onsalamotet skulle behöva
byggas ut till en planskild av- och
påfart medans plats fortfarande
finns. Ökad belastningen på både
Särö och Onsalaavfarten, med
köer ut på motorvägen som följd.

Justerare

Oväsen från Söderåleden och
längs Gårdskullavägen i Östra
villastaden

Bullerkartläggning är genomförd i hela
Kungsbacka stad. Vid klagomål görs kontroll
mot kartläggning där det utreds om
trafiksituationen förändrats sedan
kartläggningen. Om det finns förändrade
förutsättningar sker ny utredning. Om den
boende inte är nöjd med det svar som Teknik
lämnar som väghållare kan en anmälan göras
till Miljönämnden.

Vad finns det för tidsplan över när
vi ska få cykelvägar i Fjärås?
Gåsevadholmsvägen, Måvägen,
och Vallbyvägen är alla tungt
belastade. Här finns obefintliga
vägrenar och ibland djupa diken.

Behovet är identifierat i Gång- och cykelplanen
och ursprunglig tidsplan var att dessa skulle
byggas i perioden 2021-2024. Vägarna tillhör
Trafikverket, kommunen kan inte själva bygga
en Gång- och cykelväg längs denna väg utan
den måste byggas av Trafikverket. Dialoger
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förs årligen med Trafikverket men för
närvarande finns inget beslut med tidsplan för
denna sträcka.
Beträffande ett dött och ett
halvdött kastanjeträd på
Vallgatan.

Det finns två döda kastanjeträd på Vallgatan.
Dessa kontrolleras regelbundet men bedöms
inte vara en risk i dagsläget.

När kommer nämnden påbörja
arbete med säker gång- och
cykelväg för framför allt våra barn
vid Ölmanäs Ringväg och Gårda
brygga?

Behovet är identifierat i Gång- och cykelplanen
och ursprunglig tidsplan var att dessa skulle
byggas i perioden 2021 – 2024. Vägarna tillhör
Trafikverket, kommunen kan inte själva bygga
en Gång- och cykelväg längs denna väg utan
den måste byggas av Trafikverket. Dialoger
förs årligen med Trafikverket men för
närvarande finns inget beslut med tidsplan för
denna sträcka.
Bedömning av vägens trafiksäkerhet görs av
personal på Teknik på uppdrag av Förskola &
Grundskola. Bedömning av individers behov
görs av Förskola & Grundskola.

Översvämningar i Åsa 2019:

Det finns flera olika rapporter som rör
dagvatten i Åsa. De visar i stort samma resultat,
bland annat att det krävs åtgärder inne i Åsa
samhälle för att fördröja och lagra vatten vid
skyfall. Frågan om ansvar, finansiering och
åtgärder är komplex och det är inte så enkelt att
det går att lösa endast genom att gräva ner
större ledningar. Flera åtgärder krävs hos både
fastighetsägare, väghållare och kommunen.

Rapport om dagvattensystemet

Kommunen har varken ansvar eller möjlighet
att återställa fastigheter då detta sker av
försäkringsbolagen som sedan i sin tur ställer
krav mot kommunen.
Summan av regresskraven från
försäkringsbolagen är ca 12 miljoner kronor.

Antal fastigheter som drabbats av
översvämning vid skyfall och
summa av försäkrings-bolagens
regresskrav mot kommunen

Antalet fastigheter som har anmält skada är ca
80 st varav 25 har gått via försäkringsbolag
som regresskrav mot kommunen.

Planerade åtgärder på dagvattensystemet
Budget för åtgärder på dagvatten i
Åsa
Justerare

Några åtgärder planeras i närtid, bland annat
ytterligare en dagvattenledning från mitten av
Åsa samhälle ned mot Vita sand.
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Beslut om budget för större åtgärder, som blir
nödvändiga i samband med nybyggnation och
exploatering i Åsa, fattas av kommunstyrelsen.
Nämnden kommer under hösten informeras om
vilka möjliga alternativ det finns för placering
av återvinningscentraler.

Angående Återvinningscentral
Klovsten:
Har nämnden diskuterat
alternativa placeringar av en ny
ÅVC?

Nämndens presidium har tillsammans med
tjänstepersoner genomfört studiebesök på två
återvinningscentraler och redovisat sina
observationer och slutsatser för nämnden.

Har nämnden studerat andra
Återvinningscentraler?
Upphandling av
renhållningsentreprenör: Kommer
nämnden för Teknik att förorda
fyrfacks hämtningsfordon?

Förordningarna om bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningspapper som har en
stor påverkan på vilket insamlingssystem som
Kungsbacka och andra kommuner kommer ha i
framtiden. Fyrfackssystem är en av flera
lösningar som kan uppfylla de krav som ställs
på hög andel återvunna material. Eftersom det
för närvarande inte finns någon entreprenör
som kan uppfylla alla de krav som
Naturvårdsverket ställer är möjligheten att
växla system just nu begränsad. Beslut om
upphandling av entreprenör för insamling av
hushållsavfall fattas av nämnden under hösten.

När ämnar förvaltning/nämnden
för Teknik tillse att diariet kan
sökas via kommunens hemsida.

Diariet är sökbart från den 1 september 2020.

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

Justerare
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§ 94
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
juni - augusti 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 juni - augusti 2020
Protokoll TEAU 2020-08-31
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.

Justerare
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§ 95
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2019-01259

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från nämndens
ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen genomförde en grundläggande granskning 2019. En rapport
skickades till nämnder den 31 mars 2020 med uppmaning om att senast den 1 juni
2020 besvara frågor.
Då remissvaret skulle lämnas till kommunrevisionen senast den 1 juni 2020 och detta
missats, har beslutet överlåtits till ordföranden genom ordförandebeslut 2020-08-14.
Delegeringsbeslutet redovisas härmed till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut 2020-08-14
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-14
Revisionsrapport 2019 – Kungsbacka kommun Grundläggande granskning 2019
Följebrev Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2019, 2020-03-31
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
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§ 96
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser 2020-06-10 - 2020-09-08
Följande handlingar redovisande i sin helhet:
 Sammanfattande inspektionsrapport reningsverk våren 2020
 Kungsbacka kommun - Revisionsplan 2020
 Protokollsutdrag KS § 158 - Antagande av VA-utbyggnadsplan för
Kungsbacka kommun 2022–2032
 Protokollsutdrag KS § 159 - VA-verksamhetsområde 2019
 Riktlinjer för markägande - Beslutade av Kommunstyrelsen 2020-06-23
 Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av KF 202006-16, § 72
 Protokollsutdrag 2020-06-16 KF § 72 Antagande av Regler och riktlinjer för
förmåner till förtroendevalda
 Fastställd vägplan för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 956,delen
Kynkoby Dalavägen — Säröleden
 Protokollsutdrag 2020-06-16 KF § 67 Kommunbudget 2021, Plan 2022-2023
 Kommunbudget 2021, Plan 2022-2023
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 97
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren redogör för att
- sommaren på förvaltningen har varit lugn,
- en ”Pop-up-yta” är iordningsställd med lekyta och ledningsskåp vid
Borgmästarebron, och invigs imorgon den 17 september
- dialoger genomförs med förvaltningen för Service kring de skötselytor som Teknik
övertagit ansvar för. Ambition och arbetssätt har skiljt mellan förvaltningarna.
- vid nästa nämndsmöte planeras, för dem som vill, ett studiebesök på Hammargårds
reningsverk innan mötet, och att nämndsmötet sedan startar i Kungsbackarummet
först kl 18.00.

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

Justerare
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