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§ 113
Dnr 2020-01027
Upphandling drift Återvinningscentraler och transporter
Beslut
Nämnden för Tekniks godkänner upphandling av drift av återvinningscentraler och
omlastningsstation, med föreslagna mervärdesavdrag i upphandlingskraven.
Upphandlingen avser också att frakta bort avfallsfraktioner för omhändertagande, till
för behovet lämplig förbehandlingsanläggning /återvinningsanläggning/
behandlingsanläggning, sorteringsanläggning, återanvändningsmottagare, deponi
eller liknande.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen avser drift av Frillesås, Klovsten och Barnamossen
återvinningscentraler, Klovstens omlastningsstation, transport och omhändertagande
av de fraktioner som framgår av kravspecifikation.
Nya entreprenaden ska börja 1 maj 2021 och avtalstiden förlängs till 7 år (5+2)
istället för som idag 4 år.
Upphandlingen innehåller även option på drift av återbruk med tillhörande lager och
verkstad, och så kallade ”pop-up” containers för att göra återbruk mer tillgängligt för
kommunens invånare och främja en cirkulär ekonomi.
Dagens avtalsbelopp är ca 23 mnkr per år.
Finansiering sker genom budget för drift.
Upphandlingen följer de regler som framgår i Upphandlingspolicy för Kungsbacka
kommun och tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy.
Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och lämnar lägst anbudssumma
kommer att tilldelas uppdraget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-11-02 § 77
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-28
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om förvaltningens förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten, Service
Justerare
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§ 114
Dnr 2018-00895
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar att till Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i
Halland ansöka om förnyat och utökat tillstånd för Hammargårds reningsverk ska
lämnas in med följande villkor:
 Resthalter i utgående renat vatten (årsmedel)
o 5 mg BOD7/liter
o 0,2 mg Ptot/liter (totalfosfor)
o 8 mg Ntot/liter (totalkväve)
Sammanfattning av ärendet
Tillståndsansökan för utbyggnad av Hammargårds reningsverk planeras att lämnas in
innan årsskiftet 2020/2021. Detta görs eftersom avloppsreningsverket bedöms vara
en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. Ansökan kommer att hanteras av
Miljöprövningsdelegationen (MPD) hos Länsstyrelsen i Halland. I ansökan kommer
Teknik att föreslå villkor för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan MPD som
i sitt beslut anger vilka villkor som ska gälla.
Nämnden för Teknik informeras kontinuerligt om projektets status, senast på
nämndsmötet i oktober. Vid detta möte redogjorde projektledarna för statusen och
presenterade de värden som återfinns under förslag till beslut.
Beslutsunderlag
TEAU 2020-11-02 § 79
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-26
NTE 2020-05-13 § 52
NTE 2019-10-16 § 107
NTE 2018-12-12 § 132
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
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§ 115
Nämndbudget 2021

Dnr 2020-01025

Beslut
Nämnden beslutar att


godkänna Nämndbudget 2021 med verksamhetsplan och ramfördelning



uppdra åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 2021



uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i
Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i
samband med delårsrapport och bokslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att fastställa kommunövergripande mål
som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland annat:






Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
Nämndmål
Nämndens direktiv till förvaltningen
Ramfördelning driftbudget
Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.
Jämfört tidigare nämndbudget har en revidering av nämndmålen för Kretslopp,
Energi samt Arbetsmiljö och ledarskap gjorts i enlighet med nämndens måldag.
Dessutom har ytterligare ett nämndmål tillkommit kopplat till nämndens önskan att
Kungsbacka ska bli en cykelkommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Nämndbudget Teknik 2021, 2020-11-10
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
Justerare
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§ 116
Intern kontrollplan 2021

Dnr 2020-00920

Beslut
Nämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2021 för nämnden för Teknik.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år
senast i november anta en intern kontrollplan för kommande år som är baserad på
riskanalys. I planen ingår också ett antal kommungemensamma
granskningsaktiviteter som tagits fram av arbetsgrupper ledda av respektive
processägare (HR, ekonomi med flera).
Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till
nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Intern kontrollplan Teknik 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
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§ 117
Dnr 2020-00212
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - Uppföljning
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
HR-specialist Madeleine Hassellund redogör hur förvaltningen arbetat med det
systematiska arbetsmiljöarbetet sedan senaste rapporteringen i maj.
En lista på aktiviteter som gjorts:
- aktiviteter inom projektet ”SAM-träning”, träning som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
-förankring av den gemensamma arbetsplatskulturen för medarbetare i Teknikens
hus.
- översyn av roller och ansvar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
- erbjudit intern workshop inom arbetsmiljöområdet kring Sunt arbetslivs
arbetsmiljöutbildning. En uppdaterad kommungemensam utbildning kommer
erbjudas under nästa år
- utökat stöd till chefer i arbetet med rehabiliteringsprocesser
- medarbetare i Stadshuset har erbjudits ergonomiutbildning med fokus på kontorsoch bildskärmsarbete
- enkätundersökning om hur medarbetare upplever situationen med covid-19
- enheterna genomför sedan i somras regelbundna enkätundersökningar, så kallade
pulsmätningar för att undersöka arbetsmiljön löpande
- under hösten genomförs en kommungemensam enkät med fokus på hållbart
medarbetarengagemang
- introduktion för nyanställda medarbetare
- introduktion i arbetsgivarrollen för nya chefer
- stödmaterial för planering och genomförande av arbetsplatsträffar
- översyn av kemikaliehantering
- arbetsmiljöplaner
- skyddsronder, bullermätning och vibrationsgenomgång av maskiner
- ombyggnation i Teknikens hus
- skapa en tystare arbetszon i kontorsdelen
- sänka ljudnivåerna i verkstaden

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

9 (16)

2020-11-18

§ 118
Dnr 2020-00929
Samråd - Planprogram för Norra Kyvik och Ekekullsområdet
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2020-10-27, och översänder det till
samhällsbyggnadskontoret.
Sammanfattning av ärendet
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens
strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som
programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av området
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet samt för andra beslut som rör
markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning genom förhandsbesked.
Planprogrammet har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret efter uppdrag från
kommunstyrelsen. Enligt uppdraget ska planprogrammet inrikta sig på att identifiera
områden lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden,
rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande
trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser
som föreslås för enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar
och inventeringar inom dagvatten, miljö och trafik. Resultatet har sedan legat till
grund för planprogrammets förslag om lämplig markanvändning. Det är kommunens
bedömning att en markanvändning i enlighet med programförslaget kan ske utan
betydande miljöpåverkan.
Teknik har varit delaktiga och representerade i arbetet med att ta fram
planprogrammet och har nu fått möjlighet att yttra oss över planprogrammet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-02 § 83
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Yttrande nämnden för Teknik, 2020-10-27
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 119
Dnr 2020-00781
Sammanträdestider 2021 nämnden för Teknik – justering av
februarinämnden
Beslut
Nämnden för Teknik, som i oktober fastställt sammanträdesdagar för 2021, justerar
datumet för februarinämnden till den 24 februari.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik tog i oktober beslut om sammanträdesdagarna för 2021.
Efter det har stopptid för att lämna in nämndens årsredovisning flyttats fram till den
26 februari. För att undvika nämndsmöte v 7 så beslutar nämnden att istället
genomföra nämndsmötet v 8, det vill säga den 24 februari.
Påpekas kan även att en felskrivning från föregående protokoll uppmärksammats.
Arbetsutskottet i oktober ska vara 4 oktober, inte den 4 september.
Beslutsunderlag
Viktigt meddelande gällande tidplan 2021
Protokollsutdrag 2020-10-14 § 102
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om hennes förslag på ändring av
sammanträdesdag i februari 2021 kan godkännas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Förvaltningsledningen Teknik
Kommunledningskontoret
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§ 120
Dnr 2020-00621
Återrapportering angående initiativyrkandet kring möjlighet för
anslutning till Gryaab
Beslut
Nämnden för Teknik noterar rapporten Förutsättningar för en anslutning till Gryaab
som ett alternativ till en utbyggnad av Hammargårds avloppsvattenreningsverk,
2020-09-24, och anser uppdraget som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik har av nämnden för Teknik fått i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för en anslutning till Gryaab som ett alternativ till en utbyggnad av
Hammargårds avloppsvattenreningsverk enligt beslut i nämnden för Teknik i juni
2020.
Redan i samband med utbyggnad av Ryaverket var en anslutning av Kungsbacka till
Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket under övervägande. I den utredning som
gjordes 1968, Stor-Göteborg avloppsutredning, beskrivs att Kungsbacka behöver
långtgående rening eller en lång utsläppsledning för att få ut avloppet till en punkt
där det kan spridas tillräckligt, men att med dåvarande befolkning var en anslutning
inte aktuell.
En anslutning till Gryaabs reningsverk Ryaverket, innebär en ökad sårbarhet för
avloppsavledningen i Göteborgsregionen då i princip allt avloppsvatten skulle renas
vid ett enda reningsverk. Det innebär också att Kungsbackas avloppsvatten behöver
pumpas längre sträckor vilket ökar behovet av pumpenergi. En anslutning till
Ryaverket skulle innebära möjlighet till god avledningskapacitet och att Kungsbacka
slipper att drifta ett stort reningsverk och hantera stora mängder avloppsslam. I en tid
där utvecklingen är osäker och mer sorterande system är under prövning innebär en
anslutning till Ryaverket en möjlig inlåsningseffekt. Kostnaden bedöms högre än en
ombyggnad av Kungsbackas reningsverk Hammargård.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse inkl. rapport, 2020-09-24
Protokollsutdrag NTE 2020-06-17 § 75
Initiativyrkande från Claes Hammer (M) 2020-06-17
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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§ 121
Dnr 2020-00611
Återrapportering angående initiativyrkandet om möjligheten att anlägga
en våtmark där Svinholmens deponi idag finns
Beslut
Nämnden för Teknik noterar förvaltningens rekommendation att inte genomföra
vidare utredning av möjligheten att anlägga en våtmark på Svinholmens deponi och
anser uppdraget som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Anders Eriksson (C) har yrkat att förvaltningen för Teknik utreder möjligheten att
anlägga en våtmark där svinholmens deponi idag finns och nämnden tog i juni 2020
beslut om det. Kostnader samt klimatnytta skulle tas fram i utredningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-10-26
Protokollsutdrag NTE 2020-06-17 § 73
Yrkande om anläggning av våtmark på Svinholmens deponi
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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§ 122
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-10-06 - 2020-11-17 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik.
- Protokollsutdrag 2020-10-06 KF § 132 Entledigande och fyllnadsval för
uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden för Teknik
- Protokollsutdrag 2020-10-06 KF § 119 Antagande av arbetsmiljömål för
Kungsbacka kommun - Dnr 2020-00448
- Arbetsmiljömål KF 2020-10-06 § 119 - Dnr 2020-00448
- Beslut om antagande av arbetsmiljömål för Kungsbacka kommun 2020-10-06
KF § 119 - Dnr 2020-00448
- Protokollsutdrag 2020-10-20 KS § 234 Svar på initiativ från Ulrika
Landergren (L) om handbok för ledamöter och ersättare
- Tjänsteskrivelse - Handbok för ledamöter och ersättare
- Ungdomsforum nyhetsbrev november 2020
- Rekommendationer för nämndsmöten
- Information kring distansregler
- Nya reviderade regler för sammanträden på distans
- KSAU 2020-11-10 Regler och förutsättningar för sammanträden på distans
när särskilda skäl föreligger
- Beslut 2020-11-03 KF § 148 Sammanträdesdag i juni 2021 för
kommunfullmäktige
- Delårsbokslut augusti 2020 Kungsbacka kommun
- Beslut KS 2020-11-03 § 143 - Delårsrapport augusti 2020 för Kungsbacka
kommun
- Beslut KS 2020-11-03 § 154 - Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i
nämnden för Teknik
- Brev till nämnden för kommunmedlemmar angående val till Avfall Sveriges
styrelse och revision
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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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§ 123
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
september-oktober 2020, samt mars och juni 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2020-09-28 o 2020-11-02) ordförande och tjänstemän i
enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut september, rapportering oktober
Delegeringsbeslut oktober, rapportering november
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.
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§ 124
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för följande
- Förvaltningen har genomfört en enkät om hur kommunen och förvaltningen
hanterar Covid-19. Delar av resultatet av enkäten redovisas.
- Angående krigsplacering: Tidigare var samhällsviktiga funktioner förberedda att
fungera även i kris eller krig. Krigsorganisation och krigsplacering av personal var en
del.
Alla kommuner har fått i uppdrag att åter införa krigsplacering och ska vara klart
2021. Delar av förvaltningens personal kommer att bli krigsplacerade. De som berörs
kommer att få ytterligare information under vintern.
- Avfall Sveriges kommer ha ett höstmöte november 2020 där det kommer tas upp
vad som är på gång i avfallsbranschen just nu i Sverige. Bland annat är detta på gång:
- kommuner kommer behöva bokföra allt om farligt avfall framöver
- beträffande producentansvaret för tidningar så kommer kommunen snart att
få den uppgiften. (Nu ligger det på FTI).
- det är på väg in ett nytt system för att förtydliga för kommuninvånare så man
sorterar rätt både hemma och på återvinningscentralerna
- nya digitala verktyg för sophämtning är på gång
- Förvaltningen har två nya enhetschefer. Jannike Berg, enhetschef på
projektledningen, och tidigare projektledare Mathias Pedersen, ny enhetschef på VAplanering.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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