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§ 125
Dnr 2020-00581
Förändring av reglemente för nämnden för Teknik
Beslut - för fastställande i kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrat
reglemente för nämnden för Teknik och att tidigare reglemente därmed upphör att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och
sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts.
Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det
förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa
områden torde innefattas i Tekniks ansvarsområden. Härtill har reglementet
förenklats och förtydligats för en tydligare överblick.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2020-11-30 § 88
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Förslag till nytt reglemente
Reglemente för Teknik KF 2020-05-05 § 49
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder kf 2019-12-10 § 181
Beslut 1989 Fartbegränsning 5 knop
TSS 2020-3094 Drifttillstånd för SSA Kungsbacka kommun 200921
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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§ 126
Dnr 2020-01175
Målbild och riktlinjer för lekplatser
Beslut
Nämnden för Teknik antar Målbild och riktlinjer för lekplatser daterad 2020-11-25.
Sammanfattning av ärendet
Målbild och riktlinjer för lekplatser har tagits fram för att bidra till en samlad syn
inom Teknik, för utveckling och förvaltning av våra lekmiljöer. Målsättningen är att
möta barnens behov av lek i det offentliga rummet. För att nå dit behöver vi
generella riktlinjer för hur kommunen ska arbeta långsiktigt och hållbart med våra
lekmiljöer. Dokumentet syftar till att fungera som vägledning och planeringsunderlag
för Tekniks blivande och befintliga lekplatser.
I kommunens Riktlinjer för styrdokument anges att riktlinjer och målbilder beslutas
av nämnd.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 89
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Målbild och riktlinjer för lekplatser, 2020-11-25
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen
Nämnden för Service
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Kultur & Fritid

Justerare
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§ 127
Dnr 2020-01145
Underhållsplanering av ledningsnät och VA-anläggningar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Annika Malm redogör för kommunens underhållsplanering av
ledningsnät och VA-anläggningar.
I huvudsak uppges att kommunens anläggningar och ledningar har en förhållandevis
god status, sett till hur få störningar vi har. Statusen på vattenledningsnätet är
förhållandevis god med få läckor, avbrott och kvalitetsstörningar.
Statusen på avloppsledningsnätet är också relativt god. Tillskottsvatten, grundvatten,
dräneringsvatten och dagvatten som letar sig in i spillvattenledningarna, är den stora
utmaningen. Det läcker särskilt in i äldre betongledningar, som behöver förnyas om
nätet ska bli mer tätt.
Kommunen förbättrar och bygger på ett systematiskt arbete med underhåll.
Ett arbete pågår med att datainsamling, att dokumentera allt vi har, vad vi gör när vi
byter något osv. Detta är till stort värde för underhållsplanering.
En slutsats är att underhållsbehov och förnyelsebehov behöver öka för att bibehålla
dagens status.
Det som underhålls har ett värde på 4-6 miljarder, varav anläggningar är 20%
(reningsverk, spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer, villapumpstationer
och två vattenverk) och ledningar 80% (770 km vattenledningar, 690 km
spillvattenledningar, 350 km dagvattenledningar).
Framtidsvision för det dagliga underhållet beskrivs samt en beskrivning av vad
kommunens långsiktiga behov är.
Förnyelsetakten av ledningsnäten behöver öka, en ökning från ca 10 km per år till 17
km är i linje med behoven av ökningar i Sverige i stort. Det kommer krävas stora
personella resurser inom planering, projektledning och byggledning framöver.
Branschorganisation Svenskt Vatten har också bedömt Sveriges behov. De har
bedömt att taxan behöver dubblas på sikt.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 128
Dnr 2020-01026
Förvaltningsbudget och genomförandeplan 2021 - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren berättar kort om innehållet i förvaltningsbudgeten
2021. Förvaltningen ska senast i december varje år informera nämnden om
förvaltningsbudget och genomförandeplanen. Budget är beslutad men
genomförandeplanen är dock ännu inte helt klar då hela målarbetet blev försenat i
och med pandemin. Budgeten tillsammans med genomförandeplanen kommer
presenteras för nämnden som information i februari.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare
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§ 129
Dnr 2020-01221
Investeringsplan 2022 - 2026 - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren informerar nämnden om hur förvaltningen planerar
att lägga fram investeringsplanen för 2022 - 2026, som kommer för beslut i januari.
Beslutet innebär en beslutad budget om investeringar för år 2022, samt en
investeringsplan för åren 2023-2026.
Det berättas om vilka projekt som Tekniks skattefinansierade verksamheter har samt
planeras att påbörjas, samt om projekten inom de avgiftsfinansierade verksamheterna
VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt Avfall & Återvinning.
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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§ 130
Dnr 2019-00699
Bron Borgmästaregatan - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Åsa Dykes informerar kort om bakgrunden om ärendet av ombyggnaden
av Borgmästarebron, samt ger information om den planerad utformningen av den nya
bron. I huvudsak uppges att bron kommer se ut som den gör idag, med två körfält
med gång- och cykelväg på båda sidor. Den kommer att förskjutas 0,5 m mot norr
samt så kommer det vara ett förlängt brospann från 12 meter till 15 meter, och man
kommer sätta infälld belysning i kantbalk och räcke. Beräknad livslängd på bron är
120 år.
I december fick kommunen tillstånd från Mark- och miljödomstolen att riva befintlig
bro och bygga en ny. Det är dock förenat med vissa villkor. Ett av villkoren avser
den utrotningshotade arten havsnejonöga. Expertis ska anlitas för att undersöka om
platsen för bron kan antas utgöra lämpligt område för ägg och yngel. Om så bedöms,
ska elfiske efter arten göras, och hittade exemplar släppas ut nedströms.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 131
Dnr 2020-00528
Uppdrag till förvaltningen om begränsad trafik över den nya
Borgmästarebron - status
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2020 beslutade nämnden om ett uppdrag till förvaltningen. Förvaltningen
skulle utreda konsekvenser av hur begränsad trafik över den nya Borgmästarebron så att bron endast ska vara öppen för kollektivtrafik, ” blåljus”, taxi och gång/cykeltrafik - och redogöra hur detta kommer att påverka trafiken i Kungsbacka innerstad.
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för att det i dagsläget pågår en
trafikutredning i Kungsbacka stad och Borgmästarebrons framtida funktion ska
utredas tillsammans med utredning av hela trafiksituationen.
Förvaltningen har framställt önskemål till Samhällsbyggnadskontoret att till
nämnden informera hur arbetet med trafikplaneringen går.
Uppdraget förvaltningen har fått från nämnden i juni kan inte utredas för sig, utan
SBK går igenom och utreder hela trafikföringen i staden. Beslut om trafikstrategi på
Borgmästarebron och om trafikstrategi i hela Kungsbacka förväntas komma inom ca
1,5 år.
Underlag
Protokollsutdrag NTE 2020-06-17 § 72 Initiativyrkande från Socialdemokraterna
om begränsad trafik över den nya Borgmästarebron
Yrkande från Socialdemokraterna angående Borgmästarebron
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 132
Dnr 2020-01034
Framtida återvinningscentraler i Kungsbacka - information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren ger en bakgrund på vad som hänt sedan 2011
angående kommunens planering med kretsloppspark/återvinningscentraler i
kommunen.
Sedan 2011 har inriktning och beslut varit att en kretsloppspark och senare en så
kallad utökad återvinningscentral ska lokaliseras i Klovsten.
Eftersom utveckling av Klovstensområdet pågår och detaljplanering ännu inte är klar
kommer det ta ytterligare några år innan en ny återvinningscentral kan byggas. Det är
troligt att den nuvarande återvinningscentralen behöver avvecklas innan en ny kan
byggas då det finns många olika pusselbitar att ta hänsyn till.
I november deltog Monica Neptun (L), Annika Carlsson (M) och Anders
Eriksson (C) och Karl Lundgren i en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om
kommunens framtida återvinningscentraler. Behovet av en återvinningscentral som
tillfälligt ersätter Klovsten och på sikt ersätter Barnamossens ÅVC när denna
avvecklas, diskuterades.
Projektering av en omlastningsplats på Duvehed som ersätter nuvarande
omlastningsplats på Klovsten är påbörjad.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 133
Dnr 2020-01179
Initiativärende från Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S)
angående samarbete för bekämpning av invasiva arter
Beslut
Nämnden för Teknik avslår yrkandet om att förvaltningen ska utreda möjligheter till
samarbete med odlarföreningar, organisationer och invånare för bekämpning av
invasiva arter.
Sammanfattning av ärendet
Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) har inkommit med ett initiativärende till
nämnden angående utredning om möjligheterna till samarbete med en grupp för
bekämpning av invasiva arter. I initiativärendet redogörs att gruppen skulle kunna
bestå av odlarföreningar, organisationer och invånare för bekämpning av invasiva
arter där utbildning, rådgivning och handledning ingår. Vidare menar initiativtagarna
att den eskalerade utbredningen av invasiva arter i kommunen kräver snabba
arbetsinsatser. Ett sätt är att skapa samarbete mellan trädgårdsintresserade invånare,
vägföreningar och fastighetsägare så fler arbetar mot utbredning av arter som
parkslide, jätteloka, gul skunkkalla och jättebalsamin på sin egen fastighet eller bistår
andra fastighetsägare. Det krävs kunskaper för att ta bort inkräktarna på ett säkert
sätt. Därför bör kommunen bistå med rådgivning och handledning.
Beslutsunderlag
Protokollsutrdag TEAU 2020-11-30 § 97
Initiativärende 2020-12-07
Mail från Britt Tönnberg (S) om uppdaterat initiativärende

Förslag till beslut på sammanträdet
Britt Tönnberg (S) och Börje Börjesson (S) vidhåller sitt yrkande, nämligen yrkas att
förvaltningen för Teknik utreder möjligheterna till samarbete med odlarföreningar,
organisationer och invånare för bekämpning av invasiva arter där utbildning,
rådgivning och handledning ingår.
Monica Neptun (L) yrkar avslag på förslaget med hänsyn till att det är Länsstyrelsen
som har det stora ansvaret för bekämpningen av invasiva arter.
Anders Eriksson (C), Annika Carlsson (M), Ann-Helen Reimertz (M) yrkar bifall till
Monica Neptuns avslagsyrkande.
Britt Tönnberg och Börje Börjesson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Britt Tönnberg (S) och Börje
Börjesson (S) och avslagsyrkandet från bl.a. henne själv och finner att nämnden för
Teknik avslår yrkandet.
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§ 134
Inkomna skrivelser

Dnr 2020-00010

Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-11-18 - 2020-12-15 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik:


Förtroendevaldas arvoden 2020



Protokollsutdrag TEAU 2020-11-24 KS § 257 Förlängning av skäl för politiska
möten på distans



Tjänsteskrivelse samt utredning i ärende 2020-0061, kring initiativärendet om
möjlighet att pumpa avloppsvatten rapporteras, då detta var ett uppdrag till
förvaltningen men stannade i arbetsutskottet.

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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§ 135
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00011

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
november 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2020-11-30) ordförande och tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut november
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.
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§ 136
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för förvaltningens läge angående
-

pandemin. Förvaltningen har haft enstaka personer som har blivit smittade
och försöker möjliggöra för medarbetare att hålla avstånd. Alla medarbetare
som har möjlighet ska numera arbeta hemifrån. För att minska
smittspridningsrisken genomförs endast akuta reparationer i våra
samhällsviktiga anläggningar.

-

Tobias Erikssons (SD) tidigare fråga om byggvatten redogörs. När en
fastighet eller förening anslutits till allmänna vattenledningsnätet så håller vår
rörnätsenhet ordning på när byggperioden avslutas. Vid det tillfället sätts
vattenmätare upp (alternativt läses av om de redan sitter uppe) och
föreningen/fastighetsägaren meddelas om att debitering nu påbörjas. I de fall
en stor förening, vid till exempel nyproduktionsprojekt, har en successiv
inflyttandetakt ska man i första hand använda separata ledningar för
byggvattnet, så att inflyttade fastigheter kan börja debiteras vid rätt tidpunkt.
Förvaltningen håller just nu på med att förtydliga vår rutin så att vi
säkerställer att vi börjar ta betalt när vi ska.

-

att från och med 1 februari 2021 får företag inte längre lämna
tryckimpregnerat virke på kommunens återvinningscentraler. På grund av ny
lagstiftning som bland annat innebär omfattande rapportering har kommunen
ingen möjlighet att ta emot något farligt avfall från verksamheter. Nytt är
också att företag behöver kunna uppvisa ett Avlämnarintyg från El-Kretsen
för att få lämna el-avfall på våra återvinningscentraler.

-

Följande projekt är nyligen färdigbyggda:


Cirkulationen Varlavägen-Arendalsleden



Gång- och cykelbanan vid Lerbergsvägen samt



Idrottsparken vid Badhuset (öppnar för allmänheten 23 december)

Nämnden tackar förvaltningschef och förvaltningen för det gångna året och
ordföranden tackar alla i nämnden för arbetet under året och önskar alla en God Jul
och Gott Nytt År!
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
Justerare
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