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§ 63 Dnr 2019-00193 

Information från Svenska Cykelstäder  

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Emil Renslava, verksamhetsledare från föreningen Svenska Cykelstäder informerar 

nämnden om föreningens arbete och hur föreningen kan hjälpa Kungsbacka med 

målet att öka cykelresandet i kommunen.  

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner, regioner och organisationer som 

målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är svenska 

kommuner och regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv.  

Kungsbacka kommunen gick i mars 2021 med i föreningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 64 Dnr 2021-00372 

Delårsrapport 1 - Uppföljning och prognos april 2021 

Beslut 

Paragrafen justerades direkt, se separat protokoll 
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§ 65 Dnr 2021-00074 

Nämndens årsredovisning 2020 - komplettering 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid beslutet för årsredovisningen var utfallet inte klart för indikatorerna för 

nämndens mål om Kretslopp. Dessa har presenterats successivt under våren, och är 

nu klara.  

Indikatorerna som rör avfall (hushållsavfall i kg/person och andelen hushållsavfall 

insamlat för materialåtervinning, inkl biologisk behandling) visar på försämrade 

utfall jämfört med tidigare år. Del av utfallet kan vara en corona-effekt av att fler 

arbetar hemifrån och att mer avfall då uppstår i hemmet än på arbetsplatser. 

Kungsbacka definieras i SKR:s kommungruppsindelning som ”pendlingskommun 

nära storstad” och rekommendationen om att arbeta hemifrån under pandemin har 

inneburit att fler invånare än vanligt befunnit sig under större del av dygnet i 

Kungsbacka kommun. Besöken på återvinningscentralerna har ökat, från 140 000 

under 2019 till 152 000 under 2020, vilket kan härledas till den ökade mängden 

avfall under 2020. Det är dock inte hela sanningen, eftersom även 2019 visade på en 

försämring jämfört med 2018. Under 2020 antogs en regional plan 

”Göteborgsregionen minskar avfallet”, med mål fram till 2030. I förvaltningens 

genomförandeplan återfinns fortsatta aktiviteter för 2021 för att bryta trenden med 

ökat avfall och minskad del materialåtervinning.  

Indikatorn för huruvida utsläppen från de fyra större reningsverken ligger 10% eller 

mer under tillståndsgivna gränsvärden visar goda resultat. Kadmiumet i det ej 

kalkade avloppsslammet uppvisade minskande värden mellan 2019-2020, vilket det 

inte gjort tidigare. Förhoppningsvis fortsätter minskningen under 2021, och 

förvaltningen fortsätter arbeta med uppströmsarbete och riktade 

informationskampanjer för att påverka mängden kadmium.  

Utfallen av indikatorerna förändrar inte de slutsatser som drogs i årsredovisningen, 

men de tydliggör det arbete som återstår för att nå nämndens önskade läge om att nå 

målen i ”Göteborgsregionen minskar avfallet” samt att återföra växtnäring på ett 

hållbart sätt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - komplettering årsredovisning 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 66 Dnr 2017-00245 

Tillgänglighetsplan 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson ger nämnden en lägesrapport hur långt 

förvaltningen kommit i arbetet med Tillgänglighetsplan för utomhusmiljöer i 

Kungsbacka. 

I huvudsak uppges att Tillgänglighetsplanen är under framtagande och att 

inventeringen utgör stommen i planen med rapporter och åtgärdsförslag. Samtliga 

brister och hinder inrapporteras direkt i Kartportalens lager för Tillgänglighet.  

Monica Neptun (L) framförde en önskan om att planen skulle blir klar snabbare. 

Förvaltningen tog med sig frågan och ser över möjligheten att dela upp planen i en 

handboksdel, med prioriteringsplan för åtgärdspunkter, och en inventeringsdel med 

åtgärdsplan för enkelt avhjälpta hinder. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 67 Dnr 2021-00376 

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - Uppföljning 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

HR-specialist Madeleine Hassellund redovisar förvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete under 2020.  

Arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat område för att erbjuda en trygg och säker 

arbetsmiljö. Under hösten infördes ett arbete med pulsmätningar för att följa upp 

medarbetarnas upplevelser av arbetsmiljön på enhetsnivå. Dessa mätningar har 

kompletterats med en kommungemensam medarbetarenkät med fokus på hållbart 

medarbetarengagemang. Processen för rehabilitering har kvalitetssäkrats.  

Ett antal förebyggande insatser har genomförts t.ex. friskvårdsprojekt i syftet att 

främja hälsa och gemenskap och värdegrundsarbete och riskbedömningar av 

arbetsmoment kopplade till arbetsmiljöföreskriften för medicinska kontroller. 

Viktiga händelser i övrigt under året har varit att implementera en ny organisation 

och rekrytering och introduktion av nya chefer. 2020 präglades av rådande pandemi, 

arbete med riskbedömningar, åtgärder och anpassningar. Förvaltningen har 

identifierat följande förbättringsområden att arbeta vidare med under 2021: 

– Lagmatriser 

– Arbetsmiljöplaner 

– Digital introduktion 

– Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 

– Förbättra och förenkla processen för pulsmätningar 

 

Karl Lundgren redogör även kort om projektet SAM-träning - ett projekt för alla 

medarbetare på Teknik och medarbetare från andra förvaltningar som utgår från 

Teknikens hus. Projektet har haft som mål att medarbetare genom pulshöjande 

träning på arbetstid både ska prestera bättre och må bättre. Medarbetare har haft 

möjlighet att träna sammanlagt en timme i veckan på arbetstid sedan hösten 2019 och 

projektet pågår till 30 september 2021. Det redogörs även för resultatet av den 

undersökning som gjorts bland personalen som fått möjlighet att delta i SAM-

träningen. Överlag har initiativet mottagits väldigt positivt. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 68 Dnr 2021-00270 

Hållbarhetscenter i Kungsbacka 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karl Lundgren och Astrid Nilsson berättar om förslag som kommunen har om ett 

kommande hållbarhetscentrum i Kungsbacka. Det har gjorts en förstudie av åtta 

projektmedlemmar från Teknik, Förskola & Grundskola, Gymnasium & 

Arbetsmarknad och Bygg & Miljö som resulterat i behovsutredning för skola, inrikes 

omvärldsbevakning och två konceptförslag. Behovsutredningen visar att det finns 

stora nyttor i ett hållbarhetscentrum. Omvärldsbevakningen visar att det finns många 

lyckade förebilder, stöd att få samt avsaknad av konkurrerande verksamheter nära 

Kungsbacka. I koncepten ges förslag på utformning av verksamheter, aktiviteter och 

hur ett hållbarhetscentrum med olika ambitionsnivåer kan se ut.  

Hållbarhetscentrum är till en början tänkt att fokusera på ämnena VA, avfall och 

hållbarhet men kan också breddas till att även innehålla fler delar av en hållbar stad, 

naturvetenskap och teknisk kompetensförsörjning. Ett hållbarhetscentrum som riktar 

sig till elever, allmänhet, medarbetare och företag kan bidra till 13 av de 14 

fokusområden som finns till Kungsbackas kommunmål. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 69 Dnr 2021-00375 

Barriär mot havet och översvämningsskydd Kolla  

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Mathias Pedersen, enhetschef för Vatten & Avfall, redogör för en förstudie som 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram angående byggandet av en barriär mot 

havet. I huvudsak uppges följande:  

En bakgrund kring problematiken med stigande havsnivåer och ökande nederbörd 

och hur detta påverkar Kungsbackaån och Kungsbacka stad. På kort sikt kommer 

situationen vara ungefär densamma som i dag medan det är tydligt att situationen 

kommer att förvärras om man tittar fram mot 2100. Redan i dag finns platser längs 

Kungsbackaån som är utsatt för översvämningsrisk.  

Syftet med en barriär är att skydda befintlig bebyggelse men även möjliggöra för 

utveckling av staden. Med en barriär menar man en vall som ska ligga i vägen för 

havet att ta sig upp i ån. I förstudien har man främst tittat på tre olika förslag på vart 

barriären ska placeras, men det kan finnas fler. 

Slutsatsen från förstudien är att det är möjligt att bygga en barriär som då kan skydda 

stora delar av staden mot översvämningar. Barriären kommer emellertid att behöva 

kompletteras med andra lösningar längs med ån. Förstudien visar också att om 

barriären byggs behövs inte ett översvämningsskydd i Kolla. Rekommendation från 

förvaltningen är därför att man fortsatt pausar det projektet, åtminstone när det gäller 

översvämningsskyddet. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 70 Dnr 2021-00374 

Bredbandsverksamheten: Historik och framtid 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Lennart Torgerson redogjorde för Kungsbacka Bredbandsnäts historik, 

utveckling och kommande utmaningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 71 Dnr 2021-00004 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 

april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 

beslut i protokoll från 2021-05-03) 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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§ 72 Dnr 2021-00003 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-04-21 - 2021-05-18 har följande skrivelser inkommit till 

nämnden för Teknik:  

- Protokollsutdrag KF § 51 - Kungsbacka arena - genomförande samt 

inriktningsbeslut för uppförande och drift 

- Protokollsutdrag KF § 48 - Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

- Årsredovisning 2020  

- Hållbarhetsbokslut 2020  

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

- Protokollsutdrag KF § 65 -Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

- Ändringsunderlag kopieringstaxa 

- Tjänsteskrivelse - Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

- Taxa, allmän handling 

- Protokollsutdrag KF § 49 - Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun och 

fråga om ansvarsfrihet  

- (Kommunrevisionen) Redogörelse till revisionsberättelse 2020 och 

revisionsberättelse 2020 

- Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder för år 2020 

- Protokollsutdrag KF § 67 - Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik – 

sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, samt tjänsteskrivelse KS 

- Reglemente med markerade ändringar 2021-01-20, och reglemente för nämnden för 

Teknik 2021-01-20 

- Lupp 2020 Kungsbacka 

- Protokollsutdrag KF 2021-05-04 § 76 Ombudgetering och resultatfonder bokslut 

2020 

- Ombudgeteringar 2021, från bokslut 2020 

- Tjänsteskrivelse KS, förslag till beslut 

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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§ 73 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Monica Neptun, Anders Eriksson, Britt Tönnberg, Ann-Helen Reimertz och 

förvaltningschef Karl Lundgren deltog i Svenskt vattens utbildning om ekonomi 

inom VA-verksamheter i mars, och det redogjordes kort för innehållet i detta 

webinarie.  

Karl Lundgren berättar att  

- Parkeringshuset Linden öppnar i slutet av maj  

- Kommunen har igång ett projekt om leverans av fri Wi-Fi vid idrottsparken mellan 

06-22 alla dagar i veckan. Det kommer även levereras gratis Wi-Fi på andra lämpliga 

platser i kommunen där vi enkelt kan komma åt med bredband. 

- Regnandet i helgen har lett till några villaöversvämningar i Onsala. Kort 

redogörelse om hur vattenfördröjning och dagvattenhanteringen sker i Onsala där 

detta skedde, hur förvaltningen bör arbeta framgent med att informera 

fastighetsägare, samfällighetsföreningar osv så att riskerna mot översvämningar 

minimeras. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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