KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2021-12-15

Plats och tid för
sammanträde

Stadshuset, Kungsbackarummet

Klockan 17:00 - 20.35

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Monica Neptun (L), ordförande
Annika Carlsson (M), vice ordförande
Ann-Helene Reimertz (M)
Anders Billing (M)
Anders Eriksson (C)
Tobias Eriksson (SD)
Börje Börjesson (S) §§ 125-134
Britt Tönnberg (S)

Niclas Nilsson (M) ersätter Jimmy
Herrman (M)
Per-Axel Landström (S) ersätter Börje
Börjesson (S) § 124

Ersättare

Tjänstepersoner

Pär Olsson (C)
Ulf Ingemarsson (L)
Thomas Thorvaldsson (KD)
Morgan Svensson (SD)
Per-Axel Landström (S) §§ 125 - 134
Lothar Karnert (V)

Ola Hamberg, tf förvaltningschef
Emelie Hjertén, nämndsekreterare
Annika Malm, verksamhetschef
Sabina Johnsen, verksamhetschef
Emanuel Forsell, enhetschef § 124125
Solveig Gunnarsson,
landskapsingenjör § 127
Susanne Edgren, utvecklingsledare §
128
Johanna Gertsson, controller § 129
Charlotte Bourghardt, miljöingenjör §
130
Maria Samuelsson, enhetschef § 131

Övriga närvarande

Plats och tid för justering

Underskrifter

Digital justering den 20 december 2021

Sekreterare

Emelie Hjertén

Ordförande

Monica Neptun (L)

Protokolljusterare

Britt Tönnberg (S)

Paragrafer

§§ 124-134

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2 (16)

2021-12-15

TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då tillkännagivandet
publiceras

Nämnden för Teknik
2021-12-15

Paragrafer

2021-12-22
Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Datum då tillkännagivandet
upphör

2022-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Teknik

Underskrift

Emelie Hjertén

§§ 124-134

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2021-12-15

Innehåll

§ 124 Dnr 2021-00314
Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter .............................. 4
§ 125 Dnr 2021-00269
Kvalitetsrapport Färdtjänst ........................................................................ 6
§ 126 Dnr 2021-01104
Omdisponering medel för badhuset infrastruktur park ............................... 7
§ 127 Dnr 2020-00864
Initiativ angående Kungsbacka torg ........................................................... 9
§ 128 Dnr 2021-01060
Förvaltningsbudget och genomförandeplan 2022 ..................................... 10
§ 129 Dnr 2021-01061
Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande
behovsanalyser ........................................................................................ 11
§ 130 Dnr 2021-01062
Sorterande avloppssystem - förutsättningar för Kungsbacka .................... 12
§ 131 Dnr 2021-01119
Avfallshantering 2021 ............................................................................. 13
§ 132 Dnr 2021-00003
Redovisning av inkomna skrivelser ......................................................... 14
§ 133 Dnr 2021-00004
Anmälan av delegeringsbeslut ................................................................. 15
§ 134 Dnr 2021-00005
Information från förvaltningen ................................................................ 16

Justerare

Expedierat/bestyrkt

3 (16)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

4 (16)

2021-12-15

§ 124
Dnr 2021-00314
Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter
Beslut
Nämnden för Teknik antar Trafikförsörjningsprogram för särskilda
persontransporter, daterat 2021-11-22, och översänder till kommunfullmäktige för
fastställande.
Tidigare beslut 2019-12-10 § 183 (KS/2019:632) om Tillämpningsregler färdtjänst
samt 2019-12-10 § 182 (KS/2018:366) om Tillämpningsregler riksfärdtjänst upphör,
i samband med kommunfullmäktiges fastställande, att gälla.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnaden för att ge
färdtjänstberättigade ålderspensionärer avgiftsfria resor inom Kungsbacka kommun.
Reservation
Britt Tönnberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2021 övertog Teknik huvudmannaskapet för färdtjänst i Kungsbacka
från kommunstyrelsens förvaltning. I samband med detta framkom behovet av ett
förnyat trafikförsörjningsprogram.
Senaste revideringen av tillämpningsregler i Kungsbacka kommun genomfördes
2019-12-10 och har behov av förtydliganden. Förändringarna i tillämpningsreglerna
rör nya regler kring trappklättrare, medföljande personal samt medföljande husdjur.
Beslutsunderlag
TEAU 2021-11-29 § 108
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse
Trafikförsörjningsprogram 2021-11-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnaden för att ge färdtjänstberättigade
ålderspensionärer avgiftsfria resor inom Kungsbacka kommun.
Annika Carlsson (M) och Anders Eriksson (C) yrkar bifall Monica Neptuns förslag.
Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till Monica Neptuns förslag med tillägget till
trafikförsörjningsprogrammet nämligen att kostnaderna för kunderna ska vara samma
kostnad som det är i kollektivtrafiken.
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Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Ordföranden finner att det finns två tilläggsförslag till beslutet, dels hennes eget
tilläggsförslag, dels Britt Tönnbergs (S) tilläggsförslag, och finner nämnden bifaller
hennes eget tilläggsförslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:
Ja-röst innebär bifall till Monica Neptuns (L) tilläggsförslag.
Nej-röst innebär bifall till Britt Tönnbergs (S) tilläggsförslag.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden för Teknik bifaller hennes eget, det vill säga Monica
Neptuns (L) tilläggsförslag, med 7 ja-röster mot 2 nej-röster.
Monica Neptun (L) Ja
Annika Carlsson (M) Ja
Ann-Helene Reimertz (M) Ja
Niclas Nilsson (M) Ja
Anders Billing (M) Ja
Anders Eriksson (C) Ja
Tobias Eriksson (SD) Ja
Britt Tönnberg (S) Nej
Per-Axel Landström (S) Nej
Protokollsanteckning
Thomas Torvaldsson e(KD) stödjer Monica Neptuns förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (för Trafikförsörjningsprogrammets fastställande i
kommunfullmäktige)
Parkering & Tillstånd (uppdraget till förvaltningen)
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§ 125
Kvalitetsrapport Färdtjänst

Dnr 2021-00269

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Emanuel Forsell redogör kort om relevanta nyckeltal för färdtjänst under
kvartal 3 2021.
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

7 (16)

2021-12-15

§ 126
Dnr 2021-01104
Omdisponering medel för badhuset infrastruktur park
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 8946 Inlag sporthall
infrastr. 132 med 1,5 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 5010 Skyddsbarriär
Aranäs med 15 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel
omdisponeras från projekt 5571 Badhuset infrastruktur park.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och
bygga torgyta, gång- och cykelväg mm i området vid Kungsbacka sporthall/Engelska
skolan/Aranäsgymnasiet (projekt 8946). Investeringsmedel för projektet har förts
över till Teknik. Under projektets gång har nödvändiga arbeten tillkommit som inte
fanns med i ursprunglig kalkyl. Behov finns därför att utöka projektets budget.
Ursprunglig budget är 5 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och
bygga en skyddsbarriär utmed järnvägen i Aranäs-området (projekt 5010).
Investeringsmedel för projektet har förts över till Teknik. Trafikverket har drivit
projekteringen då det var oklart hur nära järnvägen barriären skulle komma att
placeras. Enligt uppgift från Trafikverket medgav vald placering att kommunen
upphandlade och drev byggnationen av skyddsbarriären. Det har dock i samband
med byggnationen framkommit att placeringen av skyddsbarriären trots allt är så
nära järnvägen att det medför kostnader som inte tidigare uppmärksammats.
Därutöver har behov av bantning av Tekniks budget medfört att budgeten för
projektet minskat. Innehållet har dock inte kunnat förändras. Behov finns därför att
utöka projektets budget. Ursprunglig budget var 22 mnkr men p.g.a. neddragningar
av budget är nuvarande budget 17 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt Teknik att projektera och bygga infrastruktur
och park kring badhuset (projekt 5571). Investeringsmedel för projektet har förts
över till Teknik. Projektering och byggnation har genomförts. I dagsläget kvarstår
några mindre arbeten. Investeringsmedel kommer att kvarstå även då resterande
arbeten är färdigställda. Medel föreslås omdisponeras till projekt 8946 och projekt
5010 för att finansiera dessa.
Medel som eventuellt inte nyttjas i projekten avses att överföras till planerat Arenaprojekt för att kunna användas som delfinansiering av projektering/byggnation av
infrastruktur-/grönytelösning på nuvarande ishallsparkering.
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Beslutsunderlag
TEAU 2021-11-29 § 109
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-25
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet meddelas
Teknik Projekt & Bygg
Teknik Projektledning
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§ 127
Dnr 2020-00864
Initiativ angående Kungsbacka torg
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I september 2020 gav nämnden 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. Nämnden för Teknik beslutade att befintliga parkeringsplatser
skulle tas bort från själva torgytan och att ta bort de befintliga så kallade
kyrkbänkarna på torget.
Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson redogör för förvaltningens planering av
uppdraget.
Diskussion förs i nämnden om möjligheten att i den fortsatta planeringen av torget
dela upp projektet i den södra och den norra delen av torget.
Förvaltningen kommer att återkomma med förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 128
Dnr 2021-01060
Förvaltningsbudget och genomförandeplan 2022
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Susanne Edgren beskriver förvaltningsbudgeten och de aktiviteter
som förvaltningen planerar att genomföra under nästkommande år, för att röra sig
mot målen i nämndbudgeten. Förvaltningsbudgeten inkluderar även en fördelning av
ekonomin. Aktiviteter och ekonomi följs upp två gånger per år och återredovisas till
beslutsfattarna i delårsrapporteringen och årsredovisningen. Förvaltningsbudgeten
beslutas av förvaltningschef.
Länk till förvaltningsbudgeten skickas till nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 129
Dnr 2021-01061
Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande
behovsanalyser
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg, verksamhetscheferna Sabina Johnsen
och Annika Malm, informerar nämnden om hur förvaltningen planerar att lägga fram
investeringsplanen för 2023 - 2027, som kommer för beslut i januari. Beslutet
innebär en beslutad budget om investeringar för år 2023, samt en investeringsplan för
åren 2024-2027.
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.
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§ 130
Dnr 2021-01062
Sorterande avloppssystem - förutsättningar för Kungsbacka
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Annika Malm och miljöingenjör Charlotte Bourghardt berättar om
nuläget kring sorterande avloppssystem och hur förvaltningen ser på förutsättningar
för Kungsbacka. Utgångspunkten var ett lunchseminarium Från rening till resurs –
källsorterande avloppssystem i nya stadsdelar, arrangerat av forskningsprojektet
Macro där det redovisades olika sorterande avloppssystem som finns idag och
resultat från olika projekt och anläggningar och trender. Sorterande system, där
klosettvatten renas för sig ger möjlighet till ökad näringsåterföring, minskad
vattenanvändning och energianvändning men utmaningar kvarstår såväl praktiskt
som juridiskt. Förvaltningen följer utvecklingen av nya system och utvärderar
behovet lokalt för att i rätt tid välja bästa system för Kungsbacka.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 131
Avfallshantering 2021

Dnr 2021-01119

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Maria Samuelsson redovisar resultatet av en enkät som Avfall &
Återvinning skickat ut - Avfallshantering 2021 Kungsbacka kommun. Enkäten
distribuerades till 600 slumpvist utvalda kunder från avfallshanteringens register
under hösten 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 132
Dnr 2021-00003
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2021-11-22 - 2021-12-14 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik:
- Beslut om föreläggande - Skårby 12:1
- Internationell policy KF med protokollsutdrag 2021-11-09 § 139
- Delårsbokslut 2021 Kungsbacka kommun antagen av KF
- Protokollsutdrag KF Delårsrapport 2021-11-09 § 138
- Protokollsutdrag KF Antagande av VA taxa 2021-11-09 § 143
- Protokollsutdrag KF Antagande av Avfallstaxa 2021-11-09 § 144
- Protokollsutdrag KF Antagande av Bredbandstaxa 2021-11-09 § 145
- Regler för biträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun KS 2021-10-19 § 278
- Riktlinjer för hantering av personuppgifter KS 2021-10-19 § 278
- Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KF 2021-11-09 § 142
- Integritetspolicy KF 2021-11-09 § 142
- Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 140 Antagande av ny kommunomfattande
översiktsplan
- Rapport - Uppföljande granskning av 2019 års fördjupade granskningar
- Skrivelse till nämnd angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision
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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§ 133
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00004

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2021-11-29) ordförande och tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut november, rapportering december
Yttranden Teknik november
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.
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§ 134
Information från förvaltningen

Dnr 2021-00005

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf förvaltningschef Ola Hamberg informerar om:
- Kungsbacka idrottspark vann Kungsbacka Arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö
2021
- Projektet med SAM-träning återupptas från och med den 1 december 2021
- Tekniks insatser i samband med snöovädret i början av december
- Upphandling av ramavtal för Drift av ÅVC och omlastningsstation samt transport
och omhändertagande av fraktioner har tilldelats.
- Teknik inom kort annonserar upphandling för Drift och underhåll av gatubelysning
samt att Teknik har utökat bemanning med ytterligare en belysningsingenjör.
- Ett konstråd inrättas inom kommunen
- Tekniks julfest ställdes in till följd av Folkhälsomyndighetens nya
rekommendationer
- Drift Gatas luciafirande genom staden
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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