
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-01-11 

 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Stadshuset och TEAMS Klockan  08:00 – 08.50 

Beslutande Ledamöter 

Monica Neptun (L), ordförande 
Annika Carlsson (M), vice ordförande 
Anders Eriksson (C) 
Britt Tönnberg (S) 

 

  Tjänstemän 

Karl Lundgren, förvaltningschef 
Emelie Hjertén, nämndsekreterare 
 

   

  

Plats och tid för justering Digital justering den 12 januari 2021  

   

 Sekreterare Emelie Hjertén Paragrafer §§ 1-9 

Underskrifter Ordförande Monica Neptun (L) 

Protokolljusterare Anders Eriksson (C)  

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14)
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-01-11 
 

 

  

 
 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Nämnden för Tekniks arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-01-11 Paragrafer §§ 1-9 

Anslagsdatum 2021-01-14 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då anslaget tas ner 2021-02-05 

 

Förvaringsplats för protokollet Teknik 

Underskrift  
  
Emelie Hjertén 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14)
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-01-11 
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

Innehåll 

§ 1 Dnr 2020-01221 
Investeringsplan 2022 - 2026 och investeringsbudget med tillhörande 
behovsanalyser .............................................................................................. 4 

§ 2 Dnr 2020-00429 
Läkemedelsrening - slutrapport .................................................................... 6 

§ 3 Dnr 2020-00687 
Upphandling av rivning och anläggning av Borgmästarebron ..................... 7 

§ 4 Dnr 2020-01279 
Lokal trafikföreskrift väjningsplikt Korsgatan ............................................. 9 

§ 5 Dnr 2020-01280 
Lokal trafikföreskrift väjningsplikt Sjukstugegatan ................................... 10 

§ 6 Dnr 2020-01277 
Lokala trafikföreskrifter Kolla Parkstad ..................................................... 11 

§ 7 Dnr 2020-01066 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Ryared 1:29 ............ 12 

§ 8 Dnr 2020-01051 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kussered 1:15 ......... 13 

§ 9 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen ................................................................... 14 

 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14)
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-01-11 
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 1 Dnr 2020-01221  

Investeringsplan 2022 - 2026 och investeringsbudget med tillhörande 
behovsanalyser 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser 
enligt investeringsplaner 2022 – 2026 för Tekniks skattefinansierade verksamheter 
samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt 
Avfall och Återvinning. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringar inom Kungsbacka kommun är uppdelade på löpande investeringar och 
övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar och 
upprustning/underhåll. Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis 
investeringar i infrastruktur och enskilda projekt.  

Skattefinansierade verksamheter 

Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar 
för en budget för löpande investeringar år 2022 på 30,6 miljoner kronor. I planen för 
år 2023-2026 är de löpande investeringarna totalt 120 miljoner kronor. Den största 
posten avseende löpande investeringar är reinvestering asfaltsbeläggning med 
14 miljoner kronor per år. Budget för övriga investeringar omfattar 2022 totalt 
70 miljoner kronor och i planen för år 2023-2026 planerar nämnden för investeringar 
om totalt är dessa totalt 405 miljoner kronor. De större projekt som planeras är gång- 
och cykelvägar för 167 miljoner kronor, utbyte av gatubelysning till energisnål LED-
belysning för 30 miljoner kronor samt ombyggnation av Varlavägen, Arendalsleden, 
Gamla Onsalavägen för omkring 120 miljoner kronor.   

Avgiftsfinansierade verksamheter 

Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2022 är 222 650 tkr 
varav 55 100 tkr inkomster och 277 750 tkr är utgifter. I planperioden 2023–2026 är 
budget totalt 1 138 450 tkr varav 378 050 tkr inkomster och 1 516 500 tkr utgifter. 
Stora projekt under 2022 är uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås 
vattenverk och Hammerö, Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-
utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala, Hanhals och Släps-Högås samt utbyte 
(reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De stora projekten under 2023–2026 är 
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket har en preliminär total budget på 500 
miljoner kronor, Reservvatten Göteborg, Reservvatten Varberg, årliga 
reinvesteringar i VA-ledningsnätet, uppdimensionering av vattenledningar mellan 
Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VA-utbyggnad om ca 100 miljoner 
kronor. Ökad ambition i underhåll och utbyggnad kräver en taxeökning på ytterligare 
2-3 procent.  

Avfallsverksamhetens planerade budget för 2022 är 9 miljoner kronor, och då ingår 
utgifter om 5 miljoner kronor för ny Återvinningscentral (ÅVC). I planperioden 
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2023–2026 är den 48 miljoner kronor och då ingår utgifter om 32 miljoner kronor för 
ny ÅVC.  

Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2022 är 36 miljoner kronor och i 
planperioden 2023–2026 är den 106 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Investeringar Skatt 2022-2026 

Investeringar VA 2022-2026 

Investeringar Avfall & Återvinning 2022-2026 

Investeringar Kungsbacka Bredbandsnät 2022-2026 

Behovsbeskrivningar 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 2 Dnr 2020-00429  

Läkemedelsrening - slutrapport  

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar rapporten Kullavik läkemedelsförstudie, 2020-01-07, 
angående förstudie genomförd vid Kullaviks avloppsreningsverk gällande 
avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har under 2019 och 2020 tillsammans med Veolia Water 
Technologies genomfört en förstudie vid Kullaviks avloppsreningsverk gällande 
avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Projektet finansierades 
i huvudsak av Naturvårdsverket. 

Förstudien i Kullavik hade som mål att generera underlag för beslut om behov, 
omfattning och kostnad av läkemedelsrening i avloppsvatten för en 
fullskaleanläggning. Ingen bedömning har gjorts av påverkan på recipienten från de 
befintliga utsläppen från kommunens reningsverk. Inom ramen för förstudien 
genomfördes en nulägesanalys där reningen i den befintliga reningsprocessen 
undersöktes under en två veckor lång provtagningskampanj, förberedande labbförsök 
genomfördes samt pilotförsök i två olika anläggningar. Försöken visade att tekniken 
med aktivt kol eller aktivt kol och ozon kunde reducera läkemedelsrester medan 
tekniken med biologisk rening endast gav en liten ökning av reduktionen jämfört 
med den befintliga reningen. Försöken visade också att dagens ordinarie 
reningsprocess redan har en reducering av vissa läkemedelsrester. Resultaten 
redovisades i en slutrapport som lämnades till Naturvårdsverket 2020-12-14. I 
slutrapporteringen ingick även ett granskningsutlåtande från en oberoende 
processkonsult. 

Kompletterande underlag behövs i form av en hållbarhetsanalys genomföras där den 
miljöpåverkan som en anläggning för utökad läkemedelsrening skulle innebära vägs 
mot den nytta som anläggningen skulle göra för recipienten. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-07 

Slutrapport Kullavik läkemedelsförstudie, 2020-12-14 av Veolia Water Technologies 
AB 

Utlåtande från oberoende parts medverkan vid och granskning av Kullavik 
läkemedelsförstudie, 2020-12-11 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 3 Dnr 2020-00687  

Upphandling av rivning och anläggning av Borgmästarebron 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av rivning av befintlig bro och 
anläggning av ny Borgmästarebro.   

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen avser rivning av befintlig bro och anläggning av ny Borgmästarebro.  

Befintlig bro är skadad i konstruktionen och håller inte för bil- och busstrafik. Därför 
behöver befintlig bro rivas och ersättas av en ny bro i samma läge och med samma 
gatusektioner som idag, d.v.s. två körfält samt gång-och cykelväg på båda sidor. 

Kalkylpriset för upphandlingen är 19 miljoner kr. Finansiering sker genom 
investeringsbudget. Uppdraget kommer från Nämnden för Teknik. 

 

 Kostnad (miljoner 
kr) 

Markåtkomst 0* 

Byggledning 1 

Byggnation 14 

Byggnation oförutsett 4 

Totalt 19 

*byggs på kommunens mark 

 

Kungsbacka kommun står för kostnaden. 

Planerad genomförandetid är mars 2021-mars 2022. 

Upphandlingen följer de regler som framgår i Upphandlingspolicy för Kungsbacka 
kommun och Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy. 

De krav som ställs på miljö är enligt gällande lagstiftning. 

De krav som ställs på kvalitet är: krav enligt AMA anläggning (Allmän material- och 
arbetsbeskrivning) samt projektspecifika krav som ställs i upphandlingen. 

Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och lämnar lägst pris kommer 
tilldelas uppdraget. 

Tillstånd från Mark- och Miljödomstolen finns för att utriva befintlig bro 
"Borgmästarebron" samt anlägga ny bro mm. inom fastigheterna Kungsbacka 2:2 
och Kungsbacka 3:1. Domen vann laga kraft 2020-12-29. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-12-11 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Upphandlingsenheten Service 
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§ 4 Dnr 2020-01279  

Lokal trafikföreskrift väjningsplikt Korsgatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2020-00493 om 
väjningsplikt på Korsgatan. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med omasfaltering av Östra Långgatan görs justeringar och förbättringar 
av trafiksäkerhetsåtgärder. Bland annat smalnas ett övergångsställe norr om 
korningen med Korsgatan av för att ge en säkrare passage över vägen. Även söder 
om korsningen med Korsgatan finns en avsmalnad passage. Detta gör att det blir en 
sidoförskjutning för förare på Östra Långgatan och endast ett körfält vid 
övergångsställena. Mellan dessa passager ansluter Korsgatan och för att det inte ska 
bli ska bli problem med framkomligheten i korsningen rekommenderas att 
fordonsförare från Korsgatan får väjningsplikt gentemot fordon på Östra Långgatan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

1384 2020:00493 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 

Korsgatan 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 5 Dnr 2020-01280  

Lokal trafikföreskrift väjningsplikt Sjukstugegatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2020-00083 om 
väjningsplikt på Sjukstugegatan. 

Sammanfattning av ärendet 

I korsningen Sjukstugegatan- Gamla Göteborgsvägen finns en byggnad som gör att 
sikten är något skymd, framför allt är det svårt att se fotgängare och cyklister. 

Det är lämpligt att införa väjningsplikt för förare från Sjukstugegatan som ska köra ut 
på Gamla Göteborgsvägen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

1384 2020:00083 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 

Sjukstugegatan 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 6 Dnr 2020-01277  

Lokala trafikföreskrifter Kolla Parkstad  

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2020-00486 om 
parkering på Gnejsvägen och 1384 2020-00491 om parkering på Månstensvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet för Teknik har delegation att ta beslut om lokala trafikföreskrifter 
avseende kompletterande lokala trafikföreskrifter för de nya parkeringarna som har 
tillkommit efter genomförandet av Parkeringsreglering, Kungsbacka Stad 
diarienummer 2018-00159. 

Parkeringsregleringen innebär införande av p-skiva och avgift. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-12-30 

1384 2020-00486 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Gnejsvägen 

1384 2020-00491 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Månstensvägen 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 7 Dnr 2020-01066  

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Ryared 1:29 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för Ryared 
1:29. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetens enskilda avloppsanläggning är inte godkända av bygg- och 
miljöförvaltningen. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter 
utanför verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har 
tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuell fastighet ska 
anslutas bedöms vara tillräcklig. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 
spillvatten vilken ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Beslut om anslutning 
utanför VA-verksamhetsområde fattas av arbetsutskottet för Teknik (enligt punkt 6.1 
i delegeringsförteckningen) och avtal beträffande brukande av kommunens allmänna 
VA-nät upprättas enligt beslut. Avtalet reglerar kommunens respektive 
fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt kostnader för anslutningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks Tjänsteskrivelse 2020-12-29 

Översiktskarta 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14)
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-01-11 
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 8 Dnr 2020-01051  

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kussered 1:15 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 
Kussered 1:15. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetens enskilda avloppsanläggning är inte godkända av bygg- och 
miljöförvaltningen. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter 
utanför verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har 
tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuell fastighet ska 
anslutas bedöms vara tillräcklig. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 
spillvatten vilken ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Beslut om anslutning 
utanför VA-verksamhetsområde fattas av arbetsutskottet för Teknik (enligt punkt 6.1 
i delegeringsförteckningen) och avtal beträffande brukande av kommunens allmänna 
VA-nät upprättas enligt beslut. Avtalet reglerar kommunens respektive 
fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt kostnader för anslutningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks Tjänsteskrivelse 2020-12-29 

Översiktskarta 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 9 Dnr 2021-00005  

Information från förvaltningen 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar att förvaltningen har tagit initiativ till 
nätverk i Åsa "Klimatsäkra Åsa". Tidigare har samtal förts med föreningar vid 
förfrågan och vid ett tillfälle 2019 hölls ett informationsmöte på Löftadalens 
folkhögskola. Kontakt är tagen med föreningar och samfälligheter om att bygga upp 
en struktur för fortsatt dialog och samarbete. Tanken är att ha en utvecklande dialog 
kring åtgärder för att minska påverkan vid skyfall, höga flöden etc. 

Instruktion har getts till förvaltningen "Höjd ambition snöröjning & halkbekämpning 
med anledning av den höga belastningen inom vården." 

Förvaltningen har anställt en utvecklare inom upphandling, som bland annat har till 
uppgift att jobba mot att förvaltningen ska bli en bättre beställare och därigenom 
bland annat utveckla goda affärer med våra upphandlingar som grund. Det är viktigt 
att kommunen har bra arbetsformer och bra samarbete med våra entreprenörer. 

Under julledigheten har det vart ett stort tryck på kommunens återvinningscentraler. 
Det har under året varit ungefär 5-10 % fler besök och samma ökning i avfall. Trots 
uppmaningar på hemsida och utskick i avfallsappen har antalet besökande i 
mellandagarna varit stort med långa köer, vilket också berott på att antalet fordon 
inne på varje återvinningscentral varit begränsat på grund av pandemin. 

Förvaltningen ser fortfarande inga större störningar i arbetet på grund av pandemin.  

Beslutsgång 

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

 


