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§ 10 Dnr 2021-00002  

Förändring av ärendelistan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner förändringen av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag från ordförande Monica Neptun (L) godkänner arbetsutskottet för Teknik 
behandling av ett extra ärende nämligen deltagande på finansieringsseminarium.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att arbetsutskottet för Teknik godkänner 
förändringen av ärendelistan. 
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§ 11 Dnr 2021-00016  

VA-verksamhetsområde 2020 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt 
tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är 
följande: 

• Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 
(Må) enligt bilaga 2 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 
(Äskatorp) enligt bilaga 3 

• Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4 

• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 
(Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 
och 2:130 enligt bilaga 6 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 
2:1 enligt bilaga 7 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 
enligt bilaga 8 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9 

• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 
enligt bilaga 10 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20 
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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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§ 12 Dnr 2021-00074  

Nämndens årsredovisning 2020 

 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner årsredovisning för 2020. 

Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och 
överlämnar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik har i huvudsak uppfyllt de målsättningar som beslutats. De allra flesta 
åtgärderna som finns beslutade i förvaltningens genomförandeplan har blivit utförda. 

De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är bättre 
än budget, ett överskott med knappt 8 miljoner kronor. Intäkter och kostnader har 
ökat jämfört med föregående år eftersom Teknik utför mer interna tjänster vilket 
beror på omfördelningar då Teknik övertagit ansvar för skötsel av utemiljö från 
Kultur & Fritid samt Service. Investeringar har inte varit möjliga att utföra i den 
omfattning som är planerad och önskvärd. 

VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 6,5 miljoner kronor vilket är 4,6 
miljoner bättre än budget. Anledningen är dels lägre personalkostnader beroende på 
svårigheter att rekrytera personal. Dels lägre kapitalkostnader än förväntat då flera 
stora investeringar fördröjts. 

Avfallsverksamheten ger ett är nollresultat vilket är 6 miljoner lägre än budget. 
Anledningen är främst ökade skatter på förbränning och slam samt många besök och 
stora avfallsmängder på våra återvinningscentraler. Kapitalkostnader är lägre än 
förväntat då flera stora investeringar senarelagts. 

Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 2 miljoner kronor vilket följer 
budget. Utbyggnadstakten är fortfarande hög och investeringar har genomförts för 
54 miljoner kronor. 

Blanketter för ombudgetering och resultatfonder redovisas till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Årsrapport 2020 nämnden för Teknik  

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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§ 13 Dnr 2021-00006  

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik godkänner uppföljningsrapport Intern kontroll Teknik 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom 
enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga 
risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern-
kontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport 
som ska beslutas av nämnden. 

Nämnden för Teknik antog internkontrollplanen 2020 i november 2019 och 
granskningar har genomförts under 2020 i enlighet med planen. Resultatet har 
sammanställts i föreliggande rapport och i de fall granskningen har visat på 
otillfredsställande resultat har åtgärder planerats och vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 

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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§ 14 Dnr 2021-00038  

Samråd - planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-02-01, och översänder det till 
Samhällsbyggnadskontoret. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 januari 2021 mottog Teknik en begäran från Samhällsbyggnadskontoret, att 
inkomma med synpunkter avseende Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom 
kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, väster om ån - etapp 2. Tekniks synpunkter ska 
vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 3 mars 2021. 

Programmet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv 
stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka 
innerstad, stadsdelen Valand och Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i 
stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska knyta samman Kungsmässan med 
innerstaden genom ett centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand som håller på att 
byggas ut.  

Representanter från förvaltningen för Teknik har varit delaktiga och representerade i 
arbetet med att ta fram planprogrammet. 

Nämnden för Teknik har nu fått möjlighet att yttra sig över planprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande, 2021-02-01 

Trafikutredning Planprogram Ejdern Teknik Version 1.3 

Remiss, planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Ejdern i 
Kungsbacka stad, Väster om ån - etapp 2. Upprättad november 2020, reviderad 
december 2020 2017:00334 

Följebrev - Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad - Väster om ån, 
etapp 2 

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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§ 15 Dnr 2019-00999  

Uppdrag gällande offentlig toalett vid temalekparken, 
Borgmästareplatsen 

Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik noterar informationen, angående återrapport av vad det skulle 
kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till 
temalekparken, till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik gav i september 2019 förvaltningen i uppdrag ställa upp en 
temporär WC-modul vid temalekparken, Borgmästareplatsen.  

Nämnden för Teknik gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka vad det 
skulle kosta att bygga en enkel men funktionär toalett med skötrum i anslutning till 
temalekparken. Uppdraget skulle samverkas med Service. 

Vid planering av lekplatsen ”Fågel, fisk eller mittemellan”, såg man över behovet av 
en toalett vid lekplatsen. Kostnaden och platsbrist gjorde att projektet inte planerade 
in någon toalett.  

Sedan våren 2020 står det en temporär toalett vid lekplatsen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på toalett och dess placering. Det finns en rad 
kriterier som bör uppfyllas och det finns olika utföranden att ta ställning till. Efter en 
avstämning med förvaltningen för Service som sköter drift och underhåll av toaletten 
på Kungsbacka torg, finns nu kriterier för utformning som ger en kostnadseffektiv 
skötsel.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

NTE §97 Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) 
gällande offentlig toalett vid temaparken 

Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Birgitta Gustafsson (L) gällande 
offentlig toalett vid temaparken 

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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§ 16 Dnr 2021-00078  

Tillsammansodling 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet och överlämnar ärendet utan 
eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till förvaltningen om att få starta en 
tillsammansodling/stadsodling. Sökanden, en ideell förening: Kungsbacka 
tillsammansodling, önskar använda den grönyta som ligger mellan Almgatan, 
Skogsallén, Onsalavägen och Kungsgatan uppe vid Tingbergsrondellen. Ansökan 
baserar sig på de riktlinjer samt avtal för stadsodling som antogs av nämnden 
2014. (Dessa är i behov av uppdatering och förnyelse.) 

Sökande har önskat just denna plats för att odlingen behöver ett ”skyltfönster”, och 
de menar att platsen måste synas väl och ligga centralt för att kunna öppna dörrar till 
ett mer medskapande samhälle. Sökanden har i sin ansökan bl.a uppgett att de vill 
skapa en ny typ av social yta för människor som vill odla mat tillsammans och en 
ökad trivsel i området samt en ökad ansvarskänsla för gemensamma ytor. 

Diskussion förs kring placeringen av den föreslagna ytan och alternativa förslag på 
ytor.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsbeskrivning - Kungsbacka Tillsammansodling 

Riktlinjer för odling på allmän plats i Kungsbacka 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om de vill ta beslut idag eller 
om ärendet ska bordläggas och finner att ärendet bordläggs samt överlämnas utan 
eget ställningstagande till nämnden för Teknik. 
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§ 17 Dnr 2020-01242  

Upphandling av entreprenad för Gata Aranäs etapp 3, parkeringshuset 
Linden 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av entreprenad för Gata Aranäs 
etapp 3, parkeringshuset Linden. 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen avser markparkering, yta för återvinningsstation, gångpassage, 
grönytor, gångbana vid parkeringshuset Linden. 

Förväntad nytta är ett komplement till parkeringshuset i form av markparkering samt 
därutöver en yta för återvinning samt grönytor för omhändertagande av dagvatten 
och gestaltning. 

Kalkylpriset för upphandlingen är 17 mnkr. Finansiering sker genom 
investeringsbudget. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen. Medel har förts över 
till förvaltningen för Teknik. 

Kungsbacka kommun står för kostnaden. 

Byggnationen påbörjas, enligt nuvarande tidplan, då skyddsbarriären utmed 
järnvägen är färdigbyggd. 

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

De krav som ställs på miljö är gällande lagstiftning. De krav som ställs på kvalitet är 
krav enligt AMA Anläggning 20 (Allmän material- och arbetsbeskrivning) samt 
projektspecifika krav som ställs i upphandlingen. Den anbudsgivare som uppfyller 
samtliga krav och lämnar lägst pris kommer tilldelas uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

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 

Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) – för kännedom 
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§ 18 Dnr 2021-00072  

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Norrelund 1:4 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 
Norrelund 1:4. 

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 aktuella fastigheter 
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, 2021-02-01 

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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§ 19 Dnr 2021-00040  

Uppsägning av avtal med VA-förening APVA samt tecknande av nytt 
avtal med Älvsåkers VA-förening 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar att kommunen avslutar anslutningsavtalet med 
AP-VA-anläggning AB samt att nytt avtal ska tecknas med Älvsåkers VA-förening. 

Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

AP-VA-anläggning AB har 2014 tecknat ett avtal med Kungsbacka kommun för 
anslutning av VA utanför Verksamhetsområde. I februari 2018 antog nämnden för 
Teknik riktlinjer för anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde för VA där 
nämnden beslutade att kommunen bara tecknar avtal med ekonomiska föreningar och 
samfällighetsföreningar, inte aktiebolag. 2016 kontaktade APVA AB Teknik för att 
ansöka om en extra förbindelsepunkt. Detta säger Teknik nej till med anledning att 
föreningsformen är ett aktiebolag.  

Bolaget meddelar Teknik i maj 2018 att de startat en process med att ombilda sig till 
en ekonomisk förening. Älvsåker VA ekonomiska förening är nu skapad. 

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

Älvsåkers VA-förening har ansökt om att få ansluta 130 fastigheter till kommunalt 
vatten och spillvatten vilka 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, 2021-02-01 

Översiktskarta  

Avtal AP-VA anläggning, 2014-01-21 
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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 och AP-VA anläggning AB, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2021-00080  

Lokal trafikföreskrift parkering Läraregatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00015 om 
parkering vid Läraregatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Parkeringsanläggningen som ligger norr om Läraregatan, mellan järnvägen och 
Lindens gata behöver ges permanent reglering efter befintlig skyltning. Parkeringen 
är idag reglerad med tillfällig föreskrift, med avgift om 2 kr/tim. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

1384 2021-00015 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Läraregatan 

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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§ 21 Dnr 2021-00079  

Lokal trafikföreskrift gågata Teatergatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00018 om gågata 
på Teatergatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Teatergatan är idag angöring för bostäder på den västra delen och enkelriktad smal 
gata på den östra delen som ansluter till Gymnasiegatan.  Den enkelriktade sträckan 
mellan Aranäs allé och Gymansiegatan är smalt utformad och i hörnet på kvarteret 
ligger en förskola med liten gård och lekmiljö i direkt anslutning till vägen. 

Förvaltningen för Teknik ser att behovet av motorfordonstrafik på Teatergatan 
mellan Aranäs Allé och Gymnasiegatan är låg. I trafikmätning gjord 2017 
trafikerades sträckan endast av cirka 15 fordon per vardag. Denna trafik kan istället 
ledas via Aranäs allé och Parkgatan, för att värna utemiljön kring förskolan så gott 
det går. 

När sträckan regleras som gågata är det fortfarande tillåtet för transporter till 
fastigheten att köra på sträckan (på gåendes villkor). Trafiksituationen för cyklister 
förbättras med regleringen gågata då det blir tillåtet att cykla, idag är det vanligt att 
cyklister cyklar mot enkelriktat på sträckan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

1384-00018 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på 
Teatergatan 

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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§ 22 Dnr 2021-00088  

Lokala trafikföreskrifter Fjärås Bräckaskolan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter med beteckning 1384 
2021:00016 och 1384 2021:00017 om parkering vid Fjärås Bräckaskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Parkering för rörelsehindrade vid Fjärås Bräckaskolan, gulmarkerad i LTF 1384 
2021:00016, saknar en lokal trafikföreskrift som reglerar denna.  

Parkering vid Fjärås Bräckaskolan saknar en lokal trafikföreskrift som reglerar 
parkeringen med en tidsbegränsning om 30 minuter. Gulmarkerade ytor i LTF 1384 
2021:00017. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

1384 2021:00016 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 

rörelsehindrade vid Fjärås Bräckaskolan 

1384 2021:00017 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid 
Fjärås Bräckaskolan 

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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§ 23 Dnr 2021-00089  

Lokala trafikföreskrifter Borgmästaregatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter med beteckning 1384 
2020:00475, 1384 2020:00476 och 1384 2021:00014. 

Sammanfattning av ärendet 

Platserna för parkering för rörelsehindrade på Borgmästaregatan, gulmarkerade i 
LTF 1384 2020:00475, saknas en permanent lokal trafikföreskrift som reglerar dessa. 

Lastplats på Borgmästaregatan, gulmarkerad i LTF 1384 2020:00476, saknar en 
permanent lokal trafikföreskrift som reglerar denna som ändamålsplats för lastning 
och lossning. 

Parkeringsplatser på Borgmästaregatan där fordon får parkera högst 15 minuter i 
följd saknar en permanent lokal trafikföreskrift som reglerar dessa, gulmarkerade 
ytor i LTF 1384 2021:00014. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

1384 2020:00475 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade på Borgmästaregatan 

1384 2020:00476 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats 
på Borgmästaregatan 

1384 2021:00014 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Borgmästaregatan 

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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§ 24 Dnr 2021-00094  

Lokala trafikföreskrifter parkeringsförbud Östra Villastaden, Tingberget 
och Storgatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter 1384 2021-00012, 1384 
2021-00019, 1384 2021-00020, 1384 2021-00021 om parkeringsförbud vid vissa 
tillfällen på Storgatan, Gårdskullavägen, Godhemsgatan och Lundegrens gata. 

Sammanfattning av ärendet 

För att Tekniks driftpersonal ska kunna städa vissa gator på ett bra sätt krävs det att 
det är fritt från parkerade fordon vid vissa tillfällen. Där det finns behov av ett 
parkeringsförbud på grund av städning så införs detta en dag i månaden under april-
november (med undantag för Storgatan där förbudet gäller varje måndag hela året). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

1384 2021-00012 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud på Storgatan 

1384 2021-00019 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud på Gårdskullavägen 

1384 2021-00020 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud på Godhemsgatan 

1384 2021-00021 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud på Lundegrens gata 

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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§ 25 Dnr 2021-00005  

Information från förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren uppger att sjukfrånvaron på förvaltningen, med 
tanke på pandemiläget, fortfarande är låg. Det är en viss påverkan på invånare som 
vill ha vatteninstallationer men där förvaltningen fortfarande är restriktiva pga 
pandemin.  

Kommunen kommer agera stöd för Regionen vid vaccinationerna mot Covid-19. En 
del i detta arbete har förberetts från Teknikens hus där personalen på depån har 
tillverkat flyttbara väggar som kommer användas i den lokal Regionen ska använda. 

Förvaltningen ser fortfarande kommunikationen med Trafikverket avseende 
byggande av cykelbanor som svårhanterlig. T.ex. vill Trafikverket ha 
gestaltningsprogram för nya cykelbanor som ska byggas vilket förvaltningen har 
svårt att se behov av. Möte ska bokas på sikt med företrädare för Trafikverket för att 
få till ett bättre samarbete. 

Diskussion om den tillfälliga återvinningscentralen i Frillesås, där det finns ett 
tillfälligt bygglov för 5 år. Det finns inget politiskt beslut på att placeringen ska vara 
där framöver utan detta får det beslutas om när placering av återvinningscentraler i 
kommunen och en eventuell permanent återvinningscentral i Frillesås är beslutad. 

Förvaltningschefen har för kommunen nu tecknat avtal med Ragnsells, för 
hämtningen av hushållsavfall. 

Diskussion förs avseende tidigare information kring att kommunen ska ta över 
insamlingen av tidningar vid årets slut och hur detta ska lösas praktiskt och 
finansiellt. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 
till protokollet och finner att så sker. 
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§ 26 Dnr 2021-00102  

Deltagande på finansieringsseminarium 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden godkänner att arbetsutskottet samt en representant från varje partigrupp får 
delta i finansieringsseminarium (webinar) den 18 mars.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefer, förtroendevalda och personer som på andra sätt är involverade i 
investeringsbeslut har fått information om finansieringsseminarium (webinar) den 18 
mars där det ska diskuteras och belysas möjliga finansieringsalternativ för att klara 
investeringsbehovet av framtidens Vatten och Avlopp. Beslut behöver tas i nämnden 
för ledamöters eventuella deltagande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Monica Neptun (L) föreslår att arbetsutskottet samt en från varje 
partigrupp får delta i finansieringsseminarium (webinar) den 18 mars.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om hennes förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

 


