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§ 27 Dnr 2021-00162  

Underlag till kommunbudget 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar Underlag till kommunbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska varje år lämna underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års 
kommunbudget. 

De trender som påverkar nämnden för Tekniks verksamhetsområden är framförallt 
kopplade till hållbarhet, en växande befolkning, informationssäkerhet och 
digitalisering samt invånares påverkansmöjligheter.  

På motsvarande sätt är de största utmaningarna inom Tekniks verksamheter är att 
kunna tillgodose ett ökande behov av både avlopp och dricksvatten, tillsammans med 
renoverings- och uppgraderingsbehov av ledningsnätet, när Kungsbackas befolkning 
växer. Redan idag påverkar hållbarhetskrav och klimatförändringar Tekniks 
verksamhetsområden, och denna utveckling kommer att fortsätta påverka Teknik 
framöver, såsom omvärldsbevakningen visar.  

Underlag till kommunbudget innehåller också förslag på två nya indikatorer för 
kommunfullmäktiges mål om en hållbar utveckling och en hälsosam miljö, vilka 
gäller minskning av avfall i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna planen 
”Göteborgsregionen minskar avfallet”.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Underlag till kommunbudget 2022 

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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§ 28 Dnr 2021-00142  

Verksamhetsområde för dagvatten 2020 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

 Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten enligt 
tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2021-02-17, 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. 

Verksamhetsområdet för dagvattentjänsten är bristfällig och är inte heltäckande för 
vart tjänsten finns tillgänglig. Under 2020 har en genomgång av 
verksamhetsområden för dagvatten bedrivits som underlag till införande av 
brukningsavgifter för dagvatten. Arbetet har bedrivits genom att studera VA-kartor, 
inventera kundsystem och annat arkivarbete. Förslag på nya verksamhetsområden för 
dagvatten har tagits fram och innebär kompletteringar till det befintliga 
verksamhetsområdet.  

Bilagan 1 är en förteckning på ingående fastigheter i det nya förslaget till 
verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Bilaga 1. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17 

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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§ 29 Dnr 2020-01228  

Motion - om fruktlund/parker (KS 2020-00913) 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

 Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till nämnden för Tekniks yttrande 2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker har skickats 
till Teknik för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 
mars 2021. Motionen föreslår en eller flera mötesplatser i form av fruktlundar och 
pekar bland annat på Göteborg som exempel där fruktlundar ger invånare möjlighet 
att träffas familjevis, unga som äldre, över generationsgränserna, att plocka frukt 
både äpple som bär av olika slag, som björnbär, vinbär etc. Motionärens motivering 
är bland annat att det skulle kunna bli ett populärt inslag bland många av kommunens 
invånare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Yttrande, 2021-02-23 

KSAU 2020-12-02 § 351 Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att 
undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Motion (Socialdemokraterna) - Fruktlund parker 

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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§ 30 Dnr 2020-00569  

Lokal Trafikföreskrift tättbebyggt område Kullavik 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00039 om 
tättbebyggt område i Kullavik. 

Sammanfattning av ärendet 

I Kullavik har samhället utökats med området Sandlyckan och den gällande 
föreskriften för tättbebyggt område (1384 2014-00043) behöver därför justeras så att 
den även innefattar Sandlyckan. 

Att inkludera Sandlyckan inom tättbebyggt område innebär att det blir 
bashastigheten 50 km/tim som gäller samt att det blir kommunen som beslutar 
eventuella lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område gäller bashastigheten 
70 km/tim och det är Länsstyrelsen som beslutar om lokala trafik-föreskrifter. 

Trafikverket och polisen har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget och har 
inte lämnat några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

1384 2021-00039 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 
område i Kullavik 

1384 2014-00043 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 
område på Kullavik 

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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§ 31 Dnr 2021-00081  

Lokal trafikföreskrift parkering och laddplats Skogskyrkogården 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter 1384-2021-00040, -
00041, -00042 om laddplats, parkering och parkering för rörelsehindrade vid 
Skogskyrkogården. 

Sammanfattning av ärendet 

Parkeringsplatsen vid Skogskyrkogården byggdes ut 2020 och har sedan dess 
reglerats med tillfälliga föreskrifter. Nu är kartmaterial uppdaterat och permanenta 
föreskrifter behöver beslutas.  

I den södra delen av parkeringen finns laddplatser som även de behöver permanent 
lokal trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

1384 2021-00040 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats vid 
Skogskyrkogården 

1384 2021-00041 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid 
Skogskyrkogården 

1384 2021-00042 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade vid Skogskyrkogården 

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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§ 32 Dnr 2021-00163  

Lokala trafikföreskrifter parkeringsförbud Västra Villastaden 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter 1384 2021-00043, -
00044, -00045 och 00046 om parkeringsförbud på Svangatan, Kaptensgatan och 
Skogsallén. 

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. Idag finns det parkeringsförbud 
en dag i månaden klockan 6-9 på Svangatan, Kaptensgatan och Skogsallén i Västra 
Villastaden. Driftavdelningen ser inte att det finns behov av att genomföra denna 
månadsvisa städning under hela året och har meddelat att det räcker att 
parkeringsförbudet gäller under perioden april-november. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

1384 2021-00043 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Svangatan 

1384 2021-00044 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Svangatan 

1384 2021-00045 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Kaptensgatan 

1384 2021-00046 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Skogsallén 

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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§ 33 Dnr 2021-00149  

Lokala trafikföreskrifter Gårdskullavägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00035 och 1384 
2021-00037 om parkering på Gårdskullavägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller befintliga parkeringsplatser som idag är skyltade med parkering 
tillåten. Då parkeringsplatserna ligger inom ett område med parkeringsförbud så 
behöver de regleras med lokal trafikföreskrift för att det ska vara tillåtet att parkera 
och för att den generella ”24-timmars regeln” ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-24 

1384 2021-00035 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Gårdskullavägen 

1384 2021-00037 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Gårdskullavägen 

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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§ 34 Dnr 2021-00150  

Lokal trafikföreskrift Lilla Gårdskullavägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00038 om 
parkering på Lilla Gårdskullavägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller befintliga parkeringsplatser som idag är skyltade med parkering 
tillåten. Då parkeringsplatserna ligger inom ett område med parkeringsförbud så 
behöver de regleras med lokal trafikföreskrift för att det ska vara tillåtet att parkera 
och för att den generella ”24-timmars regeln” ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-24 

1384 2021-00038 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Lilla 
Gårdskullavägen 

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. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14)
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-03-01 
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 35 Dnr 2021-00148  

Lokala trafikföreskrifter Särö centrumväg  

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00047 och 1384 
2021-00048 om parkering på Särö centrumväg. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller befintliga parkeringsplatser som idag är skyltade med parkering 
tillåten. Då parkeringsplatserna ligger inom ett område med parkeringsförbud så 
behöver de regleras med lokal trafikföreskrift för att det ska vara tillåtet att parkera 
och för att den generella ”24-timmars regeln” ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-24 

1384 2021-00047 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Särö 
centrumväg 

1384 2021-00048 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Särö 
centrumväg 

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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§ 36 Dnr 2021-00166  

Anslutning till kommunalt vatten för Höga 1:6 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till kommunalt vatten för Höga 1:6. 
Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna 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 (vatten). 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten 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, 2021-02-23 

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 
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§ 37 Dnr 2021-00005  

Information från förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion förs om cykelvägar i Åsa. Uppdrag kommer ges inom förvaltningen för 
att ta fram alternativ. 

I början på pandemin togs prover i avloppsvatten från ett av våra reningsverk. Dessa 
frystes in och kommunen har nu bistått forskningsinstitut RISE med proverna som 
forskningsmaterial. 

Information om att det blir Service som ska bygga toaletten på Borgmästareplatsen.  

Beslutsgång 

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

 

 


