
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 
2021-05-03 

 
 

 
  

 

  
 

Plats och tid för 
sammanträde 

Stadshuset, lokal Tjolöholm Klockan 08:00 – 08.45 

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 4 maj 2021   

   

 Sekreterare Emelie Hjertén Paragrafer §§ 52-61 

Underskrifter Ordförande Monica Neptun (L) 

Protokolljusterare Anders Eriksson (C)  

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-05-03  
 

 

 
  

 

 

 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 52 Dnr 2021-00323 

Lokal trafikföreskrift - Orsnäs vägförening 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00073 om förbud 

att parkera inom Orsnäs vägförening. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokal trafikföreskrift 1384 2010-00567 om förbud att parkera inom Ornäs 

vägförening behöver ersättas med en justerad lokal trafikföreskrift. Visst 

väghållaransvar inom föreningen har blivit privatägt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

1384 2021-00073 Kungsbacka kommuns lokal trafikföreskrift om förbud att parkera 

inom Orsnäs vägförening. 

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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§ 53 Dnr 2021-00324 

Lokal trafikföreskrift - Britta Lenas gata 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00071 om förbud 

att parkera på Britta Lenas gata. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit in klagomål på att kollektivtrafiken har svårt att ta sig fram längs 

med Britta Lenas gata när fordon står parkerade, det finns inte tillräckligt med plats 

att komma förbi. Den västra sidan av Britta Lenas gata föreslås därför skyltas med ett 

parkeringsförbud. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

1384 2021-00071 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om att parkera på 

Britta Lenas 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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§ 54 Dnr 2021-00344 

Lokal trafikföreskrift - Vallgatan 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00098 om 

parkering på Vallgatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har uppmärksammats att befintlig skyltning på Vallgatan vid Badhusparken inte 

är korrekt. Förslag är att justera så parkeringsregleringen följer beslutet 2018-00159 

(Parkeringsreglering, Kungsbacka Stad). De längsgående parkeringarna blir 

reglerade som de övriga i innerstaden med parkeringsskiva 1 timma och 

parkeringsytan behåller parkeringsskiva 1 timma eller max 4 timmar mot avgift.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

1384 2021-00098 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 

Vallgatan 

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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§ 55 Dnr 2021-00127 

Lokala trafikföreskrifter - Hastighet Fjärås industriväg 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter 

1384 2021-00113 om hastighet på Fjärås Industriväg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun är väghållare för Fjärås Industriväg. I dag är hastigheten för 

fordon som färdas på vägen begränsad till 70 kilometer i timmen. Utifrån vägens 

placering och utformning bedöms en lägre hastighetsbegränsning vara lämplig. 

Önskemål om sänkt hastighetsbegränsning på vägen har också framkommit i dialog 

med lokala företagare. För att öka säkerheten och tryggheten föreslås hasigheten för 

fordon som färdas på Fjärås industriväg att begränsas till 40 kilometer i timmen.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-28 

1384 2021-00113 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 

Fjärås industriväg 

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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§ 56 Dnr 2021-00379 

Lokal trafikföreskrift parkeringsförbud Smidesvägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning 1384 2021-

00109 och 1384 2021-00110. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Teknik har kontaktats av fastighetsägare vid Smidesvägen som i 

samband med lastning och lossning fått en parkeringsanmärkning. På sträckan är det 

reglerat med förbud att stanna och parkera på båda sidor om vägen. Förvaltningen 

bedömer att det är möjligt att istället reglera den östra sidan med parkeringsförbud, 

då kan fastighetsägare stanna för lastning och lossning. Syftet med regleringen som 

är idag har varit att få bort fordon som parkerats siktskymmande i anslutning till 

korsning och de farthinder som finns på platsen. Med den föreslagna förändringen 

kan detta förhindras samtidigt som det blir möjligt att stanna till och lasta och lossa. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

1384 2021-00109 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 

stanna och parkera på Smidesvägen 

1384 2021-00110 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 

parkera på Smidesvägen 

 

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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§ 57 Dnr 2021-00378 

Lokala trafikföreskrifter parkering Särö centrum 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokala trafikföreskrifter med beteckning 1384 

2021-00106, -00111 och -00112 om parkering i Särö centrum. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid en genomgång av de befintliga lokala trafikföreskrifterna i Särö centrum har 

förvaltningen upptäckt att parkeringsplatserna norr om Furubergsvägen 10 

(vårdcentralen) saknar reglering i form av lokal trafikföreskrift. Därför föreslås nya 

lokala trafikföreskrifter enligt den befintliga skyltningen d.v.s. parkering 10 min, 

parkering 1 timma samt parkering för rörelsehindrade. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-27 

1384 2021-00106 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 

rörelsehindrade norr om Furubergsvägen 10 

1384 2021-00111 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering norr 

om Furubergsvägen 10 

1384 2021-00112 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering norr 

om Furubergsvägen 10 

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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§ 58 Dnr 2021-00208 

Fråga om laddplatser 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fråga diskuteras angående kommunens parkering för laddplatser, och om det bör 

vara reglerat så att man bara får stå där om man samtidigt laddar sin elbil. 

Förvaltningen har utrett frågan och meddelar att det inte är lämpligt att skylta 

laddplatserna i parkeringshuset Linden med en sådan reglering.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 

till protokollet och finner att så sker. 
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§ 59 Dnr 2021-00393 

Information om kommande uppdatering av delegeringsförteckning 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren och nämndsekreterare Emelie Hjertén redovisar för 

arbetsutskottet om de tilltänkta förändringarna i delegeringsförteckningen som 

förmodligen kommer upp för beslut i juni. Det som beskrivs på dagens möte är 

framförallt att två delegeringar avseende beslutande av lokala trafikföreskrifter 

föreslås delegeras (idag tas dem av arbetsutskottet) samt att förvaltningens yttranden 

till t.ex. Bygg & Miljö, yttrande om detaljplan till kommunstyrelsen och yttrande till 

Trafikverket om fordonsdispenser, framgent kommer att anmälas som 

delegeringsbeslut (idag anses de flesta yttranden vara verkställighet).   

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 

till protokollet och finner att så sker. 
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§ 60 Dnr 2021-00392 

Anslutning till kommunalt vatten för Välås 3:67 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten för Välås 3:67. Utskottet 

uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

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 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 2021-04-28 

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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§ 61 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar om följande 

- I närtid kommer förvaltningen ha startmöte med entreprenören inför rivning och 

byggnation av Borgmästarebron. 

- Vad gäller gång- och cykelbro vid Inlag så kommer Trafikverket utreda möjlighet 

till en bro som fästs på sidan av den befintliga bron. Detta har tidigare bedömts som 

olämpligt men ytterligare en prövning kommer göras.  

- Förvaltningen har på några platser i Kungsbacka innerstad märkt upp parkeringar 

för att kunna hämta takeaway-mat.  

- Föreningen "Tillsammansodlingen" kommer från förvaltningen få förslag på avtal. 

Till en början kommer cirka 1/4 av aktuell yta att upplåtas för odling. 

- En deponi i Onsala kommer sannolikt att kräva utredning och åtgärder. Teknik 

samarbetar med Bygg & Miljö samt kommunledningskontoret för ett förslag på 

lösning.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 

till protokollet och finner att så sker. 
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