
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum 

2021-08-30 

 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Onsalarummet, Storgatan 37 Klockan 08:05 - 08.45 

Beslutande Ledamöter 
Monica Neptun (L), ordförande 
Anders Eriksson (C) 
Britt Tönnberg (S) 

 

  Tjänstepersoner 
 
Karl Lundgren, förvaltningschef 
Emelie Hjertén, nämndsekreterare 
Ola Hamberg, verksamhetschef 
Sara Johansson, trafikingenjör §§ 77-
78 

   

  

Plats och tid för justering Digital justering den 31 augusti 2021  

   

 Sekreterare Emelie Hjertén Paragrafer §§ 75-81 

Underskrifter Ordförande Monica Neptun (L)  

Protokolljusterare Anders Eriksson (L)  
  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-08-30  
 

 
 

  

 

 

 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Tekniks arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 Paragrafer §§ 75-81 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-09-02 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-09-24 

 

Förvaringsplats för protokollet Teknik 

Underskrift  
  
Emelie Hjertén 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Innehåll 

§ 75 Dnr 2021-00641 

Projekt stärkt vattenförsörjning inom Göteborgsregionen ............................ 4 

§ 76 Dnr 2021-00466 

Cykelbana Klockaregatan ................................................................................ 5 

§ 77 Dnr 2021-00403 

Begäran om områdesförbud, Åsa Samfällighetsförening .............................. 6 

§ 78 Dnr 2021-00482 

Begäran om lokal trafikföreskrift - Parkeringsförbud Schöldströmsgatan... 7 

§ 79 Dnr 2021-00735 

Anslutning till kommunalt spillvatten för Ysby Sanitet ................................ 8 

§ 80 Dnr 2021-00551 

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kussered 1:20 ........... 9 

§ 81 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen ...................................................................... 10 
 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 75 Dnr 2021-00641 
Projekt stärkt vattenförsörjning inom Göteborgsregionen 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik beslutar att förvaltningen ska delta i projektet ” Stärkt 

vattenförsörjning inom Göteborgsregionen”.  

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionen har under många år haft en stark tillväxt, och räknar med en 
fortsatt stor befolkningsökning. De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av 
kommunerna i regionen, i flera fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud 
som följd. Med prognoser om kraftig befolkningstillväxt finns omfattande behov av 
att förstärka systemet och klargöra hur ökningen ska hanteras. Förstärkningsbehov 
kan finnas avseende möjligheten att öka kapaciteten av råvatten, producera 
dricksvatten och/eller leverera vatten över kommungränser. 

Projektet är ett steg i att fördjupa och utveckla samarbetet med utgångspunkt från 
Regional vattenförsörjningsplan för GR från 2011, reviderad 2020. Förutsättning för 
deltagande är politiskt mandat i respektive kommun. Regionens kommuner arbetar 
redan idag i olika mån med att utveckla sin vattenförsörjning och samarbete med 
andra både inom och utom regionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-18 

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. 
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§ 76 Dnr 2021-00466 
Cykelbana Klockaregatan  

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att bygga en separerad gång- och 
cykelbana längs Klockaregatan.  

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund av gång- och cykelplanen (2018-2021) och kommunens övergripande 
mål om hållbar utveckling och en hälsosam miljö, samt delmålet ”Cykelkommun” 

finns ett behov att anlägga en separerad gång- och cykelbana längs Klockaregatan. 
Syftet är att binda samman huvudcykelvägnätet. Åtgärden bidrar till ökad 
attraktivitet för både gående och cyklister då den ger ökad tillgänglighet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet för båda trafikslagen. Utformningsalternativ har 
studerats. Åtgärden ryms inom befintlig investeringsbudget. Vid beslut i september 
kan genomförandet ske under oktober. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Protokollsutradag TEAU, 2021-05-31 §72, Dnr 2021-00466 
Bilaga – Information AU Klockaregatan 

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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§ 77 Dnr 2021-00403 
Begäran om områdesförbud, Åsa Samfällighetsförening 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik avslår ansökan om parkeringsförbudsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa samfällighetsförening har inkommit med ansökan om att reglera delar av deras 
vägnät med parkeringsförbud. Förvaltningen bedömer att det finns litet allmänt 
behov av att reglera bostadsgatorna med lokal trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Begäran om omprövning, områdesförbud 
Begäran om områdesförbud, Åsa Samfällighet 

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 
Åsa samfällighetsförening 
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§ 78 Dnr 2021-00482 
Begäran om lokal trafikföreskrift - Parkeringsförbud Schöldströmsgatan 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik avslår ansökan om parkeringsförbud på 
Schöldströmsgatan 

Sammanfattning av ärendet 
Boende på Schöldströmsgatan upplever problem med att komma in på sin fastighet 
på grund av bilar som står parkerade på motsatt sida av vägen. Parkeringsvakterna 
har bedömt att parkerade fordon inte utgör hinder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Yttrande från Polisen - om parkeringsförbud 
Skrivelse angående parkeringsförbud Schöldströmsgatan 

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 
Sökanden 
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§ 79 Dnr 2021-00735 
Anslutning till kommunalt spillvatten för Ysby Sanitet 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till spillvatten för Ysby Sanitet. 
Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och 
miljöförvaltningen. 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. 

Föreningen har ansökt om att få ansluta 7st fastigheter till kommunalt 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 
Förvaltingen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Översiktskarta Ysby Sanitet 

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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§ 80 Dnr 2021-00551 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kussered 1:20 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 
Kussered 1:20. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och 
miljöförvaltningen. 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. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta 1 fastighet 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, 2021-08-19 
Översiktskarta Kussared 1:20 

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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§ 81 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Karl Lundgren berättar att 

- han kommer tjänstgöra som tillförordnad chef för förvaltningen för Vård- och 
omsorg från den 1 oktober och vara chef där under deras rekryteringsperiod av ny 
chef. Under dessa månader kommer verksamhetschef Ola Hamberg att gå in som 
tillförordnad förvaltningschef på Teknik.   

- projekteringen av omlastningsplats vid Duvehed är i full gång.  

- viss diskussion om de stora översvämningarna som vart runt om i Sverige i 
sommar. I Åsa samhälle projekterar förvaltningen för att utöka kapaciteten till havet 
samt även projektering kring avrinning inne i samhället. Det krävs även mer samtal 
och information med föreningar, fastighetsägare osv om deras ansvar i 
avrinningsfrågan, vid stora skyfall.  

- I förra veckan gick förvaltningen ut med en inbjudan i projektet FAR (Framtidens 
avloppsrening). 

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