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§ 82 Dnr 2021-00639 
Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik antar ”Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-
ledningsnät”. 

Nämnden för Teknik noterar att ny Förnyelseplan för VA-ledningsnäten tagits fram.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik har utifrån beslutade målsättningar tagit fram 
”Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun” som sammanställer 
behovet av förnyelseåtgärder både på kort och lång sikt.  

Styrning av förnyelsebehoven på VA-ledningsnätet görs genom 

- Målsättningar 

- Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 

- Investeringsbudget och plan 

Målsättningarna och riktlinjer för prioritering styr vilka åtgärder som genomförs 
först. Den investeringsram som kommunfullmäktige beslutar utifrån föreslagna 
nivåer från nämnden för Teknik utgör ramen för hur mycket förnyelseåtgärder som 
kan genomföras. Målsättningarna är redan politiskt beslutade i VA-policy, 
Dagvattenpolicy, Regional vattenförsörjningsplan, nämnden för Tekniks budget samt 
Kvalitetsdeklarationer. Detta beslutsärende avser att besluta om Riktlinjer för 
prioritering. 

Förnyelseplanens syfte är att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott 
underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät samt lägga grunden 
för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling. Planen beskriver 
VA-verksamhetens strategiska förnyelsebehov och de ekonomiska resurser som 
krävs för att genomföra behoven. Planen beskriver också VA-verksamhetens 
målsättningar för ledningsnäten och grunder för prioriteringar. Grunderna för 
prioriteringar är beskriva i dessa riktlinjer. 

Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun har bilagts ärendet som 
underlag. Själva planen beslutas av Verksamhetschef Vatten & Avfall. De styrande 
målsättningarna, riktlinjerna och ekonomiska ramarna beslutas av nämnden för 
Teknik och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
Riktlinjer för prioritering av förnyelse av VA-ledningsnät 
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Förnyelseplan för VA-ledningsnäten i Kungsbacka kommun 

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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§ 83 Dnr 2021-00614 
Vattendom Lygnern och Fjärås Bräcka 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att hos Mark- och Miljödomstolen 
ansöka om ett nytt beslut (vattendom) avseende tillstånd att öka kommunens uttag av 
vatten från vattentäkterna Lygnern och Fjärås Bräcka.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har behov av en ny vattendom med större uttagsmöjligheter på 
grund av ökat behov av dricksvatten i och med en ökande befolkning och en högre 
anslutningsgrad till det kommunala VA-nätet. Tillståndet meddelas enligt 11 kap. 
miljöbalken och kallas ofta vattendomar. 

Dricksvattenförsörjning är inte längre endast en inomkommunal angelägenhet, och 
Kungsbacka har länge varit ihopkopplad med närliggande kommer, ett samarbete 
som förväntas öka, vilket innebär att en ansökan om ny vattendom behöver göras. I 
vattendomsansökan tar vi höjd för både eget behov och våra grannkommuners behov 
av dricksvatten. Vårt vattenbehov är 9,4 miljoner m3/år. Tillsammans med våra 
grannkommuners vattenbehov ger det ett behov av ett uttag ur Lygnern på 15,1 
miljoner m3/år. Den ansökta volymen ska även täcka den del av Göteborgs, 
Mölndals och Varbergs behov av dricksvatten som kan ordnas genom Kungsbacka 
kommuns försorg.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-29 

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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§ 84 Dnr 2021-00867 
Sammanträdesdagar 2022 nämnden för Teknik 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
 Nämnden för Teknik fastställer sammanträdesdagar för 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesdagar behöver planeras för nämnden och arbetsutskottet 2022. 
Sammanträdesdagarna för året bör anpassas till planeringsprocessen och för 
godkännande och inlämning av årsredovisning 2022 samt apriluppföljningen och 
delårsrapporten. 

Arbetsutskottets sammanträden sker måndagar normalt kl 08.00 i Stadshuset. 
Nämndens sammanträden sker onsdagar och börjar normalt kl 17:00 i Stadshuset. 

Utskick av kallelse och handlingar görs normalt torsdag veckan före sammanträdet. 

 AU NTE 

Jan 10 19 
Feb 7 23 

Mars 7 23 
April  4 20 
Maj 2 18 
Juni 30 maj 22 
Juli   

Sept 29 aug 14 
Okt 3 19 
Nov 7 16 
Dec 5  14 

 

Stopptider som styr vissa nämndsmöten: 

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende årsredovisning 2021: 
24 februari 

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende apriluppföljning 2022: 
19 maj  

- Sista dag för justerat protokoll från nämnderna avseende delårsrapport 2022: 
23 september  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

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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§ 85 Dnr 2020-00408 
Hundrastgårdar i kommunen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson beskriver det ökade önskemålet från 
allmänheten av hundrastgårdar i kommunen. Det redogörs för förslag på utförande 
och översiktliga kostnadsuppskattningar om kommunen väljer att bygga fler 
hundrastgårdar. I dagsläget finns en kommunal hundrastgård i Fors.  

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 
till protokollet och finner att så sker. 
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§ 86 Dnr 2021-00768 
Lokal trafikföreskrift - Tingbergshallen 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00200 om 
parkeringsförbud vid Tingbergshallen. 

Sammanfattning av ärendet 
När det pågår verksamhet i Tingbergshallen uppstår problem med fordon som 
parkerar intill fastigheten och framkomligheten för utryckningsfordon kan hindras. 
Förvaltningen för Teknik föreslår att ett områdesförbud införs.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-03 
1384 2021-00200 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera 
vid Tingbergshallen. 

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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§ 87 Dnr 2021-00852 
Lokal trafikföreskrift på- och avstigningsplats - Läraregatan 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1334 2021-00203 om på- 
och avstigningsplats vid Läraregatan 

Sammanfattning av ärendet 
På Läraregatan, utmed den nya sporthallen har en på- och avstigningsplats 
iordningställts. Denna parkeringsficka servar både sporthallen och Engelska skolan 
och har varit provisoriskt utformad och reglerad fram tills nu. Nu är på- och 
avstigningsplatsen färdigställd och behöver därför regleras med permanent lokal 
trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-22 
1384 2021-00203 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats 
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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§ 88 Dnr 2021-00854 
Lokal trafikföreskrift, parkering för rörelsehindrade på Storgatan 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning 1381 2021-
00205 om parkering för rörelsehindrade på Storgatan. 

Sammanfattning av ärendet 
På Storgatans södra del finns två platser för rörelsehindrade som är till för de 
närliggande verksamheterna. Det har uppmärksammats från kommunens p-vakter att 
dessa platser nyttjas av samma fordon hela tiden (boendeparkering) och att de därför 
inte är tillgängliga för besökare till närliggande verksamheter. För att öka 
cirkulationen på platserna föreslås därför att de tidsbegränsas till 2 timmar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2021-09-23 
1384 2021-00205 Kungsbacka kommuns lokala 

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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§ 89 Dnr 2021-00794 
Lokala trafikföreskrifter - Kolla Parkstad 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00202 och 1384 
2021-00209 om parkering på Diabasvägen, 1382 2021-00206 och 1384 2021-00207 
om parkering på Månstensvägen, 1384 2021-00208 om parkering på Gnejsvägen, 
1384 2021-00219 om parkering på Askvägen, 1384 2021-00211, 1384 2021-00212, 
1384 2021-00213 och 1384 2021-00217 om parkering för rörelsehindrade på 
Diabasvägen och Gnejsvägen. 

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 Parkeringsregleringen, Kungsbacka Stad 
diarienummer 2018-00159. 

Parkeringsregleringen innebär införande av p-skiva och avgift i bostadsområden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
1384 2021-00202 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Diabasvägen 
1384 2021-00209 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Diabasvägen 
1382 2021-00206 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Månstensvägen 
1384 2021-00207 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Månstensvägen 
1384 2021-00208 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Gnejsvägen 
1384 2021-00219 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 
Askvägen 
1384 2021-00211 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrade på Diabasvägen 
1384 2021-00212 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrade på Gnejsvägen 
1384 2021-00213 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrade på Gnejsvägen 
1384 2021-00217 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrade på Gnejsvägen 
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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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§ 90 Dnr 2021-00832 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten - Lerberg 3:29 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 
fastighet Leberg 3:29. 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 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 2021-09-28 
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, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 91 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg berättar för arbetsutskottet att 

- det har regnat mycket i helgen som varit. Trots att vi inte nådde upp i larmnivåer 
i fredags beslutade vi redan då att sätta ut högvattenskyddet i höjd med 
Kungsmässan då prognosen lovade mycket regn och skyddet tar tid att montera. 
Vi har under helgen fått väldigt mycket vatten till avloppsverken och tvingats 
brädda en hel del. 

- som en följd av att Folkhälsomyndigheten nu tar bort en rad föreskrifter, 
rekommendationer och råd öppnas nu förutsättningarna för att vi kan välkomna 
tillbaka våra medarbetare. En del av våra medarbetare kommer ändå att vilja 
arbeta på distans viss del av arbetstiden. En dialog kring när det fungerar ska 
alltid ske med närmsta chef som beslutar. Vi har tagit fram en checklista kring 
den fysiska arbetsmiljön vid arbete utanför arbetsplatsen som samtalsstöd för 
våra chefer. 

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