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

Organ Nämnden för Tekniks arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 Paragrafer §§ 108-112 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-12-02 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-12-27 

 

Förvaringsplats för protokollet Teknik 

Underskrift  
  
Emelie Hjertén 
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§ 108 Dnr 2021-00314 
Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Trafikförsörjningsprogram daterat 2021-11-22 för 
särskilda persontransporter och översänder till kommunfullmäktige för fastställande.  

Tidigare beslut 2019-12-10 § 183 (KS/2019:632) om Tillämpningsregler färdtjänst 
samt 2019-12-10 § 182 (KS/2018:366) om Tillämpningsregler riksfärdtjänst upphör, 
i samband med kommunfullmäktiges fastställande, att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2021 övertog Teknik huvudmannaskapet för färdtjänst i Kungsbacka 
från kommunstyrelsens förvaltning. I samband med detta framkom behovet av ett 
förnyat trafikförsörjningsprogram.  

Senaste revideringen av tillämpningsregler i Kungsbacka kommun genomfördes 
2019-12-10 och har behov av förtydliganden. Förändringarna i tillämpningsreglerna 
rör nya regler kring trappklättrare, medföljande personal samt medföljande husdjur. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse  
Trafikförsörjningsprogram 2021-11-22 

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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§ 109 Dnr 2021-01104 
Omdisponering medel för badhuset infrastruktur park 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 8946 Inlag sporthall 
infrastr. 132 med 1,5 mnkr. 

Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 5010 Skyddsbarriär 
Aranäs med 15 mnkr. 

Nämnden för Teknik godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel 
omdisponeras från projekt 5571 Badhuset infrastruktur park.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och 
bygga torgyta, gång- och cykelväg mm i området vid Kungsbacka sporthall/Engelska 
skolan/Aranäsgymnasiet (projekt 8946). Investeringsmedel för projektet har förts 
över till Teknik. Under projektets gång har nödvändiga arbeten tillkommit som inte 
fanns med i ursprunglig kalkyl. Behov finns därför att utöka projektets budget. 
Ursprunglig budget är 5 mnkr. 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och 
bygga en skyddsbarriär utmed järnvägen i Aranäs-området (projekt 5010). 
Investeringsmedel för projektet har förts över till Teknik. Trafikverket har drivit 
projekteringen då det var oklart hur nära järnvägen barriären skulle komma att 
placeras. Enligt uppgift från Trafikverket medgav vald placering att kommunen 
upphandlade och drev byggnationen av skyddsbarriären. Det har dock i samband 
med byggnationen framkommit att placeringen av skyddsbarriären trots allt är så 
nära järnvägen att det medför kostnader som inte tidigare uppmärksammats. 
Därutöver har behov av bantning av Tekniks budget medfört att budgeten för 
projektet minskat. Innehållet har dock inte kunnat förändras. Behov finns därför att 
utöka projektets budget. Ursprunglig budget var 22 mnkr men p.g.a. neddragningar 
av budget är nuvarande budget 17 mnkr.  

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt Teknik att projektera och bygga infrastruktur 
och park kring badhuset (projekt 5571). Investeringsmedel för projektet har förts 
över till Teknik. Projektering och byggnation har genomförts. I dagsläget kvarstår 
några mindre arbeten. Investeringsmedel kommer att kvarstå även då resterande 
arbeten är färdigställda. Medel föreslås omdisponeras till projekt 8946 och projekt 
5010 för att finansiera dessa. 

Medel som eventuellt inte nyttjas i projekten avses att överföras till planerat Arena-
projekt för att kunna användas som delfinansiering av projektering/byggnation av 
infrastruktur-/grönytelösning på nuvarande ishallsparkering. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

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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§ 110 Dnr 2018-00043 
Upphandling av gång- och cykelväg längs Östra Särövägen, väg 956, 
Kyrkoby dalavägen - Säröleden 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta tilläggsavtal 
på de tillkommande kostnaderna till det befintliga medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket gällande planläggning, framtagande av bygghandling och byggande av 
gång- och cykelväg utmed väg 956 Östra Särövägen, Kyrkoby dalavägen – 
Säröleden. 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner att Trafikverket genomför upphandling av 
gång- och cykelväg utmed väg 956 Östra Särövägen, Kyrkoby dalavägen – 
Säröleden, där Teknik är medfinansiär. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har under 2019 avtalat med Trafikverket om: Planläggning, 
framtagande av bygghandling och byggande av gång- och cykelväg utmed väg 956 
Östra Särövägen, Kyrkoby dalavägen – Säröleden. Projektet finansieras i sin helhet 
av Kungsbacka kommun via Tekniks investeringsbudget. 

Projektet har hittills mynnat ut i en vägplan som vunnit laga kraft. Därefter har en 
bygghandling tagits fram, denna ska nu annonseras och entreprenör ska handlas upp. 

Trafikverket har inför upphandling tagit fram en uppdaterad kalkyl. Den totala 
kostnaden överstiger kostnad enligt avtal med Trafikverket, vilket kräver ett 
tilläggsavtal.  

Upphandlingen avser en 2.4 km belyst gång- och cykelväg utmed väg 956 Östra 
Särövägen, Kyrkoby dalavägen – Säröleden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
Medfinansierings- och samverkansavtal – Planläggningsprocess, bygghandling och 
produktion för gång- och cykel längs väg 956, Kyrkoby dalavägen – Säröleden, 
Kungsbacka kommun,  
dat 2018-11-08. 

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 meddelas 
Planering Trafik & Utemiljö 
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§ 111 Dnr 2021-01072 
Ansökan om dispens mot trafikförordningen 

Beslut 
Arbetsutskottet för Teknik avslår ansökan om dispens från trafikförordningen om att 
framföra fordon på gång- och cykelväg. 

Sammanfattning av ärendet 
Kyrkogårdsförvaltningen önskar dispens för att få framföra arbetsfordon (golfbil 
samt åkgräsklippare) på gång– och cykelvägar mellan Skogskyrkogården, gamla 
kyrkogården och Skansen. 
De berörda gång- och cykelvägarna är mellan 2,5 och 3 meter breda och på 
sträckorna finns även bro över Kungsbackaån och tunnel under Onsalavägen/ 
Säröleden. På en smal sektion skulle möte det vid ett mellan arbetsfordon och gång- 
eller cykeltrafikant endast finnas ca 40 cm att röra sig på. 

För att köra de ansökta sträckorna så skulle alltså dessa gång- och cykeltunnlar under 
Säröleden och Onsalavägen samt bro över Kungsbackaån behöva trafikeras. 

Med hänsyn till gång- och cykeltrafikanternas behov av framkomlighet och trygghet 
på de vägnät som är anpassat och byggt för dessa trafikanter ser Teknik att det inte är 
lämpligt att bevilja dispensansökan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-22 
Kartbilaga ansökan 

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 
Svenska Kyrkan, Kungsbacka-Hanhals församling 
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§ 112 Dnr 2021-00005 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Ola Hamberg informerar om:  

- Kungsbacka idrottspark vann Kungsbacka Arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö 
2021. Vinnarplakatet kommer inom kort att sättas upp i parken. 

- Projektet med SAM-träning återupptas från och med den 1 december 2021.  

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