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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 30 Dnr 2022-00040 
VA-verksamhetsområde 2021 

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med 
bilagorna 1-25, daterade 2022-02-25, och översänder det till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett 
större sammanhang försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. 
Beslutet om verksamhetsområde avser en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, ska kommunen 
inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom vilket 
kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa 
verksamhetsområdet med dess gränser.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa 
vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma 
allmänna VA-anläggningsanordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp 
respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst 
inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart 
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive 
verksamhetsområde avser. 

Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden 
ur VA-utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter 
som anslutits eller ska anslutas till VA.  

För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-
utbyggnadsplanen. Den preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska 
ingå för respektive fastighet bestäms genom beslutet om verksamhetsområde. För 
VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över föreslagna 
verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i 
respektive område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för 
VA efter att områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke 
är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och 
kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna 
framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VA-
utbyggnadsområdena i årets beslut. 

För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde 
utifrån respektive detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna 
verksamhetsområden för detaljplaner finns i bilagorna 9-14. 

Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller 
där anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om 
verksamhetsområde att ingå i verksamhetsområdet för de vattentjänster som 
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respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. Eftersom beslut om 
verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka 
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med 
föreslagna verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-25. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
Bilaga 1-25 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-02-25 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 20 VA-verksamhetsområde 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2022-00165 
Sommargångfartsgata Kyrkogatan 

Beslut 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att under sommaren 2022 göra om 
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, till gångfartsgata, under tiden från 
den 1 april till den 31 oktober. De två norra parkeringsplatserna på Kyrkogatan ska 
vara kvar under perioden. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att upprätta nödvändiga lokala 
trafikföreskrifter för ett genomförande av gångfartsgata sommaren 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, renoverades under hösten 2020 och 
stod helt klar vintern 2021. Renoveringen av gatan har gett möjlighet till en mer 
flexibel användning av gaturummet, då allt ligger på samma nivå, gata och trottoarer. 

Sommaren 2021 genomfördes ett försök där gatan skyltades om och möblerades till 
gångfartsgata. En gångfartsgata syftar till att skapa en miljö där all trafik ska ske på 
de gåendes villkor.  

Förvaltningen har under februari månad gjort en enkät för att följa upp försöket 2021 
och för att få en uppfattning om en eventuell fortsättning av gångfartsgata under 
sommarsäsongen 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Utvärdering enkät Kyrkogatan ppt 2022-02-25 
Fritext svar: Detta var bra med Sommargångfartsgatan 2022-02-25 
Fritext svar: Detta var dåligt med Sommargångfartsgatan 2022-02-25 
Fritext svar: Övriga kommentarer om sommargångfartsgatan kan lämnas här 
Kyrkogatan Enkät vykort 2022 
Enkät Kyrkogatan 2022 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 21 Sommargångfartsgata Kyrkogatan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annika Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget men med den ändringen att inte ta bort 
de två norra parkeringsplatserna på Kyrkogatan.   

Anders Eriksson (C) och Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag och Annika Carlssons (M) ändringsyrkande. 

Ordföranden prövar förslagen och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till arbetsutskottets förslag.  

Nej-röst innebär bifall till Annika Carlssons (M) ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att nämnden för Teknik bifaller Annika Carlssons (M) 

ändringsyrkande, med 5 nej-röster mot 4 ja-röster. 

 

Monica Neptun (L) Ja 

Annika Carlsson (M) Nej 

Ann-Helene Reimertz (M) Nej 

Niclas Nilsson (M) Nej 

Anders Billing (M) Nej 

Anders Eriksson (C) Ja 

Tobias Eriksson (SD) Nej 

Börje Börjesson (S) Ja 

Britt Tönnberg (S) Ja 
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§ 32 Dnr 2020-00864 
Initiativ angående Kungsbacka torg 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag att dela upp genomförandet 
av åtgärder på Kungsbacka torg i två delar; etapp 1 Södra delen och etapp 2 Norra 
delen. 

Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag på kompensationsåtgärder i 
etapp 1 Södra delen, efter rivning av parkeringsplatserna på Kungsbacka torg: 

- Ersätta parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd med två längsgående 
parkeringar vid Södra Torggatan. 

- Ersätta skadade träd i körsbärslunden. 

Nämnden överlåter åt förvaltningen att utforma de aktivitetsskapande åtgärder som 
ska höja torgets attraktionskraft som mötesplats för personer i alla åldrar i etapp 1 
Södra delen. 

Nämnden ger förvaltningen uppdrag att efter fortsatt kunskaps- och åsiktsinhämtning 
från berörda förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och BRÅ samt i dialog med 
allmänheten återkomma med presentation av förslag till nämnden avseende etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik beslutade den 16 september 2020 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ”Ta fram förslag på hur vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger större och 
flexiblare möjlighet att utnyttja den stora ytan”. Det beslutades också att befintliga p-
platser tas bort från den södra torgytan och att de befintliga så kallade kyrkbänkarna 
på torget tas bort från den norra ytan. 

Kungsbacka torg som mötes- och marknadsplats betecknas ofta som stadens hjärta. 
Det är en historisk plats. Torget och delar av dess omgivande bebyggelse är klassat 
som riksintresse för kulturmiljövård. 

2011 renoverades torgytan med stor hänsyn till platsens historia och kulturmiljö. Den 
gamla kyrkans placering markerades på torget med hjälp av belysta bänkar och en 
avvikande markbeläggning. I den södra delen anlades en körsbärslund, integrerad 
med en parkeringsyta. 

Kyrkbänkarna betraktas ibland som hindrande vid evenemang och är i dåligt skick. 
Samtidigt är kyrkbänkarna viktiga för torget, både historiskt, för att skapa identitet 
och för att fungera som vardagsmöblemang, en plats att sitta, mötas och som barn 
även hoppa runt ett slag.  

Förvaltningen föreslår att gestaltningen av kyrkoruinen bevars genom att belysa dess 
siluett samt ersätta de utslitna kyrkbänkarna med nya bänkar i ett mer hållbart 
material. De skadade körsbärsträden i parkeringsytan ersätts med nya. De två 
nuvarande parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd ersätts med två nya 
utmed Södra Torggatan. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Kostnadsuppskattning Kungsbacka torg, 2022-03-23 
Protokollsutdrag NTE 2020-09-16 § 92 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 22 Initiativ angående Kungsbacka torg 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 
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§ 33 Dnr 2022-00008 
VA-taxa 2023 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm redogör för hur kommunens VA-taxa ligger till i 
förhållande till övriga kommuner i Region Halland. VA-taxan kommer behöva höjas 
under en tioårsperiod för att för att finansiera ombyggnaden av Hammargårds 
reningsverk, fortsatt VA-utbyggnad och ökat behov av förnyelse av VA-
ledningsnäten. Förvaltningens förslag på taxehöjningar kommer att redovisas på 
kommande nämndsmöte i april med förslag till beslut om förslag till VA-taxa. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 34 Dnr 2022-00127 
Avfallstaxa 2023 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm redogör för hur kommunens avfallstaxa ligger till i 
förhållande till övriga kommuner i Region Halland. Avfallstaxan kommer behöva 
höjas under en tioårsperiod för att finansiera ökade kostnader för insamling, 
omlastning och behandling samt kommande behov av nya återvinningscentraler. 
Förvaltningens förslag på taxehöjningar kommer att redovisas på kommande 
nämndsmöte i april. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 
protokollet och finner att så sker. 
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§ 35 Dnr 2022-00128 
Bredbandstaxa 2023  

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Lennart Torgerson berättar om verksamheten Kungsbacka bredbandsnät 
och att i april återkommer förvaltningen med beslutsärende avseende 
bredbandstaxorna för 2023.  

I enlighet med kommunens strategi att vara en attraktiv kommun är utgångspunkten 
för bredbandsverksamheten att ge kommunens verksamheter, näringsliv och 
medborgare möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet.  

Kungsbacka Bredbandsnät kommer under de närmaste åren att fortsätta ha en hög 
utbyggnationstakt, detta för att hjälpa till att möjliggöra att Kungsbacka kommun når 
regeringens bredbandsmål om att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila 
tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt 
bredband år 2025. Det kommer framöver att erbjudas en ny tjänst från verksamheten, 
Kapacitets tjänst 10 Gbit/s 

Bredbandsverksamheten bedöms ge ett positivt ekonomiskt resultat de kommande 
åren.  

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 
Nämnden för Teknik Datum  

2022-03-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 36 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-02-23 - 2022-02-16 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Teknik:  

- Protokollsutdrag KSAU § 102 - Flaggning med Ukrainas flagga 

- Information om 2022 års fördjupade granskning av dataskyddet 

- Protokollsutdrag KS § 34 - Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. 
om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala verksamheter, KS 2020-01164 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna 
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker. 
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§ 37 Dnr 2022-00005 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 
beslut i protokoll från 2022-03-07) ordförande och tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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§ 38 Dnr 2022-00006 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Karl Lundgren berättar om  

- att förvaltningen håller på med arbete med att byta ut råvattenledningar på Bräckan 

- förvaltningen/Service sätter/kommer sätta upp grindar på översta planet i 
parkeringshuset Linden 

- angående eventuell byggande av gång- och cykelbro över järnvägen vid Inlag 
kommer besked från Trafikverket i frågan kommande veckor.  

- planeringen i kommunen avseende byggandet av kommande översvämningsskydd 
mot Kungsbackaån. Kommunen har fått stadsmiljöbidrag för att bygga detta. 

- redogör kort om kommunens arbete kring skydd avseende IT-säkerhet  

- kommunens arbete kring flyktingmottagning.  

 

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