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§ 1 Dnr 2021-01061 

Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande 
behovsanalyser 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser 

enligt investeringsplaner 2023 – 2027 för Tekniks skattefinansierade verksamheter 

samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt 

Avfall och Återvinning. 

Sammanfattning av ärendet 

Skattefinansierade verksamheter 

Investeringar inom skattefinansierade verksamheter är uppdelade på löpande 

investeringar och övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar 

och upprustning/underhåll. Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis 

investeringar i infrastruktur och enskilda projekt.  

Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar 

för en budget för löpande investeringar år 2023 på 40 miljoner kronor. I planen för 

år 2024-2027 är de löpande investeringarna totalt 160 miljoner kronor. Den största 

posten avseende löpande investeringar är reinvestering asfaltsbeläggning med cirka 

13 miljoner kronor per år. Budget för övriga investeringar omfattar 2023 totalt 

40 miljoner kronor och i planen för år 2024-2027 planerar nämnden för 

investeringar om 160 miljoner kronor. De större projekt som budgeteras och 

planeras är gång- och cykelvägar för 106 miljoner kronor, belysning för 82 miljoner 

kronor samt ombyggnation av Varlavägen, Arendalsleden, Gamla Onsalavägen för 

omkring 67 miljoner kronor.   

Avgiftsfinansierade verksamheter 

Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2023 är 429,8 

miljoner kr varav 49,9 miljoner kr inkomster och 479,7 miljoner kronor är utgifter. I 

planperioden 2024–2027 är budget totalt 1 406,65 miljoner kronor varav 496,95 

miljoner kronor inkomster och 1 903,6 miljoner kr utgifter. Stora projekt under 2023 

är uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö, 

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala, 

Hanhals och Släps-Högås samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De 

stora projekten under 2023–2026 är Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket 

har en preliminär total budget på 500 miljoner kronor, Reservvatten Göteborg, 

Reservvatten Varberg, årliga reinvesteringar i VA-ledningsnätet, uppdimensionering 

av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VA-utbyggnad 

om ca 100 miljoner kronor. 

Avfallsverksamhetens planerade budget för 2023 är 9,7 miljoner kronor, och då 

ingår utgifter om 5 miljoner kronor för ny återvinningscentral. I planperioden 2024–

2027 är planen 117,5 miljoner kronor och då ingår utgifter om 100 miljoner kronor 

för nya återvinningscentraler. Summan för planperioden 2024–2027 är justerad från 
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37 till 100 miljoner kronor utifrån den målbild för framtidens återvinningscentraler i 

Kungsbacka som är framtagen. 

Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2023 är 30 miljoner kronor och i 

planperioden 2024–2027 är den 128 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-05 

Sammanställning investeringar Skatt 2023–2027 

Sammanställning investeringar VA 2023–2027 

Sammanställning investeringar Avfall & Återvinning 2023–2027 

Sammanställning av investeringar Kungsbacka Bredbandsnät 2023–2027 

Behovsbeskrivningar Skatt, VA, Avfall & Återvinning, Kungsbacka Bredbandsnät 

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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§ 2 Dnr 2021-00716 

Målbild framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka 

 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar Målbild för framtidens återvinningscentraler i 

Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens 

återvinningscentral, Frillesås återvinningscentral samt Barnamossens 

återvinningscentral. De tre anläggningarna har idag 150 000 besök per år, en 

möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka. Klovstensområdet ska göras om vilket 

innebär att Klovsten återvinningscentral måste flytta från sin nuvarande lokalisering. 

Frillesås återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på Frillesås-Rya 

3:77 (fram till hösten 2024). Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att 

avvecklas i samband med att den gamla deponin sluttäcks. 

För att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan förändra dagens situation har förvaltningen 

tagit fram en målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka.  

Välkommen till framtidens återvinningscentraler – Här är det lätt att förstå hur en ska 

göra rätt! 

* Nya Klovsten - yteffektivt och fokus på återbruk 

* Återbruksgård Syd – lantligt och nära 

* Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt 

Ytterligare beskrivande faktorer i målbilden framgår i tjänsteskrivelse, beskrivning 

av ärendet och i ” Målbild för framtidens ÅVC i Kungsbacka”. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Målbild för framtidens ÅVC i Kungsbacka 

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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§ 3 Dnr 2021-01132 

Begäran om yttrande - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, 
SOU 2021:81, KS 2021-01165 

 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik  

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-04 och översänder det till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik har mottagit en remiss från kommunledningskontoret om att 

svara på statens offentliga utredning (SOU 2021:81) En säker tillgång till 

dricksvatten av god kvalitet. 

EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Det 

nya dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än det 

tidigare 98/83/EG. Det nya direktivet innebär att ett riskbaserat arbetssätt från 

vattentäkt till konsument införs med riskbedömningar i hela dricksvattenkedjan. 

Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra tillgången till dricksvatten för 

utsatta och marginaliserade grupper som idag saknar tillgång till dricksvatten av god 

kvalitet. Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa, för 

granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med 

dricksvatten. Gränsvärdeslistorna har justerats och kompletterats och bland nyheterna 

finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. 

Krav på att medlemsstaterna ska rapportera läckage från dricksvattennäten och ökade 

krav på information till allmänheten är andra nyheter i direktivet.  

Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen 

tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års 

dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har 

lämnat förslag till författningsändringar och vilka myndigheter som ska ansvara för 

de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka befogenheter de föreslagna 

myndigheterna ska ha.  

Senast den 27 januari 2022 ska remissvaret vara kommunstyrelsens diarium tillhanda 

som därefter skickar ett remissvar till näringsdepartementet. Direktivet ska vara 

infört i januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

Yttrande Teknik, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81, 

2022-01-04 

Rapport - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
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förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det. 
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§ 4 Dnr 2021-00185 

Förlängning av gång- och cykelplanen 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden beslutar om att förlänga giltigheten för kommunens Gång- och cykelplan 

2018-2021 till och med år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommuns Gång- och cykelplan 2018-2021 gick ut vid årsskiftet 2021. 

En ny plan för kommande fyra år, 2022-2025 har inte tagits fram på grund av 

resursbrist kombinerat med prioritering av andra arbetsuppgifter. Förvaltningen 

planerar att ta fram en uppdaterad Gång- och cykelplan för Kungsbacka under 2022. 

Delar av åtgärderna i gällande plan är ännu inte genomförda (steg 1-3). Prioriteringen 

av identifierade saknade länkar (steg 4) bedöms vara aktuell även 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-12-06 

Protokollsutdrag 2021-04-21 § 47 2021-00185 

Gång- och cykelplan 2018-2021, TE/2017:812 

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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§ 5 Dnr 2022-00001 

Upphandling avseende cirkulationsplats Björkris 2 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar att inleda upphandling av entreprenad för 

cirkulationsplats Björkris 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen avser första etappen av gatuutbyggnad inom detaljplan för Björkris 2, 

innehållande cirkulationsplats på Göteborgsvägen, angränsande del av huvudgata 

samt två busshållplatser. Därutöver kommer upphandlingen även omfatta nya VA-

ledningar inom det aktuella området. 

Det totala kalkylpriset för upphandlingen är 15,5 mnkr.  

Planerad genomförandetid är april 2022 – november 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

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 

Upphandlingsenheten Service 

Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) – för kännedom 
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§ 6 Dnr 2021-01163 

Lokala trafikföreskrifter - Kolla Parkstad 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00269 om 

parkering på Dioritvägen och 1384 2021-00270 om parkering för rörelsehindrade på 

Dioritvägen. 

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, 2021-12-13 

1384 2021-00269 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 

Dioritvägen 

1384 2021-00270 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering för 

rörelsehindrade på Dioritvägen 

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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§ 7 Dnr 2021-01199 

Anslutning till kommunalt vatten för Svängehalla kommunalvatten 
förening 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten för Svängehalla 

kommunal vattenförening. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

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 15 fastigheter till kommunalt vatten 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, 2022-01-10 

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 

Sökanden 
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§ 8 Dnr 2022-00006 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren informerar om:  

- Karl Lundgren är tillbaka som ordinarie förvaltningschef och Ola Hamberg är 

därmed tillbaka i sitt ordinarie uppdrag som verksamhetschef för Projekt & Bygg 

- Förvaltningen kommer att prioritera inom driften till följd av pandemiläget vilket 

kan ge påverkan på förvaltningens leverans 

Beslutsgång 

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

till protokollet och finner att så sker. 

 

 


