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

Organ Nämnden för Tekniks arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-05-30 Paragrafer §§ 38-45 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-06-02 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  
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upphör 
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Förvaringsplats för protokollet Teknik 
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§ 38 Dnr 2022-00487 
Lokala trafikföreskrifter för cykelöverfarter längs Göteborgsvägen 

Beslut 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott beslutar Kungsbacka kommuns lokala 
trafikföreskrifter med beteckning 1384 2022-00118, 1384 2022-00119, 1384 2022-
00120, 1384 2022-00121, 1384 2022-00122, 1384 2022-00123 samt 1384 2022-
00124 om cykelöverfart på Borgmästaregatan, Fabriksgatan, Bergsgatan, 
Signeskullegatan, Signes väg, Mineralvägen samt Hedebrovägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Cykelvägen längs den västra sidan av Göteborgsvägen är en del av Kungsbackas 
kommundelstråk. Dessa är en utpekade som viktiga pendlingscykelstråk och har 
extra hög prioritet, enligt Kungsbacka kommuns gång- och cykelstrategi.  

För att höja tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för cyklister föreslås 
befintliga passager över Borgmästaregatan, Fabriksgatan, Bergsgatan, 
Signeskullegatan, Signes väg, Mineralvägen samt Hedebrovägen att regleras som 
cykelöverfarter. Samtliga korsningspunkter kommer att vara hastighetssäkrade med 
farthinder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
1384 2022-00118 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Borgmästaregatan 
1384 2022-00119 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Fabriksgatan 
1384 2022-00120 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Bergsgatan 
1384 2022-00121 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Signeskullegatan 
1384 2022-00122 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Signes väg 
1384 2022-00123 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Mineralvägen 
1384 2022-00124 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart 
på Hedebrovägen 

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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§ 39 Dnr 2017-00245 
Tillgänglighetsplan 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, 
daterad 2022-06-15. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för enkelt 
avhjälpta hinder. 

Sammanfattning av ärendet 
Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer har tagits fram för att bidra till 
en samlad syn inom Teknik på hur utomhusmiljöer ska utformas för att leva upp till 
gällande lagar och regelverk. 

Riktlinjerna anger hur kommunen genom att arbeta långsiktigt och hållbart kan skapa 
och förvalta tillgängliga utomhusmiljöer på allmän plats. Dokumentet syftar till att 
fungera som vägledning och planeringsunderlag för Tekniks blivande och befintliga 
utomhusmiljöer. 

I kommunens Riktlinjer för styrdokument anges att riktlinjer och målbilder beslutas 
av nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-25 
Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer, 2022-06-15 

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. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2022-05-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 40 Dnr 2022-00438 
Begäran om yttrande - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom 
sydöstra centrum, etapp 1  

Beslut 
Nämnden för Tekniks arbetsutskott bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har begärt yttrande över samrådshandlingar för 
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1. Samråd 
pågår 17 maj – 28 juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Yttrande över Samhällsbyggnadskontorets remiss: Detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1, samrådsutskick (2020-00012), 
2022-05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Monica Neptun (L) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om ärendet ska slutberedas 
idag eller bordläggas och finner att ärendet bordläggs. 
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§ 41 Dnr 2022-00344 
Motion - Lygnerns vatten - värt att värna, KS 2022-00206 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
revidera vattenskyddsområdet för Fjärås Bräcka vattentäkt och tillhörande 
föreskrifter. De yrkar: 

- Att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands 
länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera 
föreskrifterna för Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för 
Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

- Att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella 
föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern. 

- Att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel 
som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till 
flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Yttrande över myndighetens remiss: Motion - Lygnerns vatten – värt att värna, KS 
2022-00206 

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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§ 42 Dnr 2022-00194 
Ålgårda kraftverk 

Beslut 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram avtal för reglering av 
ersättning för utebliven elproduktion till Forsnacken AB samt att förvaltningen i 
samarbete med kommunstyrelsens förvaltning utreder förutsättningar för köp av 
Ålgårda kraftverk. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag regleras nivåerna i Lygnern genom den vattendom som finns vid Ålgårda 
kraftverk som idag ägs av Forsnacken AB. Regleringen bestämmer nivåer i Lygnern 
samt minsta utflöde i Rolfsån. Kraftverket styr sin reglering för att maximera 
elproduktionen. Det gör att nivån i Lygnern sommartid är för låg för att vi ska kunna 
maximera uttaget av vatten till dricksvatten utan att påverka tillräckligt flöde från 
Lygnern till Rolfsån.  

Förvaltningen föreslår att ett avtal för reglering av ersättning för utebliven 
elproduktion undertecknas mellan Nämnden för Teknik och Forsnacken AB samt att 
en process för köp av Ålgårda kraftverk utreds och om möjligt genomförs av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

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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§ 43 Dnr 2021-00790 
Avtal reglering av kostnad reservvatten samverkan Göteborg - 
Kungsbacka 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm informerar om upprättande av avtal för reglering av 
kostnad för reservvatten. 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 
till protokollet och finner att så sker. 
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§ 44 Dnr 2022-00507 
Östen Johanssons gata, cykelväg 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Missing link, Östen Johanssons gata 

 Saknad länk på kommundelsstråket 
 Del av Kattegattleden 
 Saknad länk lokalnät västra Hammerö 

 
Åtgärder 

 Befintlig trottoar breddas till tre meter 
 Bef väg smalnas av till ca 3.5 meter 
 Befintlig väg förses med mötesplats 
 Passage över väg hastighetssäkras 

Beslutsgång 
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras 
till protokollet och finner att så sker. 
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§ 45 Dnr 2022-00006 
Information från förvaltningen 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Malm informerar om: 

 Cykeldagarna 24-25 augusti  

 Samtal mellan förvaltningen och Mölndals stad kring gemensam ÅVC 

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