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§ 23 Dnr 2021-00002 

Förändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner dagordningen med tillägg av två ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag från ordförande Monica Neptun (L) godkänner nämnden för Teknik 

behandling av två extra ärenden, ett informationsärende om överklagandet av 

Tillsammansodlingen och ett initiativärende från Anders Eriksson (C) angående 

laddstationer för fordon.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att nämnden för Teknik bifaller förändringen 

av ärendelistan. 
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§ 24 Dnr 2020-01201 

Vattenmyndigheternas samråd - Västerhavets vattendistrikt 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Lund, samhällsplanerare på kommunstyrelsens förvaltning informerar 

angående vattenförvaltning och Vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 

vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 

torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under sex månader och 

kommunstyrelsen kommer att lämna synpunkter på samrådsdokumenten under april 

månad. 

Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska 

myndigheter och kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet som 

syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 25 Dnr 2021-00187 

Regional vattenförsörjningsplan (Halland) 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Annika Malm redogör för den regionala vattenförsörjningsplan för 

Halland som Länsstyrelsen i Halland tagit fram, och som är ute på remiss.  

Planen ger en övergripande bild av den regionala vattenförsörjningen och vilka 

samarbeten och åtgärder som krävs för att nå en hållbar vattenförsörjning. Planen är 

tänkt att utgöra ett underlag för framtida strategiskt viktiga beslut om hur 

vattenresurserna i Hallands län ska skyddas och ger en översiktlig helhetsbild av 

vilka vattenresurser vi har samt vilka behov som förväntas framöver. Den förväntas 

bidra till att uppfylla flera olika mål för miljö- och folkhälsa samt mål från Agenda 

2030.  

Det är kommunstyrelsen som hanterar Kungsbacka kommuns yttrande och 

förvaltningen för Teknik har delgett synpunkter till kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 26 Dnr 2021-00162 

Underlag till kommunbudget 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar Underlag till kommunbudget 2022, med följande tillägg 

på sid 4 under punkten 1.1 Omvärlden, andra stycket: 

 - Det gör att vi även måste fortsätta med att långsiktigt arbeta för att underlätta för 

invånarna att ställa om till eldrivna fordon, om vi ska klara av att minska 

fordonsrelaterade utsläpp i kommunen." 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska varje år lämna underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års 

kommunbudget. 

De trender som påverkar nämnden för Tekniks verksamhetsområden är framförallt 

kopplade till hållbarhet, en växande befolkning, informationssäkerhet och 

digitalisering samt invånares påverkansmöjligheter.  

På motsvarande sätt är de största utmaningarna inom Tekniks verksamheter är att 

kunna tillgodose ett ökande behov av både avlopp och dricksvatten, tillsammans med 

renoverings- och uppgraderingsbehov av ledningsnätet, när Kungsbackas befolkning 

växer. Redan idag påverkar hållbarhetskrav och klimatförändringar Tekniks 

verksamhetsområden, och denna utveckling kommer att fortsätta påverka Teknik 

framöver, såsom omvärldsbevakningen visar.  

Underlag till kommunbudget innehåller också förslag på två nya indikatorer för 

kommunfullmäktiges mål om en hållbar utveckling och en hälsosam miljö, vilka 

gäller minskning av avfall i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna planen 

”Göteborgsregionen minskar avfallet”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2021-03-01 § 27 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Underlag till kommunbudget 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg under punkten 1.1 

Omvärlden sid 4, andra stycket (Ett växande Kungsbacka med klimatförändringar 

som påverkar oss) "Det gör att vi även måste fortsätta med att långsiktigt arbeta för 

att underlätta för invånarna att ställa om till eldrivna fordon, om vi ska klara av att 

minska fordonsrelaterade utsläpp i kommunen." 
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Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 

arbetsutskottets förslag och Anders Erikssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordföranden (L) ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden beslutar 

enligt Anders Erikssons förslag med tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2021-00142 

Verksamhetsområde för dagvatten 2020 

Beslut 

Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten enligt 

tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2021-02-17, och översänder det till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 

verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

Verksamhetsområdet för dagvattentjänsten är bristfällig och är inte heltäckande för 

vart tjänsten finns tillgänglig. Under 2020 har en genomgång av verksamhets-

områden för dagvatten bedrivits som underlag till införande av brukningsavgifter för 

dagvatten. Arbetet har bedrivits genom att studera VA-kartor, inventera kundsystem 

och annat arkivarbete. Förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten har tagits 

fram och innebär kompletteringar till det befintliga verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2021-03-01 § 28 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Bilaga 1. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17 

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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§ 28 Dnr 2020-01228 

Motion - om fruktlund/parker (KS 2020-00913) 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till nämnden för Tekniks yttrande 2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker har skickats 

till Teknik för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 

mars 2021. Motionen föreslår en eller flera mötesplatser i form av fruktlundar och 

pekar bland annat på Göteborg som exempel där fruktlundar ger invånare möjlighet 

att träffas familjevis, unga som äldre, över generationsgränserna, att plocka frukt 

både äpple som bär av olika slag, som björnbär, vinbär etc. Motionärens motivering 

är bland annat att det skulle kunna bli ett populärt inslag bland många av kommunens 

invånare. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-03-01 § 29 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Yttrande, 2021-02-23 

KSAU 2020-12-02 § 351 Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att 

undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Motion (Socialdemokraterna) - Fruktlund parker 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt Tönnberg (S), Anders Eriksson (C) och Ann-Helen Reimertz (M) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag om bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 2021-00099 

Spolbil på entreprenad 

Beslut 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att minska antalet spolbilar på 

förvaltningen från två till en samt att spolningsarbete av avloppsledningar delvis ska 

genomföras av extern aktör. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören fick 2017 ett uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs 

av externa aktörer. Under hösten 2020 har förvaltningen för Teknik funnit två 

möjliga verksamheter där driften kan ske i extern regi, varav arbetet med spolning av 

avloppsledningar till extern aktör är ett. En intern utredning genomfördes under 

hösten 2020.  

Utredningen visar att ur arbetsmiljösynpunkt är påverkan liten med en spolbil och 

stor med ingen spolbil. Kostnadsmässigt är skillnaden mellan arbete i egen regi och 

entreprenad liten med någon fördel av att lägga ut delar av spolbilsarbetet på 

entreprenad eftersom det innebär att kostnaden försvinner under de perioder på året 

och dagen som inte kräver två spolbilars arbete. Ur ett verksamhetsperspektiv 

bedöms spolning vara kärnverksamhet som är kunskapshöjande, och bör därför, i alla 

fall som grund, utföras i egen regi. Omvärldsbevakningen visade att av de nio 

kommuner förvaltningen frågat har ca 80 procent egen spolbil. 

Beslutsunderlag 

NTE 2021-02-24 § 15 

Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Rapport ”Utredning Spolbil i extern regi”, 2020-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Eriksson (C) och Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut och att 

nämnden för Teknik bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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§ 30 Dnr 2020-01163 

Parkeringsövervakning på entreprenad 

Beslut 

Nämnden för Teknik avslår förvaltningens förslag att genomföra 

parkeringsövervakning med extern utförare. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören fick 2017 ett uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs 

av externa aktörer. Under hösten 2020 har förvaltningen för Teknik funnit två 

möjliga verksamheter där driften kan ske i extern regi, varav parkeringsövervakning 

på entreprenad är en. 

Syftet är att få ökad grad av valfrihet i kommunens verksamheter, samt att göra 

näringslivet mer delaktiga. Utgångspunkt för parkeringsövervakning på entreprenad 

är att en verksamhetsövergång sker där kommunens medarbetare erbjuds följa med i 

övergången. Den interna utredning som genomförts av förvaltningen syftar till att 

redovisa möjligheterna, fördelarna och riskerna med att överlåta parkerings-

övervakning till en extern aktör. Utredningen är avgränsad till arbetet inom det 

yrkesområde som normalt kallas parkeringsövervakning och som utförs av 

parkeringsvakter.  

Parkeringsövervakningen är idag en verksamhet inom förvaltningen som i stort är 

självständig, med en mycket liten andel samarbeten med övriga delar av 

förvaltningen. Påverkan på övriga delar av verksamheten anses därför bli mycket låg. 

Utredningen visar att ur arbetsmiljösynpunkt är påverkan främst knuten till en oro 

bland parkeringsövervakarna inför en framtida arbetssituation, vid en eventuell 

övergång till privat aktör. Liknande upphandlingar har genomförts av kommuner i 

Kungsbackas direkta närhet och är att betrakta som ett normalförfarande inom den 

kommunala sfären. 

Beslutsunderlag 

NTE 2021-02-24 § 24 

Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Rapport ”Utredning parkeringsövervakning - Möjlighet till utförande av extern 

aktör”, 2020-11-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Eriksson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Britt Tönnberg (S), Ann-Helen Reimertz (M), Per-Axel Landström (S), Pär Olson 

(C), Tobias Eriksson (SD), Birger Svensson (M) och Monica Neptun (L) ansluter sig 

till Anders Erikssons avslagsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (C) frågar om nämnden antar Anders Erikssons (C) 

m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden avslår förvaltningens förslag.   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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§ 31 Dnr 2020-01249 

VA-taxa 2022 

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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§ 32 Dnr 2021-00180 

Taxa Bredband 2022 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren berättar om verksamheten Kungsbacka 

bredbandsnät och att i april återkommer förvaltningen med beslutsärende avseende 

bredbandstaxorna för 2022.  

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 nya tjänster från verksamheten, 

bland annat fibertekniker och monofiber. 

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. 
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§ 33 Dnr 2021-00179 

Taxa Renhållning 2022  

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 en ny återvinningscentral. 

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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§ 34 Dnr 2021-00186 

Sopsortering (plockanalys) 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Maria Samuelsson berättar att enheten Avfall & Återvinning har låtit 

genomföra en analys av mat- och restavfall från ca 1500 hushåll i villor och 

flerfamiljshus för att undersöka hur väl avfallet är sorterat.  

Restavfall: Resultatet visar att andelen felsorterat i restavfallet ligger på ca 65 %. 

Den största andelen av det som är felsorterat är matavfall och förpackningar. Även 

farligt avfall förekommer.  

Matavfall: Andelen korrekt sorterat i matavfallet ligger runt 97-98 %. Det finns dock 

stor potential att öka matavfallsinsamlingen då en fjärdedel av det som slängs i 

restavfallet borde sorterats som matavfall. Det uppstår ungefär 12 kg matsvinn per 

person och år i Kungsbacka. Matsvinn är matavfall som man kunde ha ätit, till 

exempel ätbar frukt och grönsaker. 

Det finns stor potential bland invånarna i Kungsbacka kommun att bli bättre på att 

sortera sitt avfall till materialåtervinning och biogasframställning och även att sortera 

ut det farliga avfallet. 

Nämnden uttrycker en önskan till förvaltningen att arbeta mer med att få invånarna 

att sortera bättre. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 35 Dnr 2021-00181 

Insamlingssystem för tidningar 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Maria Samuelsson redogör för nämnden om att regeringen den 

22 december 2020 upphävde producentansvaret för returpapper. Den 1 januari 2022 

ska kommunerna ta över ansvaret för insamling och återvinnig av returpapper. 

Kraven är att tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att 

samla in utsorterat returpapper. Mängden returpapper som samlas in sjunker stadigt. 

Prognosen är att det kommer fortsätta sjunka. I Kungsbacka samlas det in cirka 

1150 ton returpapper per år. Kommunerna i Sverige har fått ett erbjudande att 

gemensamt köpa Pressretur (delägare av FTI som ansvarar för insamling och 

återvinning av tidningar och annat returpapper.) Samtal pågår även om SKR 

eventuellt ska köpa upp Pressretur. I Kungsbacka diskuteras frågan inom nätverk i 

Göteborgsregionen och Halland. 

Förvaltningen återkommer med information om det fortsatta arbetet eller eventuellt 

ett förslag på beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 36 Dnr 2021-00217 

Initiativärende från Anders Eriksson (C) angående laddstationer för 
fordon 

Beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda dagens behov och framtida behov av 

laddstationer på kommunal mark, med fokus på boendeparkeringar i 

lägenhetsområden samt på parkeringsplatser nära arbetsplatser. 

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att på alla framtida parkeringsplatser 

som Teknik bygger förbereda med kanalisation för laddstationer till varje 

parkeringsplats. 

Reservation 

Britt Tönnberg (S) Per-Axel Landström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande om avslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Eriksson (C) har inkommit med ett initiativärende till nämnden och i ärendet 

uppgett i huvudsak följande: 

Utvecklingen inom fordonsindustrin visar på att fordon med eldrift är vad branschen 

väldigt enat ser som framtiden. Det som idag bromsar omställningen är produktionen 

av batterier, samt för den vanliga användarens möjligheter att ladda långsamt när de 

har bilen parkerad. Behovet av snabbladdning är väldigt begränsande, och till största 

delen mest ett behov längst med Sveriges större trafikleder. Samtidigt ökar behovet 

av långsamma laddstationer, framförallt i områden med lägenheter, eftersom 

bilägarna själva inte kan installera en laddstation där. I dessa områden har 

kommunen en del boendeparkeringar som i framtiden bör ha laddstationer på flertalet 

av parkeringsplatserna. Kommunen har även flertalet parkeringar i områden där 

många arbetar. Även på dessa platser är laddstationer nödvändiga. Om man gör en 

omvärldsbevakning ser man att många kommuner har en aktiv plan kring detta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Eriksson (C) yrkar bifall till sitt eget förslag med den justeringen att det 

andra uppdraget till förvaltningen ska förkortas till: "Nämnden ger också 

förvaltningen i uppdrag att på alla framtida parkeringsplatser som Teknik bygger 

förbereda med kanalisation för laddstationer till varje parkeringsplats." 

Britt Tönnberg (S) yrkar avslag till Anders Erikssons yrkande.  

Birger Svensson (M), Tobias Eriksson (SD) och Per-Axel Landström (S) ansluter sig 

till Britt Tönnbergs avslagsyrkande. 

Ann-Helen Reimertz (M) och Pär Olsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutsgång 

Monica Neptun (L) ställer proposition på yrkandet från Anders Eriksson (C) och 

Britt Tönnbergs (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden för Teknik beslutar 

enligt Anders Erikssons förslag.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen, för fördelning 
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§ 37 Dnr 2021-00078 

Tillsammansodling - överklagande 

Beslut 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om att sju överklaganden har inkommit till förvaltningen beträffande 

beslutet om tillsammansodlingen som togs i nämnden i februari. Dessa har skickats 

över till förvaltningsrätten i Göteborg tillsammans med ärendet. Förvaltningsrätten 

kommer sannolikt att pröva ärendet enligt laglighetsprövning, alltså det som prövas 

är om nämnden gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. De som 

överklagat har fått information från förvaltningen om att företrädare på förvaltningen 

eller politiker från nämnden kommer att bjuda in dem till ett möte för att lyssna på 

deras synpunkter och beskriva vilka regler och begränsningar som kommunen 

kommer att ge till odlarföreningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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§ 38 Dnr 2021-00003 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Nämnden för Teknik noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-02-24 - 2021-03-17 har följande skrivelse inkommit till 

nämnden för Teknik: 

- KF 2020-09-08 § 99 Trafikverkets beslut på utökade väghållningsområden 

- Sju stycken överklaganden avseende ärende 2021-00078 Tillsammansodling 

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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§ 39 Dnr 2021-00004 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Teknik godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 

februari 2021, samt juni, oktober-december 2020, januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets 

beslut i protokoll från 2021-03-01) ordförande och tjänstemän i enlighet med 

nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut februari 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av 

delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker. 
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§ 40 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för nämnden  

- Kommunen tar från den 1 april över väghållaransvaret från Trafikverket för 

följande vägsträckor: 

 Väg 970 Göteborgsvägen, sträckan från idag gällande kommunalt 

väghållarskap till korsningen med väg 980 Annebergsvägen. 

 Väg 939 Varbergsvägen, sträckan från idag gällande kommunalt 

väghållarskap till korsningen Stenabergsvägen. 

 Väg 940 Gottskärsvägen, sträckan från Hamnplan till korsningen med vägen 

Kells hage (Klaraplan). 

- Förvaltningen tittar just nu på möjligheterna för att bygga cykelvägar i Åsa.  

- I början på pandemin togs prover på avloppsvatten i ett av våra reningsverk. Dessa 

frystes in och kommunen har nu bistått forskningsinstitut RISE med proverna som 

forskningsmaterial. 

- Arbetet på förvaltningen löper på bra trots pandemin.  

- Två upphandlingar har blivit överprövade och två upphandlingar har avbrutits.  

- Återvinningscentralen i Särö hade inget bygglov så FTI (Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen) har fått ta bort denna återvinningscentral. Många invånare i 

Särö är upprörda över detta. Förvaltningen stöttar FTI med att ta fram en ny plats. 

Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till 

protokollet och finner att så sker. 
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