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§ 36
Godkännande av ärendelistan

Dnr 2019-01273

Beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med tillägg av ett extra ärende.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet för Teknik godkänner behandling av ett extra ärende, nämligen
ärende om yttrande av ny översiktsplan.
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att arbetsutskottet bifaller förändringen av
ärendelistan.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

5 (24)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

6 (24)

2020-06-08

§ 37
Dnr 2020-00451
Riktlinjer för övertagande av VA- anläggning från avtalsansluten VAförening
Beslut – förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar förslag till Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning
från avtalsansluten VA-förening.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun med hög exploateringstakt, vilket
bidrar till att vår allmänna VA-anläggning ständigt ökar i omfattning. Anslutning till
kommunalt VA för befintliga fastigheter görs dels i kommunal regi utifrån VAutbyggnadsplanen och dels via avtalsanslutning. I flertalet av de i VAutbyggnadsplanen utpekade VA-utbyggnadsområdena finns avtalsanslutna VAanläggningar, det vill säga VA-föreningsägda ledningsnät som är kopplade till den
kommunala VA-anläggningen.
VA-utbyggnadsområden omfattas samtidigt av kommunalt ansvar för VA enligt Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §. Detta ansvar innebär att kommunen i
vissa fall behöver ta över en avtalsansluten VA-anläggning för att säkra VAförsörjningen för ett VA-utbyggnadsområdes samtliga fastigheter. Övertagande
innebär att kommunen övertar ägandet och driftansvaret för hela eller delar av
föreningsägda VA-ledningsnät inklusive anordningar.
Dessa riktlinjer innebär ett förtydligande av punkt 17 i Kungsbacka kommuns VApolicy från 2018:
”I områden där kommunen har beslutat om kommunalt ansvar för VA i enlighet med
§6 i vattentjänstlagen tilllåts inte anslutning av VA-föreningar till det allmänna
ledningsnätet.”
Riktlinjerna ska vara ett stöd vid avvägningar och ge vägledning om vilka principer
kommunen bör använda vid övertaganden av VA-föreningars anläggningar för att
säkerställa att de görs rättvist och hållbart. I riktlinjerna definieras de villkor som
avgör om en VA-anläggning kan finnas kvar som avtalsansluten eller om den
behöver tas över av kommunen. Dessutom beskrivs hur avgiftsuttag och ersättning
beräknas inför ett övertagande.
I de fall ett övertagande av VA-anläggning genomförs ska en skälig ersättning utgå
till VA-föreningen. Kommunen ersätter VA-föreningen för övertagen VAanläggning med summan av servisavgifter, fastighetsavgifter och tomtyteavgifter
avseende de ändamål anslutna fastigheter har via föreningen, minus kostnader för
undersökningar och åtgärder.
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-13
Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen och kommunstyrelsen, för kännedom
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§ 38
Dnr 2020-00454
Investeringsfond Framtidens avloppsreningsverk
Beslut – förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar att inrätta investeringsfond för Framtidens
avloppsreningsverk.
Nämnden för Teknik beslutar att överskott från 2019 flyttas till investeringsfond.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka växer och behovet av högre kapacitet för avloppsrening i Kungsbacka
stad och de områden som är kopplade till avloppsreningsverket Hammargård är på
gränsen till vad nuvarande avloppsreningsverk har möjlighet att rena. En utökning av
kapaciteten i volym men också i högre reningsgrad är önskvärd dels för att
möjliggöra fortsatt utveckling med fler fastigheter anslutna till kommunalt avlopp
dels för att minska miljöbelastningen på Kungsbackafjorden. Planeringen för utökad
kapacitet är inledd och en viktig styrning i arbetet är det tillstånd som kommunen
erhåller från tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Halland. De krav på vad som ska
uppnås i rening påverkar både nuvarande och tillkommande abonnenter. Detta gör att
det är rimligt att en del av de avgifter som nuvarande kunder betalar kan avsättas i en
investeringsfond och sedan användas när byggnation genomförs vilket är planerat till
2022-2026.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), §30:
Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.
Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av
avsättningens storlek.
Investeringsmedel för grundalternativet, att utöka kapaciteten på Hammargård
avloppsreningsverk, är beslutade av kommunfullmäktige med 500 miljoner kronor.
Avsättning i investeringsfond ska endast användas för åtgärder kopplat till behov av
högre kapacitet i volym och i reningsgrad. Kostnaden för åtgärderna är bedömda till
500 miljoner kronor men det är tidigt i projekteringen och prognosen kommer
förändras. Medlen är avsedda att användas under byggnationsfasen vilken planeras
till 2022-2026. Investeringsfonden bedöms med nuvarande taxeutveckling uppgå till
maximalt 70 miljoner kronor.
Teknik anser det med ovanstående beskrivningar rimligt och lämpligt att avsätta
medel i investeringsfond för framtidens avloppsrening.
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-26
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 39
Dnr 2020-00406
Upphandling Stadsnätstjänster Fiberetablering
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av Stadsnätstjänster
Fiberetablering.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka Bredbandsnäts nuvarande ramavtal för byggnation och underhåll av
optonätet löper ut under 2021 och verksamheten har därför behov av att genomföra
denna upphandling avseende ramavtal för fiberarbeten. Upphandlingen har som mål
att mynna ut i nytt ramavtal som säkerställer leveransförmåga under 2021-2025 och
tillgodoser stora delar av det behov som Kungsbacka Bredbandsnät har inom detta
område.
Volymer: Beräknad volym för avtalsperioden (maximalt 4 år) är 35 000 000 kr.
Finansiering sker genom Kungsbacka Bredbandsnäts investeringsbudget.
Volymberäkningen är ungefärlig och utgör inte grund för faktiska avrop. Faktisk
volym kan således bli både högre och lägre.
I förfrågningsunderlaget har kommunen en omfattande kravspecifikation som stödjer
sig på väletablerade standarder och normer. Leverantören ska utföra arbeten enligt
dessa beskrivna standarder och normer, eller motsvarande senare utgåvor. Kraven i
förfrågningsunderlaget tydliggör vad som är lägsta godtagbara standard. Anvisningar
och krav gäller i nedan följande rangordning:
1. a) Förfrågningsunderlaget såsom kravspecifikation, prisbilagor villkor mm samt
kommunens riktlinjer och policys.
2. b) Robusta nät - Anvisningar för anläggning av robusta fiberoptiska bredbandsnät
med tillhörande 6 bilagor
3. c) EBR - Optokabelnät - B 14:00 eller senare utgåva
Upphandlingen följer gällande lagstiftning samt tillämpningsanvisningar som
framgår i lagen om offentlig upphandling (LOU) och/eller lagen om elektronisk
kommunikation (LEK).
Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses
ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska
lämna anbud och den upphandlande myndigheten tilldelar den/de leverantörer som
efter dialog och förhandling lämnat de bästa priserna.
För att säkerställa leveransförmåga och på ett bra sätt kunna styra såväl långsiktig
planering som den dagliga verksamheten efterfrågas i denna upphandling
leverantörer som ska genomföra entreprenader för fiberarbeten och installationer.
Anbud ska lämnas på helt uppdrag med optioner och avtal kommer att tecknas med
minst två till tre entreprenörer då det är högt tryck på fiberbyggnationen i kommunen
just nu och beräknas vara det även under avtalsperioden. Upphandlingen genomförs
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med förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
Kungsbacka kommun kommer därefter att anta de anbud som uppfyller samtliga
uppställda krav och innehåller lägst total anbudssumma.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen
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§ 40
Dnr 2020-00407
Upphandling Stadsnätstjänster Gräventreprenad
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av Stadsnätstjänster
Gräventreprenad.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka Bredbandsnäts nuvarande ramavtal för byggnation och underhåll av
optonätet löper ut under 2021.
Syftet med denna upphandling är att tillgodose Kungsbacka kommuns behov av
entreprenader för schakt och kabelarbeten avseende schakt- och kabelarbeten för
optonät. Upphandlingen har som mål att mynna ut i nytt ramavtal som säkerställer
leveransförmåga under 2021-2025 och tillgodoser stora delar av det behov som
Kungsbacka Bredbandsnät har inom detta område.
Beräknad volym för avtalsperioden (maximalt 4 år) är 65 000 000 kr. Finansiering
sker genom Kungsbacka Bredbandsnäts investeringsbudget.
Volymberäkningen är ungefärlig och utgör inte grund för faktiska avrop. Faktisk
volym kan således bli både högre och lägre.
I förfrågningsunderlaget har kommunen en omfattande kravspecifikation som stödjer
sig på väletablerade standarder och normer. Leverantören ska under avtalstiden
utföra arbeten enligt dessa beskrivna standarder och normer, eller motsvarande
senare utgåvor. Kraven i förfrågningsunderlaget tydliggör vad som är lägsta
godtagbara standard. Anvisningar och krav gäller i nedan följande rangordning:
1. Förfrågningsunderlaget såsom kravspecifikation, prisbilagor villkor mm samt
kommunens riktlinjer och policys.
2. Robusta nät - Anvisningar för anläggning av robusta fiberoptiska bredbandsnät
med tillhörande 6 bilagor
3. Anläggnings AMA 17
4. EBR - Optokabelnät - B 14:00 eller senare utgåva
5. ATB-Väg (Vägverket)
Upphandlingen följer gällande lagstiftning samt tillämpningsanvisningar som
framgår i lagen om offentlig upphandling (LOU) och/eller lagen om elektronisk
kommunikation (LEK).
Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses
ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska
lämna anbud och den upphandlande myndigheten tilldelar den/de leverantörer som
efter dialog och förhandling lämnat de bästa priserna.
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För att säkerställa leveransförmåga och på ett bra sätt kunna styra såväl långsiktig
planering som den dagliga verksamheten efterfrågas i denna upphandling
leverantörer som ska genomföra entreprenader för schakt och kabelarbeten.
Anbud ska lämnas på helt uppdrag med optioner och avtal kommer att tecknas med
minst två till tre entreprenörer då det är högt tryck på fiberbyggnationen i kommunen
just nu och beräknas vara det även under avtalsperioden. Upphandlingen genomförs
med förenklat förfarande. Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
Kungsbacka kommun kommer därefter att anta de anbud som uppfyller samtliga
uppställda krav och innehåller lägst total anbudssumma.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Upphandlingsenheten Serviceförvaltningen
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§ 41
Arkivbeskrivning

Dnr 2019-00319

Beslut – förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar arkivbeskrivning för nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har uppdaterat arkivbeskrivning för myndigheten tillika nämnden för
Teknik. Arkivbeskrivningen, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 5 §
arkivreglemente för Kungsbacka kommun har till uppgift att i första hand underlätta
för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även
kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i
4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppdateringen innefattar bland annat återtagande av handlingar från
evakueringsarkiv, deponering av handlingar till kommunarkivet samt uppdatering av
sökvägar och system.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Arkivbeskrivning
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunarkivet
Förvaltningsledningen för Teknik
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§ 42
Dnr 2020-00465
Önskemål från kommunledningen om öppet diarie och att publicera i
webbdiarium
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Pauline Martinius, enhetschef verksamhetsstöd, informerar om att det inkommit
information om att finns ett starkt önskemål från kommunstyrelsens arbetsutskott
samt kommundirektör att vi ska publicera de filer/handlingar som inte innehåller
sekretess eller GDPR i kommunens webbdiarium.
I dagsläget har alla förvaltningar i Kungsbacka utom Teknik & Miljö &
Byggnadsförvaltningen webbdiarie, vilket innebär att ärenderubriker och
handlingsrubriker visas öppet på webbdiariet vid publicering. Teknik har historiskt
sett inte haft ett öppet diarie. Det är Kungsbacka kommuns avsikt att sträva mot
transparens beträffande våra handlingar men förvaltningens uppfattning är att dialog
ska föras med ansvarig nämnd innan beslut.
För korrekt hantering krävs att alla som registrerar i diariet har tillräckligt med
kunskap och behörighet. Genom dialog i arbetsutskott framkommer att politiken
ställer sig positiv till en mer transparent hantering men att det bör stanna vid
publicering av ärende- och handlingsrubriker i nuläget och att det inte bör tillföra ett
större administrativt merarbete än nödvändigt.
Kunskap och riktlinjer ska säkerställas innan verkställande.
Förvaltningen återkommer med vidare information innan beslut tas.
Beslutsgång
Ordföranden Hravn Forsne (M) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras
till protokollet och finner att så sker.
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§ 43
Dnr 2020-00515
Återkoppling ny parkeringsreglering
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Haij, verksamhetschef, sammanfattar arbetet med ny parkeringsreglering i
form av P-skiva och betalparkering. Arbetet har tagit två år.
Björkris, centrala innerstaden och Inlag är klart med P-skiva och betalparkering.
Vissa områden arbetas med för fullt och några delar i centrum har inte kunnat göras
en reglering, i huvudsak pga. byggnation. Arbetet beräknas kunna vara klart sista
september 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Hravn Forsne (M) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras
till protokollet och finner att så sker.
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§ 44
Dnr 2018-00159
Parkeringsreglering, Kungsbacka Stad
Beslut – förslag till nämnden för Teknik
Nämnden ger trafikingenjörerna förlängd delegationsrätt att besluta erforderliga
lokala trafikföreskrifter avseende parkeringsreglering i Kungsbacka stad till och med
30 september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade i april 2018 om parkeringsreglering i Kungsbacka
stad och gav samtidigt trafikingenjörerna delegation att besluta erforderliga lokala
trafikföreskrifter, efter beslut om förlängd delegation i december 2019, till och med
30 juni 2020. De lokala trafikföreskrifterna enligt ovan har inte hunnits beslutas i den
omfattning som planerades, därför önskas förlängning i nämnden med delegationen
ytterligare 3 månader.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-20
NTE § 138 2019-12-18
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-11-13
NTE § 41 2018-04-18
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2018-03-22
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

18 (24)

2020-06-08

§ 45
Dnr 2020-00437
LTF parkeringsförbud Hamnvägen
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning 1384 202000219 om parkeringsförbud på Hamnvägen.
Sammanfattning av ärendet
Inför sommarsäsongen har förvaltningen för Teknik sett över regleringar vid
badplatser. För att säkra framkomligheten för räddningstjänst på vägar som leder till
badplatser så finns det i vissa fall behov av att förändra befintlig reglering eller
komplettera skyltningen för att det ska gå att övervaka. Hamnvägen leder ner till
Gårda Brygga och är idag reglerad med parkeringsförbud 1 juni till 31 augusti.
Vid samråd med Trafikverket (som är väghållare och ansvariga för skyltningen)
konstaterades att den befintliga regleringen inte går att övervaka då det inte är
korrekt skyltat. Förvaltningen för Teknik liksom Trafikverket anser att det inte är
lämpligt att parkera utmed vägen oavsett tidpunkt på året och föreslår därför att en ny
föreskrift om permanent parkeringsförbud införs.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-26
1384 2020-00219 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud på Hamnvägen
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

19 (24)

2020-06-08

§ 46
Dnr 2020-00436
LTF parkeringsförbud Torstensviksvägen
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning 1384 202000220 om parkeringsförbud på Torstensviksvägen.

Sammanfattning av ärendet
Inför sommarsäsongen har förvaltningen för Teknik sett över regleringar vid
badplatser. För att säkra framkomligheten för räddningstjänst på vägar som leder till
badplatser så finns det i vissa fall behov av att förändra befintlig reglering eller
komplettera skyltningen för att det ska gå att övervaka. Torstensviksvägen leder ner
till Torstensvik och är idag reglerad med parkeringsförbud 1 juni till 31 augusti.
Vid samråd med Trafikverket (som är väghållare och ansvariga för skyltningen)
konstaterades att den befintliga regleringen inte går att övervaka då det inte är
korrekt skyltat. Förvaltningen för Teknik liksom Trafikverket anser att det inte är
lämpligt att parkera utmed vägen oavsett tidpunkt på året och föreslår därför att en ny
föreskrift om permanent parkeringsförbud införs.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-05-26
1384 2020-00220 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud på Torstensviksvägen
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

20 (24)

2020-06-08

§ 47
Dnr 2020-00528
Initiativyrkande från Socialdemokraterna om begränsad trafik över den
nya Borgmästarebron
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, genom Britt Tönnberg (S), har inkommit med ett
initiativyrkande till nämnden om begränsad trafik över den nya Borgmästarebron.
De menar att nu när det nu är aktuellt att bygga en ny Borgmästarebron bör försök
göras för ett mer gång- och cykelvänligt centrum. Detta genom att bron endast ska
vara öppen för kollektivtrafik, ” blåljus”, taxi samt fotgängare och cyklister.
Samtidigt bör även Storgatans och Vallgatans trafiksituation ses över för att hitta rätt
flöde genom staden.
Med den nya temalekparken ”Fågel, fisk eller mittemellan” blev Borgmästareplatsen
och översvämningsskyddet längs Strandgatan en vilsam och lekfull oas mitt i
centrum värd att värna. Genom att stoppa privatbilismen skulle en lugnare trafikmiljö
skapas och den trivsamma atmosfären förstärkas. Detta gynnar även stråket man vill
ska bli naturligt mellan Kungsmässan och innerstaden.
Diskussion förs och önskemål från M och C finns att utredning av förvaltningen bör
göras innan uppdrag ges till förvaltningen att verkställa yrkandet.
Beslutsunderlag
Yrkande från Socialdemokraterna angående begränsad trafik över den nya
Borgmästarebron
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
yrkande från Socialdemokraterna, och att yrkandet får prövas av nämnden.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

21 (24)

2020-06-08

§ 48
Dnr 2020-00486
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Skalegården 4:1
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för
Skalegården 4:1 samt ytterligare två fastigheter. Utskottet uppdrar åt
förvaltningschefen att teckna avtal.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och
miljöförvaltningen. 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.
Skalegården 4:1 har ansökt om att få ansluta tre fastigheter till kommunalt vatten och
spillvatten 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, 2020-05-27
Översiktskarta
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden, miljöförvaltningen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

22 (24)

2020-06-08

§ 49
Dnr 2020-00487
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Onsala-Lunden
1:33, 1:63 och 1:73
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för
Onsala-Lunden 1:33, 1:63 och 1:73. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att
teckna avtal.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är inte godkända av bygg- och
miljöförvaltningen. 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.
Onsala-Lunden 1:33, 1:63 och 1:73 har ansökt om att få ansluta tre fastigheter till
kommunalt vatten och spillvatten 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, 2020-05-27
Översiktskarta
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden, miljöförvaltningen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

23 (24)

2020-06-08

§ 50
Dnr 2020-00340
Samrådsutskick - Begäran om yttrande angående ny översiktsplan, dnr
KS 2017-00565
Beslut – förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2020-05-29 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Det övergripande
målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna
använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som förutsättningarna för
våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras.
Teknik ställer sig positiva till förslag till Översiktsplan. Kungsbacka kommun ska
bygga långsiktigt smarta och hållbara samhällen. Genom att samla ihop bebyggelsen
kan fler utnyttja infrastrukturen vilket är mer effektivt. Tätare och mer sammanhållna
tätorter ger ett underlag för mer service, handel och arbetsplatser nära vilket leder till
att fler kan gå och cykla i vardagen vilket i sin tur är positivt för både samhället,
miljön och folkhälsan. Genom att även utveckla bebyggelse med närhet till
kollektivtrafiknoder bidrar vi till att fler slipper vara beroende av bilen. Att bevara
och utveckla det tätortsnära friluftslivet leder också till en utveckling i samma
riktning.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks Tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Tekniks Yttrande över ny översiktsplan, 2020-05-29
Förslag till ny Översiktsplan
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

24 (24)

2020-06-08

§ 51
Information från förvaltningen

Dnr 2019-01142

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Karl Lundgren, förvaltningschef, och Pauline Martinius, enhetschef, redogör
kortfattat för att en fråga har uppkommit kring ansvar för utsättning, hantering och
följande av sjömärken. Karl Lundgren beskriver att Teknik har två egna sjömärken
och det finns en lång bakgrund kring frågan. Hamnstyrelsen har signerat ett avtal
kring åtagande av vissa områden vilket man har försökt spåra men utan resultat.
Olika hantering av ansvarsfördelning finns inom kommunen beroende på geografiskt
område och utredning för delegering från fullmäktige kommer att göras. Tekniks
inställning är att det är rimligt att det faller inom vår verksamhet, dock behöver
verksamheten tas med i reglemente, budget etc.
Karl Lundgren informerar vidare om att distansarbete till följd av pågående pandemi
fortgår och bl.a. att riktlinjer har tagits fram kring skyddsutrustning och
vattenmätare.
Beslutsgång
Ordföranden Hravn Forsne (M) frågar arbetsutskottet om informationen kan noteras
till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

