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§ 38 Dnr 2021-00179 

Avfallstaxa 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

besluta att Renhållningstaxa 2021 samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 

(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 

abonnenter. Kostnaderna för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 

2022 gäller en ny entreprenad för insamling av hushållsavfall, skatt har införts på 

förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, hyra och drift av ny 

omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför ökade 

kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas. 

Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med tre procent för att intäkterna ska 

matcha kostnaderna.  

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt 

namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. Namnbytet är redaktionellt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Avfallstaxa 2022, med spårade ändringar 

NTE 2021-03-17 § 33 

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 2020-01249 

VA-taxa 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

tidigare beslutad VA-taxa samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler 

abonnenter. Områden som får kommunalt VA enligt kommunens VA-

utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård 

behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av reinvesteringar för 

att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-

12-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, 

för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 

procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att 

följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.  

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya 

abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot 

bakgrund av detta föreslås inför 2022 en höjning av brukningsavgiften med fem 

procent. 

I taxedokumentet har det gjorts några ändringar och förtydliganden av redaktionell 

karaktär. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

VA-taxa 2022, 2021-04-07 

NTE 2021-03-17 § 17 

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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§ 40 Dnr 2021-00180 

Bredbandstaxa 2022 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstaxa 2022 

daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås 

även besluta att tidigare beslutad Taxa för Kungsbacka bredbandsnät samtidigt 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikations-

tjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i 

kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög 

utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och prissätta nya 

och förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts taxor finns 

två nya tjänster med förslag på avgifter; Monofiber och Övriga arbeten. Övriga 

tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och avgifterna är 

oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med beskrivningar och förtydliganden. 

Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar 

Kungsbacka bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett 

effektivare sätt.  

Resultatfonden för Kungsbacka Bredbandsnät kommer att fortsätta bli positiv, med 

en ökning av resultatet på längre sikt. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 

NTE 2021-03-17 § 17  

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 7 (18) 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-04-12 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 41 Dnr 2021-00204 

Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik antar Riktlinjer med tillhörande villkor för Foodtrucks. Tidigare 

”Villkor tillstånd för foodtrucks” NTE 2018-03-14 § 26, 2018-00106 upphör därmed 

att gälla. 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera och anvisa lämpliga 

platser för uppställning av foodtrucks och matvagnar. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Teknik beslutade 2017-03-22 (NTE §33) att under sommarhalvåret 

2017 tillåta upplåtelse för foodtrucks som försöksverksamhet. 

Nämnden för Teknik beslutade 2018-03-14 (NTE §26) att under sommarhalvåret 

tillåta upplåtelse för foodtrucks som permanent verksamhet. Nämnden antog då 

villkor för foodtrucks som nu behöver uppdateras. 

Intresset för upplåtelse av dessa platser för foodtrucks är fortsatt ganska svagt. 

Förvaltningen ser däremot ett ökat intresse av upplåtelse för andra typer av fordon 

och vagnar. Dessa fordon är inte självförsörjande på el, vilket innebär att dessa inte 

uppfyller Tekniks regler för foodtrucks. 

Förvaltningen föreslår att villkoren justeras till riktlinjer, med tillhörande villkor och 

justeras med följande: 

- Avgift för el för icke självförsörjande fordon införs, fast avgift 500 kr 

per månad 

- Krav på självförsörjande fordon tas bort 

- Elförsörjning erbjuds på vissa platser, inte alla 

- Platser kan variera från år till år, platser utses av förvaltningen 

- Platser kan upplåtas även utanför säsong men med begränsat antal 

platser 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15 

Riktlinjer foodtrucks och matvagnar 

Villkor foodtrucks och matvagnar 

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 2021-00171 

Granskningsutskick - Förslag till Ny Översiktsplan, dnr KS/2017:00565 

 

Beslut - förslag till nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-06 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 har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Översiktsplanen är ute på granskning 

efter att justeringar gjorts efter inkomna synpunkter från samrådet. Teknik ställer sig 

positiva till förslag till ny Översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-06 

Tekniks Yttrande över ny översiktsplan, granskning, 2021-04-06 

Följebrev – Granskningsutskick, Förslag till ny Översiktsplan 

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 2021-00260 

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Buera 4:3 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för Buera 

4:3. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetens enskilda avloppsanläggning är inte godkänd av bygg- och 

miljöförvaltningen. Fastigheten 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. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 

spillvatten vilken 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 2021-04-12 

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 

Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 44 Dnr 2021-00261 

Anslutning till kommunalt vatten för Gällinge 3:8 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten för Gällinge 3:8. 

Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten 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. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten vilken 

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 2021-04-12 

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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§ 45 Dnr 2021-00262 

Anslutning till kommunalt vatten för Alslöv 10:3 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten för Alslöv 10:3. 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. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten vilken 

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 2021-04-12 

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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§ 46 Dnr 2021-00263 

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Onsala-Hagen 2:13 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till vatten och spillvatten för 

Onsala-Hagen 2:13. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetens enskilda avloppsanläggning är inte godkänd av bygg- och 

miljöförvaltningen. Fastigheten 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. 

Fastigheten har ansökt om att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och 

spillvatten vilken 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 2021-04-12 

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 

Sökande, bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 47 Dnr 2021-00208 

Parkeringsreglering Lindens parkeringshus och lokala trafikföreskrifter 
Aranäs 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar  

-lokala trafikföreskrifter med beteckning 1384 2021-00057,-00058, -00060, -00065, -

00067, -00068, -00074, -00075, -00076, -00087 , -00088, -00089 och -00090 om 

parkering i Aranäs stadsdel. 

- att reglering av Lindens parkeringshus ska utföras enligt Lag (1984:318) om 

kontrollavgift vid olovlig parkering med korttidsparkering på bottenplan och normal 

parkering för bostadsområden på övriga plan i enlighet med de principer som 

tillämpas i Kungsbacka stad. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningschef att fatta de 

beslut som krävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har byggt ett parkeringshus med cirka 900 parkeringsplatser i Aranäs 

stadsdel. Parkeringshuset Linden ska tillgodose parkeringsbehovet för verksamma 

och besökare i centrum och boendeparkering i Aranäs stadsdel. Parkeringshuset 

kommer att öppna för trafik i slutet av maj/början av juni och beslut om reglering 

behöver fattas.  

Parkeringshus Linden regleras med kortare tid på markplan för att ge god 

tillgänglighet för besökare och långtidsparkering på övriga våningsplan för att 

säkerställa behovet för dygnsparkering. Markparkeringar i Aranäs stadsdel regleras 

med högre avgift för att styra trafiken till parkeringshuset. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

1384 2021-00057 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering norr 

om Parkgatan 

1384 2021-00058 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering norr 

om Södra Nygatan 

1384 2021-00060 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering söder 

om Parkgatan 

1384 2021-00065 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Gymnasiegatan 

1384 2021-00067 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering söder 

om Teatergatan 

1384 2021-00068 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering söder 

om Skolgatan 
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-04-12 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

1384 2021-00074 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering norr 

om Läraregatan 

1384 2021-00075 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats i 

parkeringshus Linden 

1384 2021-00076 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats i 

parkeringshus Linden 

1384 2021-00087 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 

rörelsehindrade på Gymnasiegatan 

1384 2021-00088 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Lindens gata 

1384 2021-00089 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Södra Nygatan 

1384 2021-00090 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Teatergatan 

 

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 15 (18) 

Nämnden för Tekniks arbetsutskott Datum  

2021-04-12 
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§ 48 Dnr 2021-00192 

Lokala trafikföreskrifter - Ekstedts väg och Uddavägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00051 om 

parkering på Uddavägen och 1384 2021-00052 om parkering på Ekstedts väg. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller befintliga parkeringsplatser som idag är skyltade med parkering 

tillåten. Eftersom parkeringsplatserna ligger inom ett område med parkeringsförbud 

så behöver de regleras med lokal trafikföreskrift för att det ska vara tillåtet att 

parkera och för att den generella ”24-timmars regeln” ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

1384 2021-00051 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 

Uddavägen 

1384 2021-00052 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på 

Ekstedts väg 

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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§ 49 Dnr 2021-00209 

Lokala trafikföreskrifter - Sörviksvägen och Skytteviksvägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00063 om 

förbjud att parkera på Sörviksvägen och 1384 2021-00064 om förbjud att parkera på 

Skytteviksvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Justering behövs efter inventering av lokala trafikföreskrifter och befintlig skyltning 

på plats för Åsa samfällighetsförening. På Sörviksvägen och Skytteviksvägen är det 

idag skyltat med områdesmärket E20, förbud att parkera, och förslag är att justera de 

lokala trafikföreskrifterna enligt befintlig skyltning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15 

1384 2021-00063 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om förbjud att 

parkera på Sörviksvägen 

1384 2021-00064 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om förbjud att 

parkera på Skytteviksvägen 

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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§ 50 Dnr 2021-00302 

Lokal trafikföreskrift - Badviksvägen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2021-00084 om förbud 

att parkera på Badviksvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa samfällighetsförening har inkommit med önskemål om att det ska vara 

parkeringsförbud på hela Badviksvägen och inte en viss sträcka som det är idag. För 

att täcka upp hela Badviksvägen så anser förvaltningen för Teknik att ett 

områdesförbud är lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-01 

1384 2021-00084 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera 

på Badviksvägen. 

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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§ 51 Dnr 2021-00005 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet för Teknik noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl Lundgren informerar om att  

- Förvaltningen har en driftstörning på vattenproduktionen som hindrar normal drift. 

Utredning pågår. Vid behov kommer vatten produceras i mindre omfattning och 

vattenköp från Mölndal och Varberg att inledas.   

- Beträffande debitering av uteserveringar kommer förvaltningen att ta betalt för 

detta i år.  

- Anbuden för Borgmästarebron är på gång i veckan. 

- Förvaltningen har haft ett bra möte med kontaktperson för Trafikverket angående 

byggande av cykelbanor. I höst kommer Trafikverket meddela i vilken ordning de 

planerar att bygga GC-vägarna i den regionala planen. Kommunen har alltid 

möjlighet att bygga GC-väg utanför vägplan om fastighetsägare vill sälja sin mark 

till kommunen. Förvaltningen ska undersöka om det finns vissa planerade cykelbanor 

där detta är möjligt.  

- Beträffande GC-väg på Lerbergsvägen så kommer eventuellt kommunen behöva 

göra del av cykelvägen ytterligare något smalare pga diskussion med Trafikverket 

om att bilvägen har tagits i anspråk. 

Beslutsgång 

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

till protokollet och finner att så sker. 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

MONICA NEPTUN
E-Legitimation:
Datum: 2021-04-14 11:02:14
Transaktionsidentitet: C5BFB83B1B4F5E6B7376413A82E140913D709EB70A

ANNIKA
CARLSSON
E-Legitimation:
Datum: 2021-04-14 14:48:05
Transaktionsidentitet: 51AF25DC9777BBD586DFDA63E67E7CCCB2F23D7268

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun
Organisationsnr: 212000-1256
E-post: teknik@kungsbacka.se

 


	Avfallstaxa 2022
	Beslut - förslag till nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	VA-taxa 2022
	Beslut - förslag till nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Bredbandstaxa 2022
	Beslut - förslag till nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar
	Beslut - förslag till nämnden för Teknik
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Granskningsutskick - Förslag till Ny Översiktsplan, dnr KS/2017:00565
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Buera 4:3
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anslutning till kommunalt vatten för Gällinge 3:8
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anslutning till kommunalt vatten för Alslöv 10:3
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Onsala-Hagen 2:13
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Parkeringsreglering Lindens parkeringshus och lokala trafikföreskrifter Aranäs
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Lokala trafikföreskrifter - Ekstedts väg och Uddavägen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Lokala trafikföreskrifter - Sörviksvägen och Skytteviksvägen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Lokal trafikföreskrift - Badviksvägen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Information från förvaltningen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång


		2021-04-14T14:48:30+0200
	Ciceron DoÄ




