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§ 39
Bredbandstaxa 2023

Dnr 2022-00128

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik antar Bredbandstaxa 2023 daterad 2022-03-17 och översänder
det till kommunfullmäktige för fastställande.
Bredbandstaxa 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 145 upphör
samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikationstjänster 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
en ny tjänst, Kapacitets tjänst 10 Gbit/s och förändrad prissättning Kapacitetstjänster.
Övriga tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och
avgifterna är oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med ovan nämnda
förändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 34 Bredbandstaxa 2023
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

Justerare
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§ 40
VA-taxa 2023

Dnr 2022-00008

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik antar VA-taxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1
januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.
VA-taxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör
samtidigt 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 VAutbyggnadsplan 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.
Taxan har justerats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i
möjligaste mån. Brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i linje med
branschens riktlinjer.
I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (201512-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex,
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent
för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa
index medför att anläggningsavgiften föreslås öka med 7 procent som helhet, dock
innebär anpassningen till branschens riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både
mindre och mer.
Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader.
Nämnden för Teknik planerar även för att kunna avsätta till fond för ombyggnad av
Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2023 en höjning av
brukningsavgiften med fem procent. Dock innebär anpassningen till branschens
riktlinjer att olika avgifter föreslås höjas både mindre och mer.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28
VA-taxa 2023, 2022-03-28
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 32 VA-taxa 2023

Justerare
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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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§ 41
Avfallstaxa 2023

Dnr 2022-00127

Beslut – för fastställande kommunfullmäktige
Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2023 daterad 2022-03-28, att gälla från den 1
januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.
Avfallstaxan för 2022 beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-09 § 144 upphör
samtidigt 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. Det senaste året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när
bränslepriser och förbränningspriser ökat. Kommande år 2023 kommer kostnader för
hyra av en den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till kostnadsökningar.
Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas.
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent för att intäkterna ska
matcha kostnaderna.
Texten i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens
Renhållningsföreskrifter. Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket
ansvar kommunen respektive fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det
kostar och vad som ingår i respektive tjänst. Revidering av föreskrifterna pågår
parallellt.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 33 Avfallstaxa 2023
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

Justerare
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§ 42
Avfallsföreskrifter

Dnr 2021-00508

Beslut
Nämnden för Teknik godkänner utställning av förslag till reviderade
avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och föreskrifter som beskriver hur avfall under kommunens
ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.
Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare
och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare,
hämtningsintervall och sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya
föreskrifter antas av kommunfullmäktige.
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det
kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att
genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet.
I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper
har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om
producentansvar för returpapper.
I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024.
Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor.
Information om utställningen kommer att publiceras på kommunens hemsida. Ett
utskick med information om möjligheten att lämna synpunkter kommer att skickas
till ett urval av berörda instanser, så som berörda nämnder och myndigheter. Efter
utställning kommer inkomna synpunkter att bearbetas och ett slutligt förslag till
föreskrifter presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun
Redovisning av föreslagna förändringar
Justerare
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TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 35 Avfallsföreskrifter
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
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§ 43
Dnr 2022-00262
Revidering av boendeparkeringsområden
Beslut
Nämnden för Teknik beslutar nya boendeparkeringsområde för område Centrum och
Tingberget enligt bilaga 1 och 2.
Sammanfattning av ärendet
De nuvarande boendeparkeringsområdena beslutades i nämnden för Teknik 2016-0323 § 32 och vissa områden är i behov av uppdatering på grund av nybyggnation.
Kvarteret Valand är under byggnation och inflytt sker i de första husen under våren
2022. Idag ingår kvarteret i boendeparkeringsområdet för "Centrum" men enligt
exploateringsavtal med kommunen ska parkering för bostäder och verksamheter
lösas på kvartersmark och inte genom boendeparkering på allmänna parkeringar.
Boendeparkeringsområdet för Centrum föreslås därför justeras så att kvarteret
Valand inte ingår.
För kvarteret Liljan och Gjutaren som idag främst är verksamhetsområde med
småindustri pågår detaljplaneläggning för bostäder och utbildningslokaler och även i
detta område ska parkering för den tillkommande exploateringen lösas på
kvartersmark. Boendeparkeringsområdet "Tingberget" omfattar idag kvarteren Liljan
och Gjutaren och föreslås därför justeras så att dessa kvarter inte ingår.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2022-03-28
Bilaga 1 Förslag nytt område Centrum
Bilaga 2 Förslag nytt område Tingberget
Bilaga 3 Boendeparkeringsområde Centrum 2016-03-23
Bilaga 4 Boendeparkeringsområde Tingberget, 2016-03-23
TEAU Protokollsutdrag 2022-04-04 § 36 Revidering av boendeparkeringsområden
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
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§ 44
Dnr 2022-00259
Uppföljning SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete samt resultat HMEenkät
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
HR-specialist Madeleine Hassellund redovisar för hur förvaltningen arbetat med det
systematiska arbetsmiljöarbetet och kommunens arbetsmiljömål under 2021 samt
redovisar resultatet av den kommungemensamma medarbetarundersökningen 2021.
Sammanfattningsvis har arbetsmiljö varit ett prioriterat område och förvaltningen har
genomfört ett flertal åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för
våra medarbetare, bland annat arbete med att
–

förtydliga vilka arbetsmiljöföreskrifter förvaltningen omfattas av

–

ta fram presentationsmaterial för digital introduktion

–

säkerställa att chefer och skyddsombud erbjuds arbetsmiljöutbildning

–

genomföra ledarskapsutbildning

–

se över rutinerna och arbetssättet med Pulsmätningar

–

implementera nytt samverkansavtal

–

anpassningar utifrån pandemin

–

genomföra projektet ”Fysisk aktivitet som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet”

Under det närmsta året kommer fokus vara att utveckla det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom följande områden.
–

Introduktion: Färdigställa digital introduktion för nya medarbetare

–

Ledarutveckling: Fortsatt genomförande av påbörjade insatser

–

Arbetsmiljöplaner: Färdigställa arbetet med arbetsmiljöplaner i
driftverksamheten

–

Tillbud och arbetsskador: Följa upp arbetet med riskobservationer, tillbud och
olycksfall

Resultatet avseende index för hållbart medarbetarengagemang (HME) är något lägre
än föregående år men betraktas fortsatt som ett gott resultat.
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) 2021 totalt uppgick till 76,0.
Resultatet fördelat inom respektive område, motivation 76,8, ledarskap 78,6, styrning
72,7. Medelvärdet för rekommendationsviljan uppgår till 7.
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Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 45
Dnr 2022-00260
Bokslut - Kompletterande värden
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för de saknade indikatorer från
årsredovisningens sammanställning som samlas upp och delges nämnden under
våren. Utfallet av indikatorerna visar att nämndens mål om Energi är uppnått för
2021. Målet om Infrastruktur nåddes inte, men bedöms vara på rätt väg. Målet om
Kretslopp når inte uppnådda målsättningar vad gäller avfallssidan, men gör det för
däremot avloppssidan.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 46
Dnr 2021-00204
Återrapportering foodtrucks och matvagnar
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Åsa Dykes redogör för uppdraget att uppdatera och anvisa lämpliga
platser för uppställning av foodtrucks och matvagnar.
På fyra platser tilläts sammanlagt max åtta foodtrucks och matvagnar för
uppställning under 2020 och 2021. Intresset har gått tillbaka, troligen på grund av
pandemin. Det är fortsatt svalt. De foodtrucks som var på plats 2021 var nöjda med
många kunder.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 47
Dnr 2016-00847
Information avseende nedlagda deponier
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Maria Samuelsson och miljö och hälsoskyddsinspektör Ulrika Pettersson
från Bygg- och miljöförvaltningen redogör för nedlagda deponier i Kungsbacka
kommun. De redogör för den inventering av nedlagda deponier i kommunen som
genomförts samt hur nedlagda deponier hanteras beroende på om kommunen är
ansvarig eller om ansvaret tillfaller en verksamhet eller där ingen ansvarig finns.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.
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§ 48
Miljörapporter 2021

Dnr 2022-00319

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Miljöingenjör Eva Solbräcke och processingenjörerna Jonatan Flodin och Sebastian
Engström redogör för de miljörapporter som förvaltningen årligen upprättar.
Miljörapporter lämnas in årligen för de tillståndspliktiga avloppsreningsverken samt
Barnamossens avfallsanläggning. Arbetet med miljörapporteringen består i huvudsak
av tre delar: en textdel där villkorsuppföljning och efterlevnad av relevant
lagstiftning beskrivs, bilagor med analysdata och resultat av andra mätningar samt en
emissionsdeklaration med utsläppsdata som lämnas i Länsstyrelsernas och
Naturvårdsverkets miljörapporteringsportal SMP. Miljörapporterna granskas årligen
av tillsynsmyndigheten och för avloppsreningsverken även av Naturvårdsverket
vartannat år i samband med EU-granskning.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

19 (27)

2022-04-20

§ 49
Dnr 2022-00258
Projektportföljsredovisning 2022
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Jannike Berg och verksamhetschef Ola Hamberg redovisar
projektportfölj per april 2022. Redovisningen består av beskrivning och status av
Tekniks pågående projekt och beskrivning av projektens ekonomi och lägesrapport
utifrån uppföljning av parametrarna tid, kostnad, bemanning och risk. Teknik har
idag 36 projekt i gång och 22 projekt i KS-portföljen.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

20 (27)

2022-04-20

§ 50
Dnr 2022-00286
Slutredovisning BUL Skyddsbarriär järnväg Aranäs stadsdel
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Marie Lindh presenterade slutredovisningen av BUL Skyddsbarriär
järnväg Aranäs stadsdel. Nämnden fick information om projektets bakgrund,
genomförande, ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

21 (27)

2022-04-20

§ 51
Dnr 2022-00287
Slutredovisning VOMV Älvsåkers-Kyrkotorp etapp 4
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Joakim Ekberg presenterade slutredovisningen av VOMV ÄlvsåkersKyrkotorp etapp 4. Nämnden fick information om projektets bakgrund,
genomförande, ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

22 (27)

2022-04-20

§ 52
Dnr 2022-00288
Slutredovisning VUTB Vikens pumpstation Etapp 2
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Erika Nilsson presenterade slutredovisningen av VUTB Vikens
pumpstation Etapp 2. Nämnden fick information om projektets bakgrund,
genomförande, ekonomi och resultat.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

23 (27)

2022-04-20

§ 53
Dnr 2022-00363
Studieresa H22 City Expo i Helsingborg 2022-06-13
Beslut
Nämnden för Teknik godkänner förslag på studieresa till H22 City Expo 2022-06-13
för ledamöter och ersättare i nämnden för Teknik.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag har lagts på att genomföra studieresa till H22 City Expo med ledamöter
och ersättare i nämnden för Teknik.
Syftet är att ledamöter i nämnden för Teknik ska inspireras och lära av ny teknik, nya
metoder och innovativ samhällsutveckling. Kunskaperna ska bidra till att utveckla
politiska målsättningar och riktlinjer i nämndens kommande målarbete inför 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-04-14
Förslag på studieresa med Nämnden för Teknik till H22 City Expo i Helsingborg
2022-06-13
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om förslag till beslut kan antas och
finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

24 (27)

2022-04-20

§ 54
Dnr 2022-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2022-03-17 - 2022-04-12 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Teknik:
- Skrivelse till nämnden för Teknik från vägföreningar angående nedgrävning av
elkablar
- Avsteg från flaggning enligt riktlinjer för flaggning, Beslut 2022-00239 KS § 130
- Kungsbacka kommun - Följebrev grundläggande granskning 2021
- Grundläggande granskning 2021 Kungsbacka kommun
- Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 Kungsbacka kommun
- Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun, Beslut 2022-03-22 KS § 59
Efter diskussion i Nämnden för Teknik gällande inkommen skrivelse
- Skrivelse till nämnden för Teknik från vägföreningar angående nedgrävning av
elkablar
görs ett yrkande, se extra ärende § 55.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av inkomna
skrivelser kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

25 (27)

2022-04-20

§ 55
Dnr 2022-00398
Extra ärende - Beräkning av årliga kostnader för framtida drift, skötsel
och förnyelse av vägföreningarnas belysningar i kommunen
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att försöka beräkna årliga kostnader
för framtida drift, skötsel och förnyelse av vägföreningarnas belysningar i
kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Efter diskussion i Nämnden för Teknik under ärende Redovisning av inkomna
skrivelser, gällande inkommen skrivelse
- Skrivelse till nämnden för Teknik från vägföreningar angående nedgrävning av
elkablar
yrkar Ordförande Monica Neptun (L) på att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag
att försöka beräkna årliga kostnader för framtida drift, skötsel och förnyelse av
vägföreningarnas belysningar i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Förvaltningen för Teknik

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

26 (27)

2022-04-20

§ 56
Dnr 2022-00005
Anmälan av delegeringsbeslut Teknik 2022
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har överlåtit sin beslutanderätt till utskott (se arbetsutskottets
beslut i protokoll från 2022-03-07) ordförande och tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut mars 2022
Yttranden Teknik mars 2022

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om redovisningen av
delegeringsbesluten godkänns och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

27 (27)

2022-04-20

§ 57
Information från förvaltningen

Dnr 2022-00006

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Karl Lundgren redogör kort för
–

Nya skyltar på sopbilarna på gång med information till invånare om sortering

–

Digital betaltjänst införd för torghandel

–

Inkoppling av nya ledningar under natten

–

Invigning av Borgmästarbron 21 maj

–

Skadegörelse parkeringshus Linden

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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