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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Verksamhetsområde 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena:  

• gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering enligt Väglag 
(1971:948) och Plan- och bygglag (2010:900) samt Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

• gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna 
platser inom detaljplanelagt område och områden som ska användas för allmän trafik och att 
återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon annan inte kan ställas till ansvar för 
uppstädning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (2-4 §§) 

• vattenförsörjning och avloppshantering enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
Miljöbalk (1998:808) samt Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet  

• renhållning, avfallshantering och återvinning enligt 15 kap. Miljöbalk (1998:808)  
• färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst  
• ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta eller dra in en SSA och ansvara för tillsyn, 

drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar (SSA) jämte uppsättning och underhåll av 
sjövägmärken enligt Sjötrafikförordning (1986:300).  

• Kungsbacka bredbandsnät  
• Projektera, projekt- och byggleda anläggningsprojekt, dels inom nämndens 

verksamhetsområde, dels på uppdrag av kommunstyrelsen  
• drift och skötsel av parker och allmän platsmark där kommunen är huvudman  
• drift, skötsel och besiktning av lekplatser där kommunen är huvudman samt  
• drift och skötsel av vissa utomhusanläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 1 § lag om nämnder för vissa 
trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala uppgifter som författningen anger. Uppdraget som 
nämnd för vissa trafikfrågor innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift, ärenden enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av 
lokala trafikföreskrifter enligt gällande Trafiklagstiftning.  

 
Nämnden för Teknik ska:  

• besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder, 
• besluta i ärenden enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av 

offentlig plats som tillhör kommunen och faller under nämndens förvaltning, 
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• besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 

• besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband och  
• besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 

avlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 13 april 2021 § 67, Dnr KS 2020-00488 

Gäller från: 13 april 2021 

Ansvarig förvaltning: Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
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