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Nämnden för Teknik 

Sammanträde onsdagen den 23 mars 2022 kl. 17:00 
Stadshuset, Kungsbackarummet 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

1.  Godkännande av ärendelistan 
och val av justerare 
 

2022-00003  Justerare 

Ordinarie: Ann-Helene Reimertz (M) 
Ersättare: Niclas Nilsson (M) 

2.  VA-verksamhetsområde 2021 
 

2022-00040 
Hannes 
Rydberg 

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige  
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 
2021 enligt tjänsteskrivelse med bilagorna 1-25, 
daterade 2022-02-25, och översänder det till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

3.  Sommargångfartsgata 
Kyrkogatan 
 

2022-00165  
Charlotta 
Ljungkull 

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att 
under sommaren 2022 göra om Kyrkogatan, delen 
Nygatan - Södra Torggatan, till gångfartsgata, under 
tiden från den 1 april till den 31 oktober.  
 
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att 
upprätta nödvändiga lokala trafikföreskrifter för ett 
genomförande av gångfartsgata sommaren 2022. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

4.  Initiativ angående Kungsbacka 
torg 
 

2020-00864  
Åsa Dykes  

Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens 
förslag att dela upp genomförandet av åtgärder på 
Kungsbacka torg i två delar; etapp 1 Södra delen och 
etapp 2 Norra delen. 
 
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens 
förslag på kompensationsåtgärder i etapp 1 Södra 
delen, efter rivning av parkeringsplatserna på 
Kungsbacka torg: 
- Ersätta parkeringsplatserna för personer med 
särskilt tillstånd med två längsgående parkeringar 
vid Södra Torggatan. 
- Ersätta skadade träd i körsbärslunden. 
 
Nämnden överlåter åt förvaltningen att utforma de 
aktivitetsskapande åtgärder som ska höja torgets 
attraktionskraft som mötesplats för personer i alla 
åldrar i etapp 1 Södra delen. 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter 
fortsatt kunskaps- och åsiktsinhämtning från berörda 
förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och 
BRÅ samt i dialog med allmänheten återkomma 
med presentation av förslag till nämnden avseende 
etapp 2.  

5.  VA-taxa 2023 - information 
 

2022-00008  
Annika 
Malm 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

6.  Avfallstaxa 2023 - information 
 

2022-00127  
Annika 
Malm, 
Maria 
Samuelsson 

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

7.  Bredbandstaxa 2023 - 
information 
 

2022-00128  
Lennart 
Torgerson  

Nämnden noterar informationen till protokollet. 

8.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Nämnden noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

9.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00005  Nämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut fattade under februari 2022. 

10.  Information från förvaltningen 
 

2022-00006  Nämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Monica Neptun 
ordförande 

Emma Grundström 
sekreterare 

 


