KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2020-02-27

Nämnden för Tekniks arbetsutskott
Sammanträde måndagen den 2 mars 2020 kl. 08:00
Stadshuset, mötesrum Onsala, plan 3

Ärende

Beteckning

Förslag

1.

Godkännande av ärendelistan
och val av justerare

2019-01273

2.

Underlag till kommunbudget
2021

2020-00166

Utan handlingar till arbetsutskottet.

3.

Revidering av dagvattenpolicy

2020-00126

Beslut - förslag till nämnden för Teknik

Ordinarie: Anders Eriksson (C)
Ersättare: Britt Tönnberg (S)

Nämnden för Teknik beslutar om en redaktionell
ändring av Riktlinjer för dagvatten. Nämligen ändras
ordet oljeavskiljning till rening på fyra ställen i
riktlinjerna.
4.

Motion - Emballering av
hushållsavfall (KB)

Emelie Hjertén

2019-01357

Beslut - förslag till nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen då införande av utdelning av
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för
inköp av påsar, lagerhållning och distribution vilket
leder till en höjning av renhållningstaxan. Andra
aspekter är miljöpåverkan och invånarens
möjligheter att själv göra ett aktivt val av
avfallspåse.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress

KUNGSBACKA KOMMUN
2(2)

5.

Ärende

Beteckning

Förslag

Ombyggnad av Kyrkogatan

2020-00096

Beslut - förslag till nämnden för Teknik

Förvaltningen får i uppdrag att projektera och bygga
om Kyrkogatan, delen Nygatan – Kungsbacka torg,
till en flexibel och tillgänglighetsanpassad gata, som
kan möbleras om och skyltas till Gångfartsgata
sommartid. Gatan ska byggas i en nivå och förses
med gröna inslag i form av perenna planteringar.
6.

Lokal trafikföreskrift
parkeringsförbud
Håkansgårdsgatan

2020-00099

Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal
trafikföreskrift med beteckning 1384 2020-00031
om förbud att parkera på Håkansgårdsgatan.

7.

Anslutning till kommunalt
spillvatten för Svinholmen 1:2

2020-00133

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till
spillvatten för Svinholmen 1:2. Utskottet uppdrar åt
förvaltningschefen att teckna avtal.

8.

Anslutning till kommunalt
vatten och spillvatten för
Sätinge 1:30 och 1:31

2020-00135

Arbetsutskottet för Teknik godkänner anslutning till
vatten och spillvatten för Sätinge 1:30 och 1:31.
Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna
avtal.

9.

Information från förvaltningen

2019-01142

Informationen noteras i protokollet.

Monica Neptun (L)
ordförande

Emelie Hjertén
sekreterare

