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

Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom
verksamhetsområdena
-

gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och
parkering,
förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där
kommunen är huvudman,
vattenförsörjning och avloppshantering,
renhållning, avfallshantering och återvinning,
färdtjänst och riksfärdtjänst, samt
Kungsbacka bredbandsnät.

Ansvaret innebär för respektive område att
-

verka för god försörjning och planering av kommunens
infrastruktur,
svara för nyanläggning av infrastruktur,
svara för förnyelse, underhåll och drift,
utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt
efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt
bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden med flera.

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, 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 enligt lagen (1957) om rätt för kommunen att
ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats som tillhör kommunen och faller under
nämndens förvaltning.
Nämnden för Teknik ska
-

besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av
kommunfullmäktige antagna grunder,

-

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 och lokal renhållningsordning i delar
som rör nämndens verksamhetsområde,

-

besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband,

-

besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden
för vatten och avlopp, och

-

byggleda projekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av
kommunstyrelsen.

-

fullgöra kommunens uppgifter enligt 4 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning, om att återställa plats där allmänheten får färdas fritt,
där någon annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning.

