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Reglemente för teknik- och servicenämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om teknik- och servicenämndens uppgifter 

1 § 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för förvaltningen av kommunens 
fastigheter, för att tillhandahålla dricksvatten och omhänderta avlopps-
vatten inom kommunalt verksamhetsområde, insamling av slam och 
kommunalt avfall enligt den kommunala renhållningsskyldigheten samt 
för allmän platsmark.  

Nämnden ansvarar även för service till övriga kommunala nämnder och 
bolag avseende lokalförsörjning, fritids- och kulturanläggningsförsörj-
ning, kostförsörjning och lokalvård. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Teknik- och servicenämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen 
har enligt följande lagar och förordningar: 

1. Miljöbalken (1998:808), vad gäller transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall, övrig renhållning utomhus, 
initiativtagande till införande av vattenskyddsområden, 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar för VA och 
avfallsverksamheten, beslut om och verkställande av flyttning 
och uppställning av fordon och fordonsvrak samt förvaltning och 
skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive 
naturminnen.  

2. Väglagen (1971:948), vad gäller att vara väghållningsmyndighet 

3. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, förutom vad gäller skyltning och 
tillsyn  

4. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vad gäller att 
säkerställa vatten- och avloppsförsörjning  

5. Lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor  

6. Ordningslagen (1993:1617), vad gäller att avge yttrande till 
polismyndigheten om tillstånd att ta i anspråk offentlig plats  

7. Trafikförordningen (1998:1276)  
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8. Lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.  

9. Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering  

10. Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift  

11. Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

12. Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 

13. Vägmärkesförordningen (2007:90) 

14. Avfallsförordningen (2020:614) 

Övriga uppgifter 

3 § 

Teknik- och servicenämnden ansvarar även för: 

1. Utbyggnad och förvaltning av allmänna platser, inrättningar för 
vatten- och avloppsförsörjning, nedlagda deponier, 
återvinningscentral, byggnader, inom- och utomhusanläggningar 
för fritid och kultur samt kommunens övriga fastighetsbestånd 
exklusive fastigheter i markreserven.  

2. Anläggningar inom va/avfall på kommunens fastigheter, 
inklusive avveckling därav. 

3. Samordning och verkställighet av kommunens lokalförsörjning 
och tillhandahållande av lokaler och anläggningar för 
kommunens verksamheter.  

4. Kommunens kost- och städservice samt fordonssamordning. 

5. Bidrag till enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige bestämda 
normer.  

6. Vidtagande av åtgärder för säkrare trafik där kommunen är 
väghållare samt, där Trafikverket är väghållare, att till 
Trafikverket framföra och föreslå förbättringar av lokala 
trafikproblem.  

7. Tillämpning av taxor, reglementen och allmänna bestämmelser 
för torghandel, avfallshantering och för brukande av allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar. 

8. Skyltning av sjövägmärken 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § 

Teknik- och servicenämnden får besluta i följande kategorier av 
ärenden, under förutsättning att ärendet inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen: 
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1. Mindre utökningar av verksamhetsområdet för kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2. Hyra ut lokaler och lägenheter i kommunens fastigheter som 
teknik- och servicenämnden ansvarar för förvaltningen av, med 
undantag för sådan uthyrning som kultur- och fritidsnämnden 
har hand om. 

Sammansättning 

Nämnden 

5 § 

Teknik- och servicenämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskott 

6 § 

Inom teknik- och servicenämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 

___________________ 
 

 


