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Reglemente för tekniska nämnden
1. Sammansättning
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
2. Utskott
Tekniska nämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har 5 ledamöter och
5 ersättare.
Utskottet ska bereda och lägga fram förslag till beslut i frågor som ska
handläggas av nämnden. Arbetsutskottet ska utarbeta förslag till budget och
verksamhetsplan för nämndens verksamhetsområde och i övrigt fullgöra de
uppdrag som nämnden tilldelar arbetsutskottet.
3. Arbetsformer
För tekniska nämnden och dess arbetsutskott gäller reglementet
”Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun”.
4. Ansvarsområde
Tekniska nämnden svarar för
- förvaltning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker
och andra allmänna platser, trafikreglerings- och
gatubelysningsanläggningar, parkeringsplatser,
renhållningsanläggningar och kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning
- sjöregleringar och vattenkraftverk
- långsiktig skötsel och drift av kommunens skogar och övrig
markreserv
- övriga trafikfrågor med undantag av översiktlig trafikplanering,
länstrafik och färdtjänst
- kommunens bilpool
- kommunens energirådgivning
Det åligger nämnden särskilt att med uppmärksamhet följa utvecklingen
inom nämndens verksamhets-/ansvarsområde och göra de framställningar
som nämnden finner påkallade.
I ärenden som rör gator, vägar, torg, parker och allmänna platser, trafik,
renhållning och vatten och avlopp åligger det nämnden
att tillse att en effektiv samordning av kommunens arbeten sker
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att bevaka kommunens rätt i vägföreningar och vägsamfälligheter om
kommunen inte beslutat annorlunda
att ansvara för driften av förråd och verkstäder
att följa trafikförhållandena inom kommunen och verka för en god
trafikmiljö och en förbättrad trafiksäkerhet
att tillvarata kommunens intressen vid föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden om vattenvård och dylikt i de föreningar och förbund som
kommunen har intresse i
att besluta om tillämpning av taxor och avgifter för
renhållningsverksamheten, kommunens parkeringsverksamhet och för
brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning samt för
tillämpning av allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och
avloppsanläggningen
att svara för avloppsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordning och
annan reglering av avfallshanteringen i kommunen
att svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
ankommer på kommunen enligt miljöbalken
att handlägga frågor om renhållningsabonnemang inklusive frågor om
ändring av abonnemang t.ex. gemensam behållare eller förlängt
hämtningsintervall, som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för
debitering av renhållningsavgifter
att svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där
allmänheten får färdas fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
att handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för
gångbanerenhållning, som kan ha ålagts fastighetsinnehavare
att handlägga frågor om va-abonnemang och svara för debitering av vaavgifter
att initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt
7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat
2

STYRANDE DOKUMENT
Senast ändrad2010-12-14

att enligt föreskrivna villkor besluta om bidrag till enskilda vägar och
enskilda belysningsanläggningar

Tekniska nämnden
avger yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap. 2 § ordningslagen
(1993:1617)
svarar för de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder
för vissa trafikfrågor
svarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommunal
parkeringsövervakning (1987:24)
svarar för kommunens uppgifter som väghållningsmyndighet enligt väglagen
(1971:948)
svarar för kommunens befogenheter enligt lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall
beslutar i ärenden om gatukostnader
5. Förvaltningsorgan
Tekniska nämndens förvaltningsorgan är tekniska förvaltningen.
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