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Reglemente för tekniska nämnden 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka 

innebörden av detta reglemente. 

Tekniska nämndens verksamhetsområde 
1 § Tekniska nämnden är samordnande och verkställande nämnd för: 

• det kommunala gatunätet, 

• trafik och trafiksäkerhetsarbete,  

• kollektivtrafik, 

• färdtjänst, 

• kommunens fordonshantering, 

• parkering, 

• parker och lekplatser, 

• allmän platsmark, 

• skötsel av tätortsnära natur,  

• kart- och mätteknisk service inom kommunen samt 

• vatten, avlopp och avfallshantering. 

 

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för att fullgöra kommunens uppdrag enligt 

följande lagstiftning: 

• lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

• avfallsförordning (2020:614), 

• lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

• lag (1997:736) om färdtjänst, 

• lag (1997:735) om riksfärdtjänst samt 

• lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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2 § Tekniska nämnden ansvarar bland annat för övergripande frågor så som: 

• nämndens förvaltningsorganisation inom de ramar som fullmäktige fastställer, 

• information om nämndens verksamhet och ekonomi, 

• medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete, 

• medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs, 

• följa utvecklingen inom kommunen inom nämndens ansvarsområden och därvid 

utarbeta de förslag som är påkallade, 

• att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

nämndens verksamhetsområde samt 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, 

på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

3 § Tekniska nämnden ansvarar även för verksamhetsspecifika frågor så som: 

• ansvara för drift och underhåll av kommunens gator och torg, 

• ansvara för torghandel, 

• yttrande över ansökningar om tillstånd för upplåtelse av allmän plats, 

• ansvara för kommunens trafiksäkerhetsarbete,  

• ansvara för kommunens kollektivtrafikplanering, 

• färdtjänsthandläggning samt anta tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och 

färdtjänst,   

• ansvara för att kart- och mätteknisk service finns tillgänglig i kommunen, 

• ansvara för handläggning av TA-planer, grävtillstånd, nyttoparkeringstillstånd, 

transportdispenser, fordonsflytt, förordnande av parkeringsvakter och lokala 

trafikföreskrifter samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

• ansvara för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av 

avloppsvatten inom verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp,  

• vara huvudman för den allmänna VA-anläggningen,  

• ansvara för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållssopor och slam 

från enskilda brunnar, drift av återvinningscentraler, miljöstationer och deponier, 

• besluta om dispens från avfallshämtning, 

• fastställa prislista för mottagning av avfall på renhållningsstationerna i Bälinge och 

Sollebrunn, 

• tolkning och tillämpning av renhållningstaxan samt ABVA och VA-taxa, 
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• ansvara för drift och skötsel av kommunens parker, inklusive Gräfsnäsparken, 

• samarbeta med kultur- och utbildningsnämnden för att säkerställa en effektiv och 

samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver 

verksamhet på, 

• lägenhets- och adressnumrering, kvartersindelning och kvartersnamn samt 

namnsättning av stads- och kommundelar, gator och vägar i hela kommunen, 

adressområden i hela kommunen samt allmänna kommunala byggnader, 

• återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon annan inte kan ställas till 

ansvar för uppstädning, enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning, 

• fullgöra de uppgifter i övrigt som fullmäktige överlämnar till nämnden. 

Tekniska nämndens arbetsformer 

Sammansättning 

4 § Tekniska nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Bland nämndens 

ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.  

 

Förvaltningsorganisation 

5 § Under tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden lyder 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

 


