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Reglemente för Teknik- och klimatnämnden - Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, § 54.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta
reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Teknik- och klimatnämnden består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
Inom teknik- och klimatnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av 8 ledamöter
och 8 ersättare.
Den personal som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt ska finnas samlad inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.
Nämndens verksamhetsområde
§2
Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa
upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna samt teknik och drift.
§3
Teknikärenden
Teknik- och klimatnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och därtill hörande övriga
författningar.
Teknik- och klimatnämnden svarar för:


drift och förvaltning av kommunens fastigheter, om inte ansvaret åvilar annan nämnd.



drift och förvaltning av gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning
och var den placeras,



drift och förvaltning av avfallsanläggningar, såvida uppgiften inte åvilar annan nämnd,



drift och förvaltning av kommunal vatten- och avloppsförsörjning enligt lag (2006.412)
om allmänna vattentjänster,



drift och förvaltning av kommunens övriga anläggningar.

FÖRFATTNINGSSAMLING
_______________________________________________________________
§4
Renhållning m.m.
Teknik- och klimatnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende renhållning och
avfallsåtervinning enligt 15 kap miljöbalken (1998:808), och tillhörande förordningar.
I detta ingår bland annat:


att svara för insamling och omhändertagande av hushållsavfall, latrin och slam samt
omhändertagande av miljöfarligt avfall,



att svara för ärenden rörande renhållning enligt miljöbalken och därtill hänförliga
förordningar, där beslutanderätten i eller ansvaret för dessa frågor inom lagstiftning eller
kommunfullmäktiges beslut icke åvilar annan nämnd,

§5
Drifts- och underhållsplaner m.m.
I Teknik- och klimatnämnden uppgifter ingår:


att tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom teknik- och klimatnämndens
verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning, samt



att tillse att fastställda avgifter inom teknik- och klimatnämndens ansvarsområde
debiteras och inbetalas.

§6
Trafikärenden
Teknik- och klimatnämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat
att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.
Teknik- och klimatnämnden svarar även för:


att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning,



att utöva kommunens befogenheter enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall,



att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande,



att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
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Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
§7
Teknik- och klimatnämnden ska arbeta med energiplaneringen och främja
energihushållningen.
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige.
Allmänna uppgifter
§8
Teknik- och klimatnämnden ska verka för


att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation,



att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet),



de sexton nationella miljökvalitetsmålen – bland annat genom att översätta målen till
lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken,



att det inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter,
installationer och utrustningar,



att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen.

Delegering från fullmäktige
§9


tillämpning av taxor för renhållningsverksamheten och för anslutning till brukande av
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, samt andra av fullmäktige
bestämda taxor inom nämndens verksamhetsområde,



tillämpning av frågor som rör renhållningsordning och avfallsplan, dock att undantag
från renhållningsordningen prövas av bygg- och miljönämnden,



frågor som rör upplåtelse av offentlig plats,



besluta om och utta avgifter för tillstånd till schakt i allmän platsmark,

FÖRFATTNINGSSAMLING
_______________________________________________________________


besluta om dispenser enligt gällande trafiklagstiftning och utta avgifter enligt av
kommunfullmäktige bestämd taxa.

SLUT avsnitt B.

