FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för tekniska nämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga tillämpliga
författningar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande gälla för tekniska
nämnden:
§1
Tekniska nämnden skall bestå av 7 ledamöter med 4 ersättare, vilka utses av
kommunfullmäktige. Mandattiden är den som fastställs av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden skall utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden.
Arbetsutskottet är tillika trafiknämnd och skall ha 3 ledamöter, samt när utskottet
sammanträder i egenskap av trafiknämnd även ha 2 ersättare.
Ersättare kallas endast då tjänstgöring är aktuell.
Att tillsätta ersättare till trafiknämnden ska vara en tillfällig lösning för innevarande
mandatperiod och beredningen för översyn av den politiska organisationen och för
interkommunala samarbeten får i uppdrag att utreda frågan om ersättare för tekniska
nämndens arbetsutskott.
§2
Ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden väljs för den tid de blivit
valda som ledamöter.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande leds nämndens sammanträde av annan ledamot, som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med tekniska nämnden utfärdas skriftligt på ordförandens ansvar och skall vara ledamot och ersättare tillhanda senast 5 dagar före sammanträdesdagen.
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde
skall han/hon tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som fullmäktige
har fastställt.
Justering av protokoll från sammanträde med tekniska nämnden sker, med
tillämpning av kommunallagen 6 kap 30 §, på det sätt nämnden bestämmer.
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
§4
Tekniska nämnden skall inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer

3.9

kommunfullmäktige i övrigt anger ha det närmaste ansvaret för
- trafiknämnds- och trafiksäkerhetsfrågor enligt lag om trafiknämnd, se § 1
- trafiknämnden utgör myndighet för avfallsfrågor, med verksamhetsansvar för lokala
avfallsföreskrifter
- frågor rörande anläggande, drift och underhåll av gator, vägar, parkeringar och
industrispår
- bidrag till enskilda vägar, upplåtelse av offentliga platser, parkeringsfrågor och
gatubelysning
- frågor rörande kollektivtrafik och färdtjänst
- utredningar, projektering, byggnation, drift och underhåll (inkl underhållsplaner) av
kommunala fastigheter, byggnader och lokaler med beaktande av gällande principer
för investeringsprocessen
- hamnfrågor som enligt avtal ankommer på kommunen, Falkenbergs hamn
och Glommens fiskehamn
- frågor rörande kommunens GIS- och kartverksamhet
- frågor rörande kommunens skyldigheter enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378)
§5
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de
register som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över.
§6
Tekniska nämnden har att enligt bestämmelserna i kommunallagens 6 kap 33-38 §§
besluta om delegationsordning inom sin verksamhet. Tekniska nämnden skall därvid
iakttaga de regler och bestämmelser beträffande fördelning av uppgifter och
befogenheter som gäller inom kommunen samt de ytterligare anvisningar som kan
komma att fastställas avkommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
§7
Tekniska nämnden bedriver sin verksamhet med biträde av stadsbyggnadskontorets personal, som är underställd kommunstyrelsen.
§8
Tekniska nämnden skall vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter samarbeta med
övriga kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda
som berörs av nämndens arbete.
§9
Tekniska nämnden skall till fullmäktige två gånger om året, i juni och i december, redovisa
handläggningen av medborgarförslagen som översänts till nämnden, samt redovisa vilka
ärenden som inte avgjorts inom ettårsfristen och en förklaring härtill.
________________
Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 2006-09-28 § 117 att gälla fr o m 2007-01-01

(dnr 2006-KS0232)
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 2007-10-25 § 186
(dnr 2007-KS0281); 2010-01-28 § 5 (dnr 2009-KS0337); 2010-08-26 § 109 (dnr KS 2010-427);
2011-05-27 § 98 (dnr KS 2011-18); 2013-02-26 § 28 (dnr KS 2012-383); 2015-03-31 (KS 2015-26
Ändringarna har införts ovan.

