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REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Gäller från och med den 1 augusti 2016.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar,
kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper för
Mölndals stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Huvudarbetsuppgifter

§1

Tekniska nämnden ansvarar för stadens uppgifter inom verksamhetsområdena
•
•
•
•
•

gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
parkförvaltning, övriga allmänna platser och naturområden
vattenförsörjning och avloppshantering
renhållning, avfallshantering och återvinning
hållbart resande inklusive linjetrafik och färdtjänst

Ansvaret innebär för respektive område att
•
•
•
•

verka för god försörjning och planering av stadens infrastruktur
svara för nyanläggning av infrastruktur
svara för förnyelse, underhåll och drift inom nämndens ansvarsområden
utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov
i samhället och nya tekniska förutsättningar

Tekniska nämnden är också trafiknämnd och ansvarar för stadens uppgifter att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
§2

Uppgifter med hänvisning till författning

Tekniska nämnden är den nämnd som fullgör stadens uppgifter enligt 1 § i lagen
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den
nämnd som avses 1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör tekniska nämnden
de kommunala uppgifter som författningen anger.
Tekniska nämnden ansvarar också för stadens uppgifter enligt lagen (1998:814) om
gaturenhållning och skyltning.
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§3

2(2)

Övriga uppgifter

Tekniska nämnden ska
• tillsammans med kommunstyrelsen bevaka stadens intressen i linjetrafikfrågor
• svara för stadens egna resurser såsom anläggningsarbeten och grön- och idrottsplatsunderhåll
• samarbeta med Mölndals Parkerings AB avseende förvärv,
anläggning/förvaltning av mark och anläggningar för parkering inom Mölndals
stad
• besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt kommunfullmäktiges
upprättade regler
• genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en hållbar stad i nära samarbete
med kommunstyrelsen, planeringsutskottet m.fl.

SAMMANSÄTTNING
§4

Nämnden

Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
§5

Utskott

Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Ordföranden i nämnden är också ordförande i arbetsutskottet och nämndens vice ordförande är också vice ordförande i arbetsutskottet.
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