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Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun
Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12 § 164 och
gäller från och med 2019-01-01.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, senast i juni månad året
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige
förrättats.
I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för tekniska
nämnden utöver vad som anges i kommunallagen och i det gemensamma reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun. Nämndens ansvarsområde
omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksamhetsområde som enligt
kommunstyrelsens reglemente fullgörs av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige föreskriver följande:

1

Organisation
Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val
till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
För inrättande av utskott gäller, utöver vad som regleras i kommunallagen, vad som anges
i punkt 5.4.1. i Reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
nämnderna i Vellinge kommun.

2

Ansvarsområden och uppgifter
Tekniska nämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna
ansvarsområden och fullgör kommunens uppgifter inom dessa samt för sådana uppgifter
som enligt annan lag eller författning ankommer på nämnden. Detta innebär bl.a. att
nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende finansiering,
målformulering, uppföljning, kontroll och utvärdering inom sina ansvarsområden.
Tekniska nämnden ansvarar för att inom sina ansvarsområden tillhandahålla aktiv
medborgarservice vilket innefattar upplysningar, vägledning, råd, och annan hjälp till
medborgarna samt till besökare och företag verksamma i kommunen. Nämnden ansvarar
för att ärendehanteringen utförs effektivt och att den genomsyras av en öppen och tydlig
kommunikation med intressenterna i syfte att öka insynen i kommunens processer och
förståelsen för och innebörden av kommunala beslut. Medborgare och företag ska med
full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med och ta del av information avseende
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ärenden som handläggs av nämnden. Nämnden ansvarar för att utarbeta metoder och
rutiner samt förslag till mål och kvalitetsnivå för servicen till medborgarna inom sina
ansvarsområden. Nämnden ansvarar vidare för att löpande följa upp och utvärdera sin
medborgarservice.
Tekniska nämnden ansvarar för en strategisk, sammanhållen och effektiv
omvärldsbevakning inom sina ansvarsområden. Ansvaret innefattar bl.a. att tillse att det
finns metoder och rutiner för inhämtande och bearbetning av information om omvärlden
som kan vara av betydelse för utvecklingen inom nämndens ansvarsområden.
Tekniska nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för att aktivt möta den ökade
digitaliseringen i samhället genom att utveckla interna och externa digitala informationoch kommunikationskanaler. Nämnden ska även, tillsammans med kommunstyrelsen
och övriga nämnder strategiskt utveckla och samordna kommunens gemensamma
digitaliseringsfrågor. Genom ett ökat antal e-tjänster och nya sätt att kommunicera med
kommunen kommer nämnden att möta medborgarna, företag och besökare med
förbättrad service och kvalitet och med kortare handläggningstider.
Tekniska nämnden ansvarar, inom sina ansvarsområden, för kompetensförsörjning
genom att fortlöpande identifiera och säkerställa rätt kompetens för att nå verksamheters
mål och tillgodose dess behov. Ansvaret innefattar bl.a. att upprätthålla ett systematiskt,
effektivt och enhetligt arbetssätt med en tydlig arbetsfördelning för att uppnå utveckling
av verksamheterna, och att upprätta, följa och utvärdera handlingsplaner för sina
anställda.
Nämnden ska, utifrån sina ansvarsområden, vara remissinstans i frågor som rör fysisk
planering.
2.1

Trafikfrågor
Tekniska nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter som avses i lagen om
nämnder för vissa trafikfrågor och kommunens övriga uppgifter inom trafikområdet.
Nämnden ska, i enlighet med gällande trafiklagstiftning utfärda lokala trafikföreskrifter,
besluta om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana
föreskrifter och i övrigt fullgöra vad som åligger kommunal nämnd enligt
trafiklagstiftningen.
Nämnden ska följa trafikförhållandena i kommunen samt verka för förbättrad
trafiksäkerhet.
Nämnden ska besluta i frågor som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt
trafikförordningen och gällande föreskrifter.
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Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av
fordon i vissa fall.
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende upphandling och avtal
rörande färdtjänsten i Vellinge kommun. Nämnden ansvarar för att utföra färdtjänst med
undantag av myndighetsutövning.
2.2

Räddningstjänst
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens räddningstjänst och ansvarar för och fullgör
kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och andra författningar som
avser räddningstjänst i den mån uppgiften inte enligt kommunstyrelsens reglemente
ankommer på kommunstyrelsen.

2.3

Vatten och avlopp
Tekniska nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om
allmänna vattentjänster. Nämnden ska förvalta de kommunala vatten- och
avloppsanläggningarna och inom ramen för tilldelade medel svara för fortlöpande
utbyggnad samt drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna. Nämnden
svarar för kommunens uppgifter enligt vattendirektivet.

2.4

Skyfall
Tekniska nämnden ansvarar särskilt för att det finns beredskap och anläggningar med
kapacitet för hantering av den nederbördsmängd som kan komma exempelvis vid större
skyfall eller långvariga regn.

2.5

Renhållningsverksamhet och avfallshantering
Tekniska nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom
renhållningsverksamheten, avfallshantering och återvinning enligt miljöbalken och
annan tillämplig lagstiftning.
Nämnden ansvarar för avfallsplaneringen i kommunen och utarbetar de förslag som är
påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
kommunen.
Nämnden ansvarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer
på kommunen enligt miljöbalken.
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Nämnden ansvarar för frågor om renhållningsabonnemang inklusive frågor om ändring
av abonnemang.
2.6

Gator, vägar och övriga allmänna platser m.m.
Tekniska nämnden ansvarar för allmän platsmark och anläggningar på denna, där
kommunen är huvudman.
Nämnden ska därvid, inom ramen för anvisade medel, förvalta och svara för utbyggnad,
drift och underhåll av kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, lekplatser,
parkmark och kommunens skogs- och fritidsområden. Nämnden ska vidare ansvara för
underhåll av sådana enskilda vägar inom kommunen som är intagna för att omfattas av
allmänt underhåll.
Nämnden företräder kommunen i frågor som avser förvaltning och skötsel av
naturreservat i kommunen.
Nämnden ska besluta om att upplåta kommunens gatu- och vägmark, parkmark, allmänna
platser samt fritidsområden för tillfälliga och speciella ändamål i den mån upplåtelsen
inte faller under ordningslagens regler.
Nämnden ska avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja allmän platsmark
enligt ordningslagens bestämmelser.
Nämnden ska besluta om tillstånd för utomstående att gräva och schakta i kommunens
gator och vägar och på parkmark samt att, om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade
kostnader för återställande av kommunens anläggningar. För att undvika olägenhet för
kommuninvånare ska grävning och schaktning i största möjliga mån ske i samordning.
Nämnden ansvarar för grundläggande information om kommunens tekniska
anläggningar och ska verka för en effektiv samordning med andra anläggnings- och
ledningsägare.
För sådant hamnområde som kommunen inte upplåter nyttjanderätt (arrende- eller
hyresrätt) till annan, ska tekniska nämnden ansvara för kommunens hamnverksamhet
samt därmed sammanhängande uppgifter. För hamnområde som upplåts till annan ska
nämnden ansvara för nyanläggning, underhåll och drift i den mån sådan skyldighet ligger
på kommunen gentemot nyttjanderättshavare. Ansvar för att upplåta nyttjanderätt åligger
kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för samtliga uppgifter som sammanhänger med befintliga upplåtelser
av mark för badhytter.
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Nämnden ansvarar för bidragsgivning till samfälligheter/vägföreningar.
2.7

Belysningsanläggningar
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens belysningsanläggningar. Nämnden ska
förvalta av kommunen ägd offentlig belysning på gator, vägar, gångvägar och
cykelvägar. För övriga offentliga belysningsanläggningar, som inte ägs av kommunen,
företräder nämnden kommunen.

2.8

Grönyteskötsel
Tekniska nämnden ansvarar för att grönytorna, inom allmän plats som kommunen är
huvudman för.
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