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Reglemente för tekniska nämnden i Höörs kommun
Utöver vad som stadgas i 3 kap 13 § kommunallagen (1990:900) för nämnd ska följande
gälla för tekniska nämnden.
§ 1 Ansvarsområde
Tekniska nämnden handhar såsom väghållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning och offentlig belysning.
Tekniska nämnden är kommunens trafikorgan enligt lag (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor, och har dessutom att svara för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom
kommunen.
Tekniska nämnden svarar för samordning av renhållningsfrågor mellan Mellanskånes
Renhållningsaktiebolag (Merab) och kommunen.
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt ansvarsområde.
§ 2 Teknisk förvaltning
I utövningen av den tekniska förvaltningen har tekniska nämnden särskilt
1. att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och därvid
göra de framställningar samt vidta de åtgärder i hithörande frågor, som kan vara påkallade,
2. att förvalta till verksamheten hörande byggnader och anläggningar inklusive centralförråd jämte all annan egendom, fast eller lös, som hör till nämnda inrättningar, samt
utföra för desamma erforderliga nyanläggningar, reparationer m.m. Härvid skall samarbete ske med övriga nämnder och styrelser för samordning av denna verksamhet,
3. att tillse att anläggningarna är i driftdugligt skick samt i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter,
4. att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag, eller lämnat bemyndigande, besluta för under nämnden lydande inrättningar,
5. att besluta om inköp av för respektive inrättningar erforderliga varor och tjänster samt
försälja obrukbara och överflödiga sådana,
6. att verkställa utredningar och avge yttranden som av kommunfullmäktige eller annat
kommunalt organ infordras från nämnden,
7. att ansvara för den renhållning av gator, vägar, torg och allmänna platser som det
åligger kommunen inom detaljplanelagda områden,
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8. att upprätta förslag till taxor för, felparkeringsavgifter och upplåtelse av allmän
platsmark samt till bestämmelser för bidrag till enskilda vägar. Taxorna och bestämmelserna skall underställas kommunfullmäktiges prövning och fastställelse,
9. att lösa in allmän platsmark för gator och parker inom detaljplanelagt område samt
lämna tillfälliga medgivanden för upplåtelse av gatu- och parkmark samt allmänna platser,
10. att själva eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom nämndens förvaltningsområde och att därvid med för kommunen bindande verkan
sluta förlikning och anta ackord.
§3
Trafikorganets uppgifter
Det åligger tekniska nämnden, om kommunfullmäktige inte annat beslutar,
1. att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning
2. att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för
förbättrad trafiksäkerhet
3. att till berörd myndighet anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärder
för ökad trafiksäkerhet
4. att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet
§4
Personal
Nämnden har ansvaret enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de personuppgifter
som behandlas inom nämndens verksamhet.
Nämnden har personalansvar för personal inom nämndens verksamhetsområde.
Det är nämndens ansvar att:
A. Se till att sektorsövergripande styrdokument som kompletterar de
kommunövergripande styrdokumenten inom arbetsmiljöområdet upprättas när det
finns behov av detta.
B. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
C. I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar och ta aktivt
ansvar för att den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och personalpolicyn
kan efterlevas.
D. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten årligen följs upp.
§5
Tekniska nämndens arbetsformer
Tekniska nämnden består av sju (7) ledamöter med lika många ersättare.
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§6
Av kommunfullmäktige utses bland ledamöterna i tekniska nämnden en ordförande, en
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit
valda.
Är både ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande hindrade att bevista
sammanträdet utses annan ledamot att för tillfället leda sammanträdet.
§7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde tjänstgör en ersättare i ledamotens ställe. Den ersättare som står i tur att
tjänstgöra kallas in.
Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer
längre ner i ordningen.
§8
Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
Ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
§9
Ersättare som inte är tjänstgörande har yttranderätt vid tekniska nämndens sammanträden och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Ersättare som inte är tjänstgörande får ej deltaga i beslut.
§ 10
Kallelse till sammanträde bör utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar
skyndsam handläggning, avlämnas för postbefordran senast en (1) vecka före sammanträdet till ledamöter och ersättare. Om möjligt bör kallelse vara åtföljd av föredragningslista upptagande de ärenden, som ska förekomma på sammanträdet. Är ledamot
eller ersättare hindrad bevista sammanträde, ska denne skyndsamt göra anmälan härom.
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§ 12
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden skall undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av 1:e eller 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av sektorchefen.
§ 13
Tekniska nämnden är berättigad att från övriga kommunala nämnder och styrelser infordra upplysningar som är erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina åligganden.
§ 14
Tekniska nämnden ska vara remissorgan för nämndens verksamhetsområde.

Reglementet fastställt av kommunfullmäktige den xx xx xx
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