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1 § Inledande bestämmelser
Den 29 april 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun. I det
nya reglementet regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som
arbetsformer, processbehörighet, behandling av personuppgifter etc. För att
verkställa kommunfullmäktiges beslut, den 29 april 2020, har detta dokument
reviderats. Bestämmelser som ingår i det nya reglementet har tagits bort.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i reglemente med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämmelserna i
detta reglemente
Tekniska nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Uppgifter
Tekniska nämnden svarar för byggande och förvaltning av kommunens
allmänna vatten och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg.
Nämnden svarar även för skötsel av grönområden, friluftsområden och
kommunägd skogsmark. Tekniska nämnden är huvudman för kommunens
allmänna vatten- och avloppsnät samt väghållare enligt 6 § väglagen
(1971:948)
Därutöver fullgör nämnden kommunens förebyggande uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsarbetet utom myndighetsutövning.

3 § Personalpolitiken
Tekniska nämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, dock ej frågor som ska
handhas av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente.

5 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Tekniska nämnden ska svara för följande uppgifter enligt övrig
speciallagstiftning:
1. Kommunens uppgifter inom enligt lagen om allmänna vattentjänster,
2. väglagen,
3. lag om bostadsanpassningsbidrag,
4. lag om kommunal parkeringsövervakning,
5. lag om flyttning av fordon samt
6. förordningarna om lägenhetsregister och fastighetsregister.
7. Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsarbetet utom
myndighetsutövning,
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8. beslut om lokala trafikföreskrifter samt övriga uppgifter enligt lag om
nämnder för vissa trafikfrågor,
9. uppgifter som kommunal väghållningsmyndighet enlig väglagen,
10. uppgifter enligt kommunens ansvar för renhållning samt
11. gaturenhållning.

4 § Övrig verksamhet
Tekniska nämnden ska
1. ansvara för kommunens stomnät i höjd och plan,
2. ansvara för primär- och grundkartor,
3. ansvara för förvaltningsärenden som avser nämndens verksamhet,
4. ansvara för information till allmänheten om sin verksamhet,
5. verka för regelreformering och regelförenkling inom sitt
verksamhetsområde,
6. ansvara för utveckling av nämndens del av kommunens miljöarbete
samt folkhälsoarbete,
7. ansvara för nyanläggning och förvaltning av kommunens parker,
lekplatser, grönytor, naturområden, skog och andra allmänna platser
samt
8. ansvara för namnsättning av gator, vägar, områdesnamn och dylikt.
Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer den miljöplan som
kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö
nu och i framtiden
Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av
sin verksamhet.

5 § Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
1. överenskommelse om betalning av fordran,
2. hyra lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB,
3. upplåta allmän plats för särskilt ändamål,
4. bidrag till enskilda vägar,
5. tillämpning av VA-lagen och ABVA samt mindre förändringar i
verksamhetsområdets utbredning,
6. utarrendering av kommunens mark inklusive jakt- och fiskerätter,
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7. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetsområden samt
8. upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling inom nämndens
verksamhetsområde.
---
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