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1 § Inledning
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i aktuellt reglemente,
även Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska verksamhet inom
gatu-, park- vatten- och avlopps-, renhållnings- och kommunens
fastighetsbestånd. Vidare utför och ansvarar nämnden för
måltidsservice- och lokalvård.
Tekniska nämnden ansvarar för:
Vatten och avlopp samt avfall








är huvudman för kommunens allmänna va- anläggningar
Va-verksamheten och planeringen i kommunen. Utarbetar förslag
och bereder de ärenden som är påkallade av lagstiftning och
förordning
avfallsplaneringen i kommunen och utarbetar de förslag och
bereder de ärenden som är påkallade vad gäller
renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
kommunen
transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer
på kommunen enligt miljöbalken
renhållnings och Va-abonnemang och svarar för debitering av
nämnda avgifter

Gata- park







är väghållare med ansvar för underhåll, tillsyn, skötsel och för
reinvestering avseende gator och vägar, broar och torg och andra
allmänna platser
upprättar lokala trafikföreskrifter och utfärdar sanktionsavgifter
vid överträdelse
svarar för kommunens parkeringsverksamhet
remissorgan i kollektivtrafikfrågor
gaturenhållning och renhållning i övrigt utomhus som ankommer
på kommunen enligt lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
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undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som
kan ha ålagts fastighetsinnehavare
gatubelysning
trafiksäkerhetsverksamhet
bidragsgivningen till enskilda vägar
svarar för tillståndsgivning för gräv- och schaktarbeten på
kommunal mark.
svarar för förvaltning och reinvesteringar av parker,
grönområden och kommunala lekplatser.
svarar för förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens
skogar och naturområden
naturvårdsinsatser inom andra naturområden på kommunägd
mark
svarar för att återställa nedskräpad plats utomhus enligt 2 och 4
§§ lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, om skyldigheten inte ska fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter
provtagningar och bedömningar av badvattnets kvalitet

Måltid- och lokalvård




måltidsverksamhet i egen regi
kommunens egen lokalvård
svarar för lokalvård där kommunen bedriver verksamhet om inte
annat är överenskommet

Fastighet







svarar för kommunens fasta egendom och för utförande av
byggande, tillsyn, skötsel, underhåll och reinvesteringar av
fastigheter för kommunens räkning
svarar för fastighetsförvaltning, drift och underhåll och skötsel av
yttre miljö i anslutning till de kommunala fastigheterna om inte
annat är överenskommet mellan förvaltningar
ansvarar för internuthyrningen av kommunens
verksamhetslokaler
bostadsanpassningsverksamhet
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3 § Ledning och styrning
I tekniska nämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för
nämndens ansvarsområde att








tillse och verka för att leda, utveckla och utvärdera de verksamheter som
finns inom nämndens ansvarsområde, i enlighet med de mål och regler
som finns i gällande lagstiftning, och i kommunens antagna mål- och
policydokument.
Avge yttrande i ärende inom verksamhetsområdena som remitterats till
nämnden.
fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde med hänsyn till prisindex
relevant för verksamheten
främja kommunens utveckling i aktuella områden under 2§
Utöva den övergripande ledningen och samordningen av verksamheter
inom service- och teknikförvaltningen
samverka med nämnder, andra samhällsorgan, organisationer, föreningar
och enskilda för att främja en gynnsam utveckling och goda miljöer i
kommunen.

4 § Delegering från fullmäktige
Tekniska nämnden ska besluta i följande grupper och ärenden







teckna avtal med dess verksamhetsområde avseende
entreprenader, hyror, försäljning, interkommunala ersättningar
och övrigt samarbete med övriga intressenter
nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som
fullmäktige har fastställt
gatumarksersättning och gatubyggnadskostnad
justera taxor och avgifter med hänsyn till
konsumentprisutvecklingen
fatta beslut om inkomna medborgarförslag och hantera dem
inom ett år, samt att två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år till
kommunfullmäktige
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Service- och teknikförvaltningen
Telefon: 0142-850 00
E-post: tekniska@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

