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 REGLEMENTE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 
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Reglemente för tekniska nämnden 

§1. Utöver vad som föreskrivs i reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

§2. Tekniska nämnden ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har i 

det sammanhanget att:  

 Ansvara för kommunens väghållning enligt väglagen. 

 Ansvara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal 

parkeringsövervakning. 

 Ansvara för gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. 

 Handlägga frågor enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall och 

förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. 

 Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen. 

 Ansvara för upplåtelse av offentlig plats. 

 Hantera bidrag till enskilda vägar. 

 Handlägga och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 Besluta i namnsättningsfrågor. 

 Ansvara för förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor, 

skogar och andra allmänna platser.  

 Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken och 

den kommunala renhållningsordningen.  

 Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt 

avfallsförordningen. 

 Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster. 

 Initiera och bereda ärenden för inrättande av vattenskyddsområden enligt 

miljöbalken. 

 Förvalta och energieffektivisera kommunens byggnader, samordna nyttjandet 

av lokaler, hyra in, hyra ut, bygga nytt, bygga om och bygga till på uppdrag 

av beställande nämnd. 

 Lokalvård 

 Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.   
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 Datum Vår beteckning 

 2018-12-07 KS 2018/00726 nr 86948 

 

 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag 

eller beslut av kommunfullmäktige. 

 


