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Reglemente för Tekniska nämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-06-19
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och
utsmyckning samt ianspråktagande)
• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor
till och från daglig verksamhet
• Planering och samordning av skolskjutsar
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst

§ 2 Verksamhet och uppdrag
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,
bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält
• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar
• Beredning av avgifter för gatukostnad
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande
till Trafikverket och Länsstyrelsen
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande
kommunens planläggning och fastighetsbildning
• Skötsel av Borås Stads naturreservat
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Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av
rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv
Kalkning av sjöar och våtmarker
Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet
Skötsel av Borås Stads lekplatser
Vattendrag, underhåll och rensning

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor.

