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1 § Verksamhetsområde 
Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter avseende bla teknisk försörjning och teknisk 
verksamhet, infrastruktur, förvaltning av kommunal mark, hamnverksamhet, trafik- och 
ordningsfrågor samt i övrigt vad som anges nedan i 2 § och 3 §. 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de 
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. 
Tekniska nämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder och kommunala 
bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och 
folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

 
2 § Ansvarsområden 
Nämndens uppgifter och ansvarsområden omfattar: 

 
• förvalta och underhålla kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) 
• operativ natur och miljövård samt skogsbruk enligt kommunens gröna skogsbruksplan 
• belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden och 

nyttjanderätter med en upplåtelsetid om högst 10 år  
• tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut,  
• ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som 

faller under nämndens ansvarsområde 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller 

fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp. 
• försälja bostadstomter via tomtkön 
• tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och aktivt 

bevaka fastighetsmarknaden i kommunen samt bevaka att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

• upplåta tomträtt inklusive omprövning av tomträttsavgälder 
• förvalta tomtkön 
• handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt PBL 
• ingå hyresavtal för lokaler eller bostäder som faller under nämndens förvaltning och för en 

upplåtelsetid om högst 10 år  
• inteckningar och pantbrev 
• fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av va-anläggningarna fortlöpande 

utbyggnad samt drift och underhåll av kommunens allmänna platser, såsom gatu- och 
vägnät, gång- och cykelvägar, offentlig belysning, fritidsanläggningar, parker och 
grönområden, lek- och badplatser 

• energiproduktion och försäljning för fjärrvärmeverk Tången 
• fullgöra det kommunala renhållningsansvaret innebärande bla allmän renhållning, 

avfallshantering och återvinning 
• insamling och behandling av hushållsavfall enligt miljöbalken 
• pröva frågor om bortforsling av hushållsvall om särskilda skäl föreligger 
• dagvatten, dricksvattenproduktion och avloppsbehandling innebärande att tillhandahålla 

vatten och att rena avloppsvatten inom av kommunen fastställda verksamhetsområden 
• hamnverksamhet för kommersiella hamnar och småbåtshamnar 
• rederiverksamhet för linfärjor 

• flygplatsverksamhet på Näsinge flygfält 
• övergripande trafikplanering, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor 
• flyttning av fordon 
• utfärda lokala trafikföreskrifter och i övrigt verka för en förbättrad trafiksäkerhet 
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• allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för torghandel enligt 
ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen med bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 

• verksamhet på Ekoparken 
• hantera kommunens fordonspark 
• kommunens förrådsverksamhet 
• avge yttranden ärenden som remitterats till nämnden 
• bad- och friskvårdsverksamhet 

 
Härutöver är tekniska nämnden trafiknämnd och fullgör de uppgifter som åligger nämnden i 
trafikförordningen (1998:1276) för vissa trafikfrågor och enligt lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234). 
Tekniska nämnden har även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen. 
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat. 

 
3 § Delegering från fullmäktige 
Detta innebär bland annat att nämnden beslutar om: 

• ökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer 
fastställda av fullmäktige 

• ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

• ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i de delar som rör nämndens 
verksamhetsområde 

• att upplåta allmän plats för särskilt ändamål 

4 § Nämndens sammansättning 
Tekniska nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser 
fullmäktige ordförande och vice ordförande i nämnden. 

 
5 § Tekniska nämndens ordförande 
Det åligger tekniska nämndens ordförande 

• att närmast under tekniska nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde. 
• att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 

verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ, 
• att befrämja erforderlig samverkan mellan tekniska nämnden och kommunens övriga 

nämnder, styrelser och kommunala bolag, 
• att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet, 

företag och enskilda företräda tekniska nämnden, om inte nämnden för särskilt fall 
annorlunda beslutar, 

• att tillse att tekniska nämndens ärenden behandlas utan onödigt 
dröjsmål 

• att i övrigt tillse att tekniska nämndens uppgifter fullgöres 
 

6 § Gemensamma reglementsbestämmelser 
I övrigt gäller för tekniska nämndens verksamhet de av fullmäktige antagna gemensamma 
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun. 
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