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Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2011.
Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige den 20 december 2010 (§ 166).
Reglementet är därefter ändrat av kommunfullmäktige den 18 juni 2012 (§ 102),
den 2 december 2013 (§ 439), den 29 februari 2016 (§ 26) och den 21 mars 2016
(§ 53).
Om reglementet
Reglementet beskriver tekniska nämndens ansvar och vad som gäller för nämnden
utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
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Reglemente för tekniska nämnden
Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2011.
Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige den 20 december 2010 (§ 166).
Reglementet är därefter ändrat av kommunfullmäktige den 18 juni 2012 (§ 102),
den 2 december 2013 (§ 439), den 29 februari 2016 (§ 26) och den 21 mars 2016
(§ 53).
Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för tekniska
nämnden följande bestämmelser:
1§
Tekniska nämnden har till uppgift att svara för
− Skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar, järnvägsspår,
spårvägsnät, hållplatser, vändplatser för kollektivtrafik och allmänna
serviceanordningar.
− Bidragsgivning till enskild väghållning.
− Skötsel och underhåll av kommunens parker, planteringar, lekplatser och
andra allmänna platser med därtill hörande byggnader, anläggningar och
inrättningar samt kvartersmark med ändamålet parkering, skyddsområde,
natur, trafikområde för station etc.
− Naturvårdverksamhet.
− Nybyggnation av gatu-, park- och järnvägsanläggningar etc inom antagen
investeringsbudget samt kollektivtrafikanläggningar inklusive
spårvägsanläggningar.
− Trafiksäkerhetsverksamhet.
− Offentligt skyddad anställning (OSA) enligt överenskommelse med
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
− Underhåll av vissa brygganläggningar enligt överenskommelse med
kultur- och fritidsnämnden.
− Samordning av kommunens arbete med klimatanpassning i
dagvattenfrågor samt att verka för att klimatanpassa befintlig och blivande
allmän platsmark för hantering av extrema regn utan att byggnader och
viktig infrastruktur skadas. Extrema regn definieras i gällande
branschpraxis och kommunens riktlinjer för dagvattenhantering.
− Att upprätthålla en samlad bild av tillgången på allmänt tillgängliga
parkeringsplatser i staden och verka för att upprätthålla en lämplig mängd
parkeringsplatser.
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2§
Tekniska nämnden ska ha ansvaret som verksamhetsutövare för de före detta
kommunala deponierna och för inventering och riskklassning av dessa.
3§
Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och fullgör dels de trafikuppgifter som
avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, dels kommunens
parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning.
4§
Tekniska nämnden har förvaltningsansvaret för de kommunala fastigheter som i
detaljplan eller på annat sätt angivits för ändamålet gata, natur, park och lekplats
samt också för allmänna serviceanordningar och kvartersmark enligt § 1 punkt 3,
såvida inte för enskild fastighet eller anläggning annan nämnd utsetts till
förvaltare. Nämnden har vidare förvaltningsansvaret för Herrebro före detta
avfallsupplag.
Nämnden får därvid utarrendera eller uthyra sådana fastigheter som tillhör
kommunen.
Nämnden svarar också för förvaltning av skyddad natur med kommunalt
förvaltningsansvar samt kommunägda dammar med därtill hörande ansvar för
ytvattenfrågor.
Nämnden är ansvarig väghållare för kommunens gator och vägar, tillika
banhållare för spårvägsanläggningar samt ska handlägga ärenden enligt lagen
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg.
5§
Tekniska nämnden ska vad gäller naturvårdsfrågorna
− initiera arbetet med bildande av naturreservat. Vid bildande av och
yttrande över bildande av naturreservat lägger tekniska nämnden i samråd
med stadsplaneringsnämnden fram förslag till beslut i
kommunfullmäktige,
− arbeta för att värdefull natur vid behov sköts eller skyddas,
− svara för kunskapsuppbyggandet om naturen i kommunen samt följa
utvecklingen inom naturvårdsområdet, samt
− svara för kommunens arbete utåt i frågor som rör naturvård.
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6§
Tekniska nämnden har till uppgift att svara för samhällsbetalda resor i form av
särskild kollektivtrafik inom kommunen (färdtjänst och skolskjutsar).
I ansvarsområdet ingår:
− Beställningar av skolskjutstrafik, färdtjänsttrafik, beställningscentraler och
andra typer av stödsystem.
− Tillståndsgivning rörande färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts,
parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder samt reseersättning till
gymnasieelever.
− Skolskjutsplanering till kommunens grundskolor.
− Administration av busskort till skolelever.
7§
Upphört. Beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2012.
8§
Tekniska nämnden har, genom hyresavtal med Norrköpings Spårvägar AB,
förvaltningsansvaret för kommunens spårvagnar och likriktarstationer samt är
även förvaltare av äldre spårvagnar vilka inte ingår i Norrköping Spårvägar AB:s
ägo.
9§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården
av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har
lämnats över till någon annan.
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