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Beslutad av Kommunfullmäktige  

Diarienummer:  KS/2016:380-003  

Ersätter: Reglemente för Teknik- och servicenämnden beslutad av 

kommunfullmäktige 2014-12-15 § 163 

Gäller för: Teknik- och servicenämnden  

Gäller fr o m: 2017-01-01 

Gäller t o m: Tillsvidare 

Dokumentansvarig: Stabsavdelningen 

Uppföljning: Vid behov 

 

Reglemente för Teknik- och servicenämnden i Strängnäs 

kommun  

Teknik- och servicenämndens uppgifter  

 

§ 1  

 

Teknik- och servicenämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunens 

tekniska försörjning samt räddningstjänst. Nämnden fullgör kommunens 

uppgifter enligt 

 

- lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

 

- lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

 

- väglagen (1971:948) 

 

- 2 § i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning 

 

- lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

 

- lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

 

- lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 

 

- lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

 

- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar 

 

- Sjöfartsverkets författningssamling 2013:4 farled nr 931, 932 och 933. 
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Nämnden ansvarar även för de uppgifter som i övrigt enligt lag eller annan 

författning ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom 

kommunens tekniska försörjning, som till exempel väghållning, trafik, hamnar, 

renhållning samt vatten och avlopp. 

 

Nämnden ansvarar enligt ovan utom för de uppgifter som fullgörs av SEVAB eller 

annan nämnd.  

 

§ 2    

 

Teknik- och servicenämnden ansvarar dessutom för  

 

- att verkställa kommunens trafikplanering 

 

- kommunens trafiksäkerhetsarbete 

 

- kommunens uppgift som väghållare (drift, underhåll och gestaltning) av 

gator, vägar inklusive Tosteröbron, gång- och cykelvägar, 

parkeringsplatser, torg samt park- och allmän platsmark, kommunens 

vägbelysning och kommunens bidrag till enskilda vägar  

 

- kommunens upplåtelse av allmän platsmark inklusive frågor om 

parkering på allmän plats 

 

- kommunens förvaltning inklusive nyanläggning, drift och underhåll av 

allmänna farleder och kommunens hamnar för nyttotrafik  

 

- drift och skötsel av kommunens badplatser och gäst- och småbåtshamnar 

 

- träffa avtal med annan kommun om åtgärd som enligt lag om skydd mot 

olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor ankommer på 

räddningstjänsten 

 

- kostförsörjning på beställning av nämnd för verksamhetens behov till 

brukare m. fl.  

 

- på beställning av nämnd tillhandahålla catering till möten och liknande i 

den kommunala verksamheten 

 

- beredning av beslut om verksamhetsområde för allmän va-anläggning och 

va-taxa 

 

- kommunens inre service i form av posthantering, tryckeri, drift av 

medborgarkontoret i kommunhuset, införskaffande och service av fordon, 
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konsumentvägledning, växel, reception, vigselförrättning samt 

konferenstjänst på Campus och i kommunhuset 

 

- drift och service av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar 

 

- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

 

§ 3  

 

Teknik- och servicenämnden ska 

 

- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden 

behandlar i sin verksamhet 

 

- informera allmänheten om sin verksamhet  

 

- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk  

 

- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet 

 

- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas 

 

- underhålla och förvalta sin lösa egendom 

 

- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden 

 

- i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 

kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.  

 

§ 4  

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 

anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt bestämmelserna i detta reglemente.  

 

§ 5  

 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten och den 

ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.  
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Behörighet  

 

§ 6  

 

Teknik- och servicenämnden är behörig att  

 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 

inom sitt verksamhetsområde 

 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra 

kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal 

 

- besluta om lokala trafikföreskrifter  

 

- besluta om kommunala bidrag till enskilda vägar  

 

- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till 

allmänheten av frivillig karaktär 

 

- behandla remisser, ansökningar om bidrag samt andra framställningar 

och skrivelser, vilka ställts till annat kommunalt organ, men som kan 

anses hänförliga till teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde.  

Nämndens arbetsformer 

Sammansättning 

 
§ 7  
 
Nämnden har nio ledamöter och nio ersättare. 

Tidpunkt för sammanträden 

 
§ 8  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Kallelse 

 
§ 9  
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt varje 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före 

sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska 

bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 

handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden 

 
§ 10 

 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 

 

§ 11  
 

Vid nämnds eller utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet 

för särskilt fall annat beslutar, kommunchefen, kontorschefen och/eller den/de 

tjänstemän som han/hon utser, vara närvarande med rätt att delta i 

överläggningarna i de ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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Vid nämnds sammanträde får, i den mån ej nämnden för särskilt fall annat 

beslutar, revisor vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden 

som rör revisorns granskningsområde. 

 

Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och föredra 

ärenden gäller vad som är föreskrivet i instruktion eller eljest i vederbörlig 

ordning beslutats. 

Ordförande 

 

§ 12  
 

Det åligger nämndens ordförande att 

 

- leda nämndens arbete och sammanträden 

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 

vid behov är beredda 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

- bevaka att nämndens beslut verkställs 

- under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde 

- verka för hög effektivitet i verksamheten 

- främja samverkan med övriga nämnder 

- representera nämnden vid kontakt med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om nämnden inte bestämt annat i särskilt fall. 

 

Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. 

Presidium 

 
§ 13 
 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 

vice ordförande. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
§ 14  

 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 

som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid, till exempel på grund av sjukskrivning eller 

föräldraledighet. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 

uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

 

§ 15  

 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare som kallar in den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra enligt turordningen i protokollet. 

Ersättarnas tjänstgöring 

 
§ 16  
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 

ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats 

in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om ersättaren har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock 

ej inträda under pågående behandling av ett ärende om inte särskilda skäl 

föreligger. 

 

Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, 

kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer 

längre ner i turordningen. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

 
§ 17  
 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.  

 

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring under sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Reservation 

 
§ 18  
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

 
§ 19  
 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

 
§ 20 
 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  

 

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 

författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

 
§ 21  
 
Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller kontorschef. 
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Undertecknande av handlingar 

 
§ 22  
 

Nämnden fattar särskilt beslut om rätt att underteckna handlingar för 

förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde.  

 

Om nämnden inte bestämt annat ska skrivelser, avtal och andra handlingar från 

nämnden på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 

av kontorschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 

 
§ 23 
 
Nämnd äger rätt att inrätta särskilt utskott. För utskott gäller §§ 24-29. 
 
§ 24  

 

Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och 

ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. 
 
§ 25  

 

Nämnden väljer för samma tid en ordförande och en vice ordförande i utskottet. 

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 

att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i 

utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

§ 26  

 

Om ledamot är förhindrad att delta i utskottssammanträde, är ersättare 

närvarande efter särskild kallelse och i ordning som bestäms i valet. 

 

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde endast om ledamot är förhindrad 

att delta. 

 

Avgår ledamot eller ersättare i utskottet, som ej utsetts vid proportionellt val, ska 

nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden. 
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§ 27  

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser det behövs eller när minst 

två ledamöter begär det. 

 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

 

§ 28  

 

Vad i §§ 8-9, 11, 15-19 föreskrivs om sammanträdena, inkallande av ersättare, 

ersättarnas tjänstgöring, reservation och justering av protokoll gäller i tillämpliga 

delar med avseende på utskott. 

 

§ 29  

 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollsföring, protokollets 

innehåll och justering samt reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet 

om nämnder och styrelser motsvarande tillämpning. 

 


