Kommunal författningssamling
för Askersunds kommun
Dnr: 16KS54
Beslut: KF § 4, 2017
Giltighetstid: 2017-02-27 --

REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Allmänt om kultur- och tekniknämndens verksamhet
1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i det av kommunfullmäktige
antagna allmänna nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente.
2 § Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.
3 § Nämnden skall se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom
nämnden är tillräcklig.
4 § Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
5 § Nämnden ska vid uppmaning utföra och verkställa de arbeten och uppdrag som det
ankommer på styrelsen att leda, samordna eller besluta om.
6 § Nämnden är huvudman i enlighet med lag 2006:412 om allmänna vattentjänster.
Kultur- och tekniknämndens uppgifter
7 § Kultur- och tekniknämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
teknisk verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.
8 § Kultur- och tekniknämnden ska
1. med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör nämndens verksamhetsområden
samt ta initiativ och framlägga de förslag nämnden finner påkallade,
2. bygga, anlägga och förvalta kommunens
- gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med tillhörande belysning,
- anläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten,
- parker, badplatser, idrottsplatser, lekplatser och andra allmänna platser,
- båt- och kajplatser samt ansvara för upplåtelse av båt- eller kajplats för båtar, fartyg och
flytetyg,
3. inom sitt eget verksamhetsområde fullgöra administrativa och tekniska uppgifter till företag
och organisationer med vilka kommunen slutit avtal.
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4. ansvara för tillfälliga markupplåtelser på kommunens mark.
5. vårda och förvalta fast och lös egendom inom det egna verksamhetsområdet.
6. inom sitt verksamhetsområde ansvara för
- information till allmänheten om den egna verksamheten,
- arbeta med att reformera regelbeståndet,
- arbeta med att effektivisera verksamheten,
- arbeta med utveckling av medborgarinflytandet.
9 § Inom den tekniska verksamheten har nämnden till uppgift att
1.
2.
3.
4.

ansvara för kommunens måltidsverksamhet och städverksamhet,
ansvara för skogsbruket enlig av styrelsen fastställd skogsbruksplan,
ansvara för nedlagda kommunala deponier,
ansvara för sjösäkerhetsanordningar (prickar, fyrar mm.) i Norra Vättern på uppdrag av
transportstyrelsen.

10 § Inom kultur- och fritidsverksamheten har nämnden till uppgift att
1.
2.
3.
4.
5.

fullgöra kommunens ansvar enligt bibliotekslagen,
fullgöra kommunens ansvar enligt lotterilagen,
ansvara för bidrag och stöd till ideella organisationer,
ansvara för frivilliga fritidsaktiviteter och frivillig kursverksamhet för barn och ungdomar,
ansvara för kommunens allmänna kulturverksamhet, förutom vad som uppdragits åt
kommunstyrelsen,
6. ansvara för kommunens idrotts-, motions-, och fritidsanläggningar,
7. ansvara för tidsbegränsad uthyrning av kommunens lokaler, förutom vad som uppdragits år
kommunstyrelsen,
8. ansvara för kommunens allmänna parker, badplatser, lekplatser samt renhållning av
allmänna platser och skötsel av kommunala naturreservat.
Delegering från Kommunfullmäktige
11 § Kultur- och tekniknämnden får utan fullmäktiges tillstånd
1. själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt
verksamhetsområde och därvid träffa överenskommelse om betalning av fordran,
2. ingå förlikning, antaga ackord och sluta annat avtal inom sitt verksamhetsområde.
3. fastställa hyror och avgifter för båtplatser och kajplatser.
4. fastställa entréavgifter inom det egna verksamhetsområdet.
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5. fastställa hyror och avgifter för de lokaler som uthyrs inom nämndens verksamhetsområde.
6. fastställa avgifter vid försäljning och uthyrning inom nämndens verksamhetsområde.
_______

