Kommunal författningssamling för
Stockholm
Utgiven av stadsledningskontoret

2019:16

Reglemente för trafiknämnden

Kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2019, § 19
Dnr KS 2018/453
(Ersätter Kfs 2014:05)
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
2§
I den omfattning det inte tillkommer annan nämnd eller
kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat har nämnden till
uppgift att
1. handha de uppgifter i fråga om lokala trafikföreskrifter och
undantag från sådana, vilka avses i 1 § lagen (1978:234) om
nämnder för vissa trafikfrågor
2. svara för utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet i staden
3. handha den kommunala parkeringsövervakningen och
fordonsflyttningen samt parkeringsrörelsen på publik mark
4. handha stadens strategiska trafikplanering
5. avge yttrande som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617)
rörande upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av nämnden.
Nämnden ska även, efter samråd med respektive stadsdelsnämnd,
avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats som förvaltas
av stadsdelsnämnd
6. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser
och som väghållare
7. handha skötsel och underhåll av samt investeringar i stadens
gator, vägar och torg samt Kungsträdgården, Strömparterren,
Berzelii park, Norra Bantorget, Årstafältet och Järva friområde
8. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning - vari
ingår sådana åtgärder som kommunen svarar för enligt 2 § lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning - avseende gator, vägar, torg och andra allmänna
platser, de kajer som är belägna vid Norr Mälarstrand, Söder
Mälarstrand, Strandvägen och Norra Hammarbyhamnen samt
övriga för allmän trafik upplåtna områden
9. verka för samordning, utveckling och uppföljning av
stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
10. handha stadens offentliga bekvämlighetsinrättningar
11. avge yttranden i ärenden som enligt kamerabevakningslagen
överlämnas till staden för yttrande.
12. handha samlingskartan

Delegering från kommunfullmäktige
3§
Nämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta
om avgifter för nyttjande av stadens bekvämlighetsinrättningar.
4§
I nämndens redovisning till kommunfullmäktige av hur den fullgjort det
uppdrag som avses i § 3 ovan bör anges antalet avgjorda ärenden och – då
så är möjligt – summan av de värden eller belopp som nämndens beslut
gällt.
Förvaltningsorganisation
5§
Under nämnden lyder trafikkontoret. Kontoret leds av en förvaltningschef,
som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktion för trafikkontoret och dess personal.
Antal ledamöter och ersättare
6§
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
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