
 

 

1 (2)  Reglemente 

Kommunkansliet 
 
 

 

 

 

Reglemente för trafiknämnden i  

Hultsfreds kommun 

 

Antaget av kommunfullmäktige § 127/2014-10-27. 

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reg-

lemente 

 

Trafiknämndens uppgifter 

§ 1 Trafiknämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:342) 

om nämnder för vissa trafikfrågor. 

 

Talesrätt 

§ 2 Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldigheter 

§ 3 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag och 

förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Arbetsformer 

Sammansättning 

§ 4 Trafiknämnden utgörs av de representanter kommunfullmäktige utser som 

ledamöter i Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Arvodet för ar-

betet i ÖSK:s direktion utgör tillika ersättning för medverkande i trafiknämnd. 

Formella bestämmelser 

Ersättares tjänstgöring 

§ 5 Om ordföranden/vice ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde el-

ler del av sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordföran-

dens uppgifter. 
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Kallelse 

§ 6 Trafiknämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

§ 7 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifo-

gas kallelsen. 

 

Reservation 

§ 8 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill moti-

vera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt då protokollet ska justeras. 

 

§ 9 Ordföranden eller ansvarig tjänsteman är behöriga att mottaga delgivning 

till nämnden. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 10 Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av trafiknämnden, 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne vice ordföranden 

och kontrasigneras av anställd som trafiknämnden bestämmer. I övrigt be-

stämmer trafiknämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

Närvarorätt 

§ 11 Vid trafiknämndens sammanträden ska tjänstemän närvara enligt ordfö-

randens avgörande. 


