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Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Malung-Sälens kommun
Utöver kommunallagens bestämmelser om nämnder gäller följande för trafiksäkerhetskommittén:
Verksamhet
1§
Det åligger trafiksäkerhetskommittén följande:
•

uppmärksamt följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för ökad trygghet,
säkerhet och tillgänglighet utifrån fastställda planeringsförutsättningar
(barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet),

•

kan föreslå lokala trafikföreskrifter för det allmänna vägnätet i kommunen,

•

till kommunstyrelsen, kommunal nämnd nämnd eller väghållare för det allmänna
vägnätet anmäla sådana förhållanden, som kommer till kommitténs kännedom och
som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet,

•

inom ramen för beviljade anslag anordna eller delta i informationsinsatser, kurser
samt kampanjer och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet i
trafikhänseende inom Malung-Sälens kommun,

•

främja trafikundervisningen i kommunens förskolor, skolor och ungdomsgårdar,

•

på anmodan av andra kommunala organ eller på eget initiativ, utifrån kommitténs
ansvar, avge yttranden i ärenden som rör trafikförhållanden i kommunen,

•

i övrigt fullgöra de uppdrag, som kommunfullmäktige överlämnar till kommittén.

2§
Tydliggörande av uppdraget (Trafiksäkerhetskommittén jämfört med Trafiknämnden).
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott är Trafiknämnd enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor (SFS 1978:234). Trafiknämnden beslutar om kommunens lokala
trafikföreskrifter (jmf delegationsordning för Trafiknämnden).

Arbetsordning för Trafiksäkerhetskommittén i Malung-Sälens kommun
Utöver kommunallagens bestämmelser för kommittéer under styrelsen samt tillämpliga
policyer och anvisningar, gäller följande för trafiksäkerhetskommittén:
Arbetsformer
1§
Trafiksäkerhetskommittén består av 3 ledamöter valda av kommunstyrelsen att tjänstgöra
som längst tills det att styrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar val av ledamöter och
ersättare nästa gång.
Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är beslutande i ärende som är för
avgörande.
Kommittén äger rätt att till sig knyta behörig tjänsteman inom annan förvaltning, utsedd
representant för myndighet med ansvar för trafiksäkerhet eller folkhälsa samt behörig
representant för organisation med verksamhet som överensstämmer med kommitténs
ansvarsområde.
2§
Ordföranden och vice ordföranden i trafiksäkerhetskommittén utses av kommunstyrelsen att
tjänstgöra som längst, enligt ovan (jmf. 1 §).
Uppstår förhinder för ordföranden och vice ordföranden att inställa sig vid sammanträde med
kommittén, äger kommittén att inom sig utse en annan ledamot att för tillfället leda
sammanträdet med kommittén.
4§
Trafiksäkerhetskommittén utser inom eller utom kommittén en sekreterare.
5§
Kallelse till sammanträde med trafiksäkerhetskommittén bör, där ej särskilda skäl föranleder
annat, utfärdas skriftligen av ordföranden eller på ordförandens ansvar.
Kallelse med åtföljande föredragningslista och tjänsteutlåtanden över ärenden som ska
behandlas bör vara ledamot tillhanda senast fyra arbetsdagar före sammanträdesdagen.
6§
Trafiksäkerhetskommittén ska föra protokoll över beslut vid sammanträde med kommittén.
Trafiksäkerhetskommitténs protokoll ska delges kommunstyrelsen samt den nämnd, annat
organ, myndighet eller organisation som är berörd av beslutet i fråga.
7§
Trafiksäkerhetskommittén ska i fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga
kommunala nämnder och organ samt med myndigheter och enskilda organisationer, som
verkar i samma syfte som kommittén.
8§
Trafiksäkerhetskommittén är behörig att, på kommunstyrelsens uppdrag, självständigt
besluta i ärenden som inte, enligt lag eller förordning, ska underställas kommunstyrelsen
och/eller kommunfullmäktige för beredning eller slutligt avgörande.
9§
Trafiksäkerhetskommittén ska varje år ge in en verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige.

