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Reglemente för natur- och trafiknämnden 
 

Dokumentets syfte 
Reglementet definierar natur- och trafiknämndens ansvarsområde 

Dokumentet gäller för 
Natur- och trafiknämnden 

§ 1. Inledande bestämmelser 
Natur- och trafiknämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta 
reglemente. 

För natur- och trafiknämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Nacka kommun. 

Natur- och trafiknämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. 
Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december. 

 

§ 2. Natur- och trafiknämndens ansvarsområde och 
uppgifter 

A. 
Natur- och trafiknämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan 
angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, 
målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att 
nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som 
verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om 
verksamheten. Samordning och upphandling av nämndens IT-tjänster/system 
ingår däremot i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

B. 
Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig 
allmän platsmark samt park- och naturmark enligt följande: 
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1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar. 
2. Ansvara för drift och underhåll av konst i offentliga rum som nämnden i 

övrigt har ett driftsansvar för i enlighet med programmet för konst och kultur i 
det offentliga rummet.  

3. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift 
och underhåll, med undantag för utbyggnad inom ramen för 
exploateringsverksamheten.  

4. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat eller 
förändring av föreskrifter för naturreservat.  

5. Förvalta och utveckla naturreservat samt yttra sig i ärenden om dispens 
från reservatsföreskrifter där nämnden inte är sökande. 

6. Förvalta offentlig belysning.  
7. Upplåta sådan mark som nämnden ansvarar för tillfälliga och speciella 

ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 
Med tillfälliga upplåtelser avses upplåtelser på högst sex månader. 

8. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats 
(3 kap 2 § ordningslagen).  

9. Besluta om rätt för utomstående att schakta i mark som nämnden 
ansvarar för och, om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader 
för återställande av kommunens anläggningar. 

10. Städning och återställande av platser utomhus där allmänheten får färdas 
fritt enligt 4 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 

C. 
Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom 
trafikområdet. I detta ingår följande. 

1. Följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet.  
2. I enlighet med gällande trafiklagstiftning utfärda lokala trafikföreskrifter, 

besluta om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på 
grund av sådana föreskrifter och i övrigt fullgöra vad som åligger 
kommunal nämnd enligt trafiklagstiftningen. 

3. Ansvara för cykelbanor och förutsättningarna för ett ökat nyttjande av 
cykel som transportmedel, inkluderande system för lånecyklar. 

4. Bevaka kommunens intressen avseende kollektivtrafik och inom ramen 
för den kommunala kompetensen verka för ett ökat nyttjande av 
kollektivtrafik.  

5. Inom ramen för anvisade medel bygga ut, förvalta och utveckla 
infartsparkeringar. 

D. 
Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom 
avfallsområdet förutom i de delar som ankommer på annan nämnd eller 
kommunalt bolag. Detta omfattar även ett ansvar för kommunens uppgifter 
avseende myndighetsutövning inom avfallsområdet.  

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1998-0814
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E. 
Natur- och trafiknämnden ansvarar för grundläggande information om 
kommunens tekniska anläggningar och verkar för en effektiv samordning med 
andra anläggnings- och ledningsägare. 

F. 
Natur- och trafiknämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

G. 
I de fall natur- och trafiknämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör 
sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra 
mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan 
bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har 
fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning 
förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde. 

 

§ 3. Naturvårdsråd 
Det ska inom natur- och trafiknämnden finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att 
som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om 
naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat. 

Naturvårdsrådet består av förtroendevalda ledamöter från natur- och 
trafiknämnden och representanter för berörda föreningar i Nackasamhället. 
Natur- och trafiknämnden utser bland de förtroendevalda ledamöterna 
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Nämnden ska i en 
arbetsordning fastställa dels kriterier för föreningars representation i 
naturvårdsrådet, dels formerna för arbetet i rådet. 

Naturvårdsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.  

Natur- och trafiknämnden ska ställa resurser till naturvårdsrådets förfogande för 
administration och omkostnader för att råden ska kunna fullfölja sin verksamhet. 
Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till representanterna för 
Nackasamhället. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller 
liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så 
beslutar.  
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Vid rådets möten ska föras minnesanteckningar, som undertecknas av 
ordföranden. Minnesanteckningarna ska redovisas till natur- och trafiknämnden. 

--- 
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