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SAMMANSTÄLLNING 2
Över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m, ställda till
trafiknämnden och som anmäls vid nämndens sammanträde
den 23 maj 2019.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019
gällande:
§ 12 Årsredovisning 2018 med uppföljning av budget för
Stockholms stad, dnr T2019-01718
§ 13 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas
verksamhet för år 2018 jämte granskningsrapporter avseende
bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund. Fråga
om beviljande av ansvarsfrihet, dnr T2019-01719
§ 21 Arbetsprogram är 2019 för reinvestering av gatuytor med
tillhörande anordningar, genomförandebeslut.
Hemställan från trafiknämnden, dnr T2018-03398
§ 22 Ändring av parkeringsavgifter för MC och moped klass 1 samt
ändring av reducerad avgift för parkering med tillstånd för
rörelsehindrad. Hemställan från trafiknämnden,
dnr T2018-03546
§ 23 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms stad gällande tillfällig försäljning m.m.
Hemställan från trafiknämnden, dnr T2017-03002
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§ 24 Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2019-2023 enligt
förordning (2004:675) om omgivningsbuller, dnr T201900389
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Protokollsutdrag från Bromma stadsdelsnämnd april 2019
gällande:
§ 26 Nämndens och förvaltningens frågor
Skrivelse gällande bättre bussförbindelse till Bromma
sjukhus, dnr T2019-01640

Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken från miljö- och
hälsoskyddsnämnden den 21 maj 2019 gällande verksamhet
Södermalm 4:1, dnr T2016-03236
Skrivelse från Samfundet S.t Erik, inkommen den 13 maj 2019,
gällande bussterminalen vid Slussen och säkerhetsriskerna för
tunnelbanan förbi Gamla stan, SY1905201218QQD
Skrivelse från SVT Stockholm AB, inkommen den 15 maj 2019,
gällande överklagande av trafikkontorets beslut att avslå begäran om
utlämnande av handling, dnr T2019-01644

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet och
därefter kan de beställas från nämndsekretariatet.
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