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Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till revidering av
delegationsordningen.
2. Trafiknämnden beslutar att revidering av punkten 4.10, sid 21
och 4. 15, sid 12, börjar gälla 1 juli 2021.
3. Trafiknämnden beslutar att övriga revideringar börjar gälla 1
september 2021.
4. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Philip Hall
Avdelningschef
Bakgrund
Trafikkontoret har beslutat att samla arbetet med kontorets
tillståndsgivning på en avdelning, tillståndsavdelningen. Idag är
tillståndsgivningen placerad både på tillståndsavdelningen och
stadsmiljöavdelningen. Den nya organisationen träder i kraft den 1
september 2021. Med anledning av omorganisationen behöver
ändringar göras i kontorets delegationsordning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Organisationsförändringen innebär bland annat att handläggningen
av schakt förs över till tillståndsavdelningen. Detta gör kontoret för
att underlätta för näringslivet, och för att skapa bättre
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förutsättningar för ett effektivt arbete med tillståndsgivningen.
Kontoret ser också större möjligheter att lyckas med uppdraget att
utveckla samordningen av de trafikstörande arbetena om det ligger
samlat med besluten om tillstånd. Detta ansvar överförs därför
också till tillståndsavdelningen.
I samband med detta görs även andra förändringar på
tillståndsavdelningen. En av de större förändringarna är att kontoret
skapar två nya enheter, som gemensamt ansvarar för bland annat
tillståndsgivning och samordning av arbeten på och i gatumark.
Samtidigt får enheten juridik och parkering helhetsansvaret kring de
parkeringsfrågor som ligger på avdelningen, då handläggningen
gällande lokala trafikföreskrifter förs tillbaka till juridik och
parkering. Som en del i att underlätta för näringslivet och att
levandegöra Stockholm skapas en enhet som arbetar med
verksamhet som levandegör offentlig plats, såsom evenemang,
torghandel, uteserveringar och dispenser.
Den 1 juni går inspektörerna på tillståndsavdelningen över till
stadsmiljöavdelningen. I och med det renodlas uppdelningen mellan
tillståndsgivning och inspektioner av givna tillstånd. Utöver dessa
förändringar görs mindre justeringar av enskilda uppdrag. Den nya
organisationen på tillståndsavdelningen träder i kraft den 1
september 2021.
Med anledning av omorganisationen behöver revideringar göras i
delegationsordningen. I samband med revideringen gör kontoret
även vissa andra mindre ändringar i delegationsordningen.
Under hösten kommer kontoret att göra ett mer omfattande
revideringsarbete. Syftet är att göra delegationsordningen mer
lättläst och att underlätta för ett mer flexibelt arbetssätt, där mindre
ändringar kan göras i kontorets organisation, utan att behöva
revidera delegationsordningen.
Föreslagna ändringar
I bilagan finns gällande delegationsordning, med föreslagna
revideringar markerade. En sammanfattning av revideringarna följer
nedan.
Punkterna 4.1 och 4.2, sid 10, samt punkt 4.11 sid 16: Fler
yrkeskategorier får delegation, för att understödja ett mer flexibelt
arbetssätt.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.
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Punkt 4.10,sid 11: Byte av avdelning och tillägg av yrkeskategori
för att understödja ett mer flexibelt arbetssätt.
Punkt 4.11 sid 12: Tillägg av yrkeskategori för att understödja ett
mer flexibelt arbetssätt.
Punkt 4.15 sid 12: Delegationsrätt ändras från nivå 1,
(förvaltningschef), till nivå 3 (enhetschef) för en effektivare
handläggning.
Punkt 4.3 sid 20: Tillägg av yrkeskategori för att understödja ett
mer flexibelt arbetssätt.
Punkt 4.4 och 4.5, sid 20: Justering av beloppsgräns samt tillägg av
kategori för återbetalning och tillägg av yrkeskategori.
Punkt 4.10 sid 21: Ändring i yrkeskategori och tillägg av
avdelningstillhörighet.
Punkt 4.11 sid 21: Ändring i yrkeskategori.
Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner de föreslagna
ändringarna och att punkten 4.10, sid 21 och 4.15, sid 12, börjar
gälla 1 juli 2021 samt att övriga revideringar börjar gälla 1
september 2021.

Slut
Bilaga
1. Delegationsordningen med föreslagna ändringar.
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