KALLELSE
Härmed kallas till sammanträde 5/2008 med trafik- och renhållningsnämnden den
20 maj 2008, kl 09.30 i Bråvallasalen, Stadshuset
Observera mötestiden!
Ordföranden

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Justering

2

Eventuella frågor för beredning och eventuell information
från kontoret

3

Anmälan av inkomna skrivelser

Postadress Box 8311 104 20 Stockholm
Besöksadress Fleminggatan 4 Tel 08-508 27 200

(2)
4

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5

Tertialrapport 1 2008 (Adm)

*P

6

Utredning av inlämnade alternativa lösningar för
Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan
Nilsson (mp) (S+Expl+Sbk)

*

7

Motion 2008:16 om ungdomsparlamentets motion
angående miljöpolitik. Svar på remiss (S)

*

8

Anmälan av protokoll 3/2008 från nämndens handikappråd
(S)

9

Laglighetsprövning av genomförandebeslut för ombyggnad *
vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Yttrande till
Länsrätten i Stockholms län (Tp)

(3)
10

Karolinska – Norra station. Fördjupning av två
översiktsplaner (Tp+Expl)

*

11

Boverkets rapport om tydligare bestämmelser om enkelt
avhjälpta hinder. Svar på remiss (Tp)

*

12

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
vidare detaljplaneläggning för etapp 3 av handelsområdet
vid Bromma flygplats, som utgör del av Ulvsunda 1:1 i
stadsdelen Riksby (Tp+Expl+Sbk)

13

Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse
från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp)
och Anders Broberg (kd) (Tp)

14

Åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller. *
Skrivelse till kommunstyrelsen (Tp)

15

Arbeta för fler vinkelparkeringar och göra en omedelbar
inventering. Uppdrag från nämnden 2007-06-12.
Genomförandebeslut (Tp)

(4)
16

Flytt av Trafik Stockholm. Inriktningsbeslut (Tp+K)

17

Trafikåtgärder för framkomlighet under renovering av
NSA sommaren 2008. Lägesrapport (Anl)

18

Upphandling av entreprenadområde Enskede avseende
renhållning och vinterväghållning (Stm)

*

19

Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24). Remiss av
klimatberedningens slutbetänkande (Stm+Expl)

*

20

Teknik och trafiktjänst - inriktning för fortsatt
verksamhetsöversyn (Tt)

21

Upphandling av mottagning och behandling av bottenslagg *
från Högdalens kraftvärmeverk (A)

(5)
22

Upphandling avseende tömning av bottentömmande
behållare för hushållsavfall (A)

23

Förlängning av avtal avseende transport av storbehållare
med hushållsavfall (A)

24

Förlängning av avtal avseende manuell insamling av
hushållsavfall inom Kungsholmen och Vasastan (A)

25

Hämtningsförbud av hushållsavfall inom trånga
grändområden. Lägesrapport (A)

26

Naturvårdsverkets förslag om regelförenkling för
avfallstransportörer. Svar på remiss (A)

27

Återvinningsstationer. Lägesrapport (A)

*

(6)
28

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling
i Stockholm (A)

29

Nya fordonsslag i trafiken. Svar på skrivelse från Mikael
Söderlund m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och
Anders Broberg (kd). Bordlagt den 15 april 2008 nr 16 (T)

Förkortningar:
S
= Stab
Adm = Administration
K
= Kommunikation
Tp
= Trafikplanering
Anl
= Anläggning
T
= Tillstånd
Stm
= Stadsmiljö
Tt
= Teknik och Trafiktjänst
A
= Avfall
P
= Ärende med personalföreträdare
Mf
= Gemensamt med
miljöförvaltningen

Expl

= Gemensamt med exploateringskontoret
Sbk
= Gemensamt med
stadsbyggnadskontoret
SVAB = Gemensamt med Stockholm
Vatten AB
…stdf = Gemensamt med respektive
stadsdelsförvaltning
*
= Beslut erfordras vid dagens
sammanträde
2008-05-06

