Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2008-05-20, § 18

Tid:

20 maj 2008 kl 9.30 – 10.15

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

20 maj 2008

Mikael Söderlund

Jan Valeskog

Närvarande:
Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Anders Broberg (kd)
Jimmy Lindgren (s)
Letti Freivalds (s)
Mats Lindqvist (mp)
Torhild Lamo (v)
Ersättare
Lars Bengtson (m)
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Inga-Lill Larsson (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Hampus Rubaszkin (mp)
Kajsa Stenfelt (v)

tjänstgörande
tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Louise Bill, Birgitta Björk, Ted Ell, Karin Hebel,
Lars Jolerus, Ulla Ritzén, Anette Scheibe och Marita Söderqvist samt
borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus
Thulin från roteln.

§ 18
Upphandling av entreprenadområde Enskede avseende renhållning och
vinterväghållning
Dnr T2008-440-01484
Trafikkontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till
vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:
1.
2.

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra
upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden
Bifall yrkades till kontorets förslag.
Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,
enligt kontorets förslag:
1.
2.

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra
upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt
yrkande i bilaga F.
Ersättaryttrande
Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga F.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

Tillhör § 18, bilaga F
Trafik- och renhållningsnämnden
2008-05-20
Tillhör ärende 18
Upphandling av
entreprenadområde Enskede
avseende renhållning och
vinterväghållning
Torhild Lamo, Kajsa Stenfelt (v)

Förslag till beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslutar
att

ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till på vilket sätt renhållning och
vinterväghållning kan drivas i kommunal regi,

att

därutöver anföra följande:

Genom att barmarksrenhållning och snöröjning centraliseras riskeras ett sämre underhåll i
ytterstan än i innerstan. Det är därför av avgörande betydelse att det skapas ett
sammanhållet system med god insyn för medborgarna och som är demokratiskt
kontrollerat.
Barmarksrenhållning och snöröjning tillhör kärnverksamheterna för nämnden och ska
därför drivas i kommunal regi.

