Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2009-01-20, § 2

Tid:

20 januari 2009 kl 16.30 – 16.45

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

2 februari 2009

Ulla Hamilton

Jan Valeskog

Närvarande

Ledamöter:
Ulla Hamilton (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Mats Lindqvist (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Ersättare:
Lars Bengtson (m)
Bo Arkelsten (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Inga-Lill Larsson (m)
Per Johansson (fp)
Lars Randerz (s)
Milly Namiro Darlsson (s)
Margareta Stavling (s)
Jonas Larsson (s)
Hampus Rubaszkin (mp)
Sebastian Wiklund (v)

tjänstgörande

tjänstgörande

Tjänstemän:
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Birgitta Björk, Ted Ell, Mats Fager, Karin Hebel,
Lars Jolerus, Erica Lawesson, Ulla Ritzén, och Marita Söderqvist samt
borgarrådssekreteraren Katarina Larsson och biträdande borgarrådssekreteraren
Magnus Thulin från roteln.

§2
Frågor för beredning och information från kontoret
Ordföranden Ulla Hamilton (m) hälsade Per Johansson, ny ersättare för (fp),
välkommen till trafik- och renhållningsnämnden
Skrivelser för beredning
Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt
följande:
1. 24-timmarsgarantin fungerar inte i Rågsveds friområde, från Kajsa Stenfelt och
Sebastian Wiklund båda (v). Dnr T2009-440-00177
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till trafikkontoret
för beredning.
Rättelse i protokoll 12/2008
Rättelse i § 2, protokoll 12/2008 från den 19 december. I trafikkontorets förslag
till beslut för VP 2009 beslutsmening 6, som nämnden antog, skedde en
misskrivning i protokollet. Summan för den utökade investeringsramen ska
rättas till 44 mnkr i stället för 35 mnkr.
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände rättelsen.
Handikapprådet till nämnden
Ordföranden Ulla Hamilton (m) informerade om att direkt efter sammanträdet den 10
februari kommer ett möte med nämndens handikappråd att hållas. Mer information om
det mötet kommer att sändas ut i samband med utskicket av handlingarna till
nämndsammanträdet.
Information om utskick av enheternas verksamhetsplan på USB-minne
Förvaltningschefen Magdalena Bosson informerade om att utskicket av enheternas
verksamhetsplaner kommer att sändas i ett USB-minne till nämnden inför
sammanträdet den 10 februari.
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.
Fråga om grunder för utvärdering av anbud vid upphandling av insamling av
hushållsavfall
Vice ordföranden Jan Valeskog (s) uttryckte önskemål om att få ett förtydligande
kring de grunder som kontoret använder vid utvärdering av inkomna anbud i samband
med upphandlig av hushållsavfall.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att återkomma med en
redogörelse vi nästa sammanträde.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

