Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2009-01-20, § 7

Tid:

20 januari 2009 kl 16.30 – 16.45

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

20 januari 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.

§7
Om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion (2008:56)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr T2008-005-03452
Protokollsutdrag
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:
1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med
kontorets utlåtande.
2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp),
ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig
bakom kontorets förslag. (se beslutet)
2)

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:
1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.
2. Därutöver anförs följande:
Kontorets resonemang om att kommunen inte skall ta på sig kostnader som
egentligen är de privata fastighetsägarnas är helt rimlig. Motionen anför dock att
privata fastighetsägare ska kunna söka medel ur fonderade pengar, men inte att
alla medel ska gå till detta. Medel skulle med fördel kunna användas för att
åtgärda brister i den offentliga miljö, precis på samma sätt som
Tillgänglighetsprojektet gjort det senaste decenniet. Dessutom har motionärerna
inte sagt hur en eventuell finansiering av åtgärder i privata fastigheter ska går till.
Enligt vår mening skulle det kunna utformas som en stimulans, och inte som en
ren finansiering. Det bör också gälla större åtgärder och inte sådana enkla hinder
som enligt lagen ska åtgärdas av fastighetsägaren. Utifrån detta bör motionen
kunna tillstyrkas.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade
enligt kontorets förslag.
Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är tråkigt att arbetet med ökad tillgänglighet i Stockholm – ”Världens mest
tillgängliga stad” inte har kommit längre. Trafikkontoret har dock, möjligen med några
undantag, inom sitt ansvarsområde inget att skämmas över. Däremot så behöver
staden, vid exploatering, bygglov och tillståndsgivning till ombyggnad och upplåtelser
ställa betydligt hårdare krav avseende tillgänglighet på olika aktörer i Stockholms
stad.
Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i
särskilt uttalande från (mp) och (v).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

