Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2009-01-20, § 8

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.

§8
Tillgänglighetsprojektet. Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr T2008-000-03730
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 10 december 2008.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt
följande:
Arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla är mycket prioriterat för
majoriteten. Sedan den dåvarande borgerliga majoriteten startade arbetet med ett
tillgängligare Stockholm år 1999 har nästan en miljard kronor satsats för detta
ändamål. Många projekt har blivit framgångsrika genom ett gott samarbete med
handikappråd och handikapporganisationer. Nämnden anser att staden åstadkommit
mycket under projektets gång men menar även att samtidigt som Stockholm kommer
att vara en av världens tillgängligaste städer år 2010 så kan Staden inte slå sig till ro.
För majoriteten handlar det nu om att fortsätta tillgängliggöra Stockholm samt att
arbeta vidare med att sammanställa genomförda åtgärder så att framtida avvägningar
och beslut ger bästa resultat.
Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt
följande:
Det är värt att påpeka att viktig tid förlorats. Kontoret framhåller att det arbete som
påbörjades efter beslut 2005 för att utvärdera arbetet och utforma kriterier inte
fullföljts och att tiden nu är så knapp att man inte vet om det skulle vara lönt att
återuppta. Det är olyckligt. Det innebär att den lärande delen av ett miljardprojekt som
Tillgänglighetsprojektet går förlorat för staden som helhet, samt att man missar
chansen att överföra erfarenheter från projekt till ordinarie organisation. Eftersom det
sker samtidigt som antalet ansvariga för dessa frågor minskar totalt sett i staden så kan
det inte tolkas som annat än en ambitionsminskning i staden under den nuvarande
majoriteten.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

