Trafik- och renhållningsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2014-06-12, § 16

Tid

Torsdagen den 12 juni 2014 kl 16.30 – 16.45

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 18 juni 2014

Ulla Hamilton

Daniel Helldén

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Ulla Hamilton (M), ordföranden
Daniel Helldén (MP), vice ordföranden
Bo Arkelsten (M)
Datevig Tjärnberg (M)
Marie Agmén (M)
Daniele Fava (FP)
Jonas Naddebo (C)
Malte Sigemalm (S)
Annika Ödebrink (S)
Oskar Levin (S)
Tobias Johansson (V)
Tjänstgörande ersättare:
Inga-Lill Larsson (M)

för Daniel Valiollahi (M)

Hampus Rubaszkin (MP)

för Martin Hansson (MP)

Ersättare:
Christer Swärd (M)
Ole-Jörgen Persson (M)
Christer Ångström (M)
Charlotta Schenholm (FP)
Jesper Svensson (FP)
Göran Oljeqvist (KD)
Margareta Stavling (S)
Jimmy Lindgren (S)
Maria-Elsa Salvo (S)
Petra Schagerholm (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Per Anders Hedkvist, Fredrik Alfredsson, Åse
Geschwind, Karin Hebel, Inga-Lill Hultin, Lars Jolérus, Mattias Lundberg,
Luis Lopez §§ 1-13, Elisabet Munters, Susanne Petterson och Marita
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Söderqvist samt biträdande borgarrådssekreteraren Shashika Sellgren.
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§ 16
Entreprenad avseende klottersanering i Söderort,
Innerstaden och Västerort. Upphandling
Dnr T2014-01080
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge
trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av
denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 maj 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Daniele Fava (FP),
Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias
Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:
1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge
trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av
denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att
fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut, under
förutsättning att:
2. Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i
uppdrag att omarbeta stadens klotterpolicy för antagande i
kommunfullmäktige.
3.
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Att i övrigt anföra följande

Det behövs en effektiv sanering av klotter, men det är även av
stor vikt att skilja på klotter och graffiti. Miljöpartiet har länge
motsatt sig den mycket kritiserade nolltoleransen mot graffiti.
Att införa nolltolerans mot en enskild konstform är både
odemokratisk och kontraproduktiv. Det är att göra det för lätt
för sig att sätta likhetstecken mellan graffitti och
skadegörelse. Den urbana gatukonsten har en plats i
Stockholms kulturliv liksom i så många andra europeiska
storstäder. Att avskaffa nolltoleransen och öppna lagliga
graffittiväggar är en rimlig åtgärd.
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Förändringen av stadens klotterpolicy kan ske skyndsamt och
bör inte kunna påverka tidsramen för denna upphandling då
gällande avtal löper till 2016-03-31.
Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl.
(M), Daniele Fava (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl.
(S) och Tobias Johansson (V).
Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tobias
Johansson (V) enligt följande:
Vår generella uppfattning är att trafikkontorets
kärnverksamhet ska utföras i egen regi. Undantag från denna
princip bör endast göras om det skulle innebära betydande
fördyringar eller om kontoret inte har förutsättningar att
genomföra en viss uppgift.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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