Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-05-19, § 14

Tid

Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.45 – 16.05

Plats

Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 1 juni 2016

Daniel Helldén

Peter Jönsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)

Tjänstgörande ersättare:
Martin Engman (S)

för Anna Wedenlid (S)

Maja Zachrisson (S)

för Kristina Öberg (S)

Zakarias Zouhir (V)

för Lorena Delgado (V)

Anette Hellström (M)

för Cecilia Brinck (M)

Jan Erik Leijon (M)

för Bo Arkelsten (M)

Ersättare:
Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)

§§ 22-31

Malin Ericson (Fi)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Karin Dhakal, Ted
Ell, Åse Geschwind, Inga-Lill Hultin, Lars Jolérus, Mattias Lundberg,
Elisabet Munters och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren Jonas Thörnqvist.
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§ 14
Publika toaletter och andra nyttigheter.
Genomförandebeslut
Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck
m.fl. (M)
Dnr T2016-00693 och T2016-00341
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner genomförandet av
investeringsutgifter för publika toaletter och andra nyttigheter
under perioden 2016-2018 om 26 mnkr.

2

Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M) rörande
allmänna toaletter.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 april 2016.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S) och Zakarias Zouhir (V) föreslår (se beslutet).

2)

Peter Jönsson m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin
Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar att delvis bifalla
kontorets förslag till beslut och därutöver anföra följande:
Det gläder oss att arbetet med att få fram publika toaletter är
på gång och nu rullar på, behovet är stort och tillskottet
således välkommet. Vi är dock kritiska till att det tagit så lång
tid att få detta på plats.
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Trots att tilldelningsbeslutet fattades av nämnden för snart två
år sedan har väldigt lite hänt. Det hade varit önskvärt att
frågan om bygglov hade undersökts redan innan beslutet om
upphandling och tilldelning fattades. Syftet är att på ett
kostnadseffektivt sätt få fram offentliga toaletter, något som
är mycket efterfrågat, och finansiera toaletterna med
reklamplatser. Att då låta reklamplatserna, och de intäkter
som de genererar för den upphandlade aktören, löpa på
samtidigt som motprestationen inte levereras är fullkomligt
oacceptabelt och ett oansvarigt sätt att använda
stockholmarnas pengar.
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Vi tycker också att det är problematiskt att JCDecaux, trots att
problemet framgick i upphandlingsunderlaget, inte klarat av
att leverera toaletter som uppfyller de krav som staden ställt
och i efterhand krävt ersättning för att anpassa dem. Det är
inte rimligt och det är olyckligt att detta inte ens berörs i det
aktuella tjänsteutlåtande.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias
Zouhir (V).
Reservation

Peter Jönsson m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Mikael Valier (KD) instämmer i förslag från Peter Jönsson m.fl.
(M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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