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Deltagande vid UITP:s världskongress samt justering
i delegationsordning
Ärendebeskrivning
Godkännande av deltagande vid UITP:s världskongress samt justering i
delegationsordning för trafiknämnden
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 26 februari 2015
Förvaltningens förslag och motivering
UITP (Union Internationale des Transports Publics) är den världsomspännande
branschorganisationen för all kollektivtrafik. Vartannat år anordnas UITP:s
världskongress, den här gången i Milano 8 – 10 juni 2015. Kongressen med
anslutande utställning är ett bra tillfälle för att knyta kontakter, förkovra sig
inom olika områden samt för omvärldsbevakning. Konferensprogrammet kan
studeras via länken www.uitpmilan2015.org.
Trafiknämnden föreslås godkänna att trafiknämndens presidium samt två
politiska sekreterare, vilka utses av ordföranden respektive andre vice
ordföranden, ges möjlighet att på trafiknämndens bekostnad delta vid
kongressen.
Vidare föreslås att delegationen till ordföranden att besluta om
nämndledamöternas (inklusive biträden och/eller politiska sekreterare)
deltagande vid konferenser och kongresser inom Sverige och Norden vidgas till
att även avse sådana konferenser och kongresser som äger rum utanför Norden.
Gällande delegationsordning för trafiknämnden ska därför under avsnittet
Resor och representation ändras enligt följande.
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Trafiknämndsledamöters deltagande i resor och konferenser inom Sverige och
utomlands ska godkännas av ordförande, efter avstämning med
trafiknämndens presidium. Samma delegation gäller för resor och
konferenser, som företas för trafiknämndens räkning av biträden eller
politiska sekreterare till trafiknämndsledamöter. Ordförandens eget
deltagande inom Sverige och utomlands godkänns av vice ordföranden, efter
avstämning med trafiknämndens presidium.
Förvaltningen ges i uppdrag att införa ändringen i delegationsordningen.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

trafiknämndens presidium samt två politiska sekreterare (som utses av
ordf. respektive andre vice ordf.) ges möjlighet att på trafiknämndens
bekostnad delta vid UITP:s världskongress; samt

att

justera delegationsordningen för trafiknämnden i enlighet med vad som
framgår av detta tjänsteutlåtande.

Anders Lindström
Förvaltningschef
Björn Holmberg
Stabschef

