Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2007-09-25, § 16

Tid:

25 september 2007 kl 16.30 – 16.45

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

5 oktober 2007

Mikael Söderlund

Jan Valeskog

Närvarande:
Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)
Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Charlotte Svensson (s)
Adnan Bozkurt (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Personalföreträdare
Charlie Magnusson SKTF

tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Ted Ell, Karin Hebel, Lars Jolerus, Erica Lawesson,
Ulla Ritzén, Anette Scheibe, Marita Söderqvist och Michael Åhström, samt
borgarrådssekreteraren från roteln Henrik Nerlund och biträdande
borgarrådssekreteraren Magnus Thulin.
§ 16
Justering av gränssnitt mellan exploateringskontoret och trafikkontoret avseende
ansvaret för park- och grönfrågor
Dnr T2007-020-03077
Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 14 september 2007 avgivit
gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I
tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt
följande:
Trafik- och renhållningsnämnden godkänner justering av gränssnitt mellan
trafikkontoret och exploateringskontoret i enlighet med kontorens utlåtande.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga I.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

Tillhör § 16, bilaga I
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-09-25
Tillhör ärende 16
Justering av gränssnitt mellan
trafikkontoret och exploateringskontoret avseende ansvaret för
park och grönfrågor
Mats Lindqvist (mp)

Särskilt uttalande
Det är viktigt att det finns en stor kompetens och kunnande för park- och naturfrågor på
båda kontoren. Men förslaget om överflyttning av ansvar för parkfrågor till
trafikkontoret åtföljs inte av någon konsekvensbeskrivning. Därför är det svårt att se
vilka konsekvenser eller uppenbara fördelar förslaget har.
Den borgerliga majoriteten säger sig gärna värna de värdefulla naturområdena inom
stadens hank och stör. Kunskapen om vilka naturområden som är de värdefullare och
varför finns varken på Exploateringskontoret eller Trafik & renhållningskontoret. Den
kunskapen finns – ännu – på Miljöförvaltningen, i dataprogrammet Artarken.
Enligt vår uppfattning så har Trafikkontoret i dag inte den kompetens eller de resurser
som behövs för att hantera park- och naturvårdsfrågor utifrån dagens behov och rådande
naturvetenskapliga uppfattningar, men detta går naturligtvis att ändra på.
Vi förutsätter därför att kontoret återkommer med en redovisning rörande vilken ny
kompetens man avser att skaffa sig utifrån det utökade ansvaret.

