Exploateringsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2022-08-25, § 7

Tid

Torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.30 – 16.42

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justering

Tisdagen den 6 september 2022 §§ 1-20, 22, 23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 25 augusti 2022, §§ 21, 24

Johan Nilsson

Emilia Bjuggren

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Johan Nilsson (M) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden
Annika Elmlund (M)
Bo Sundin (M)
Arne Fredholm (M)
Peter Backlund (L)
Hampus Rubaszkin (MP)
Susanne Wicklund (C)
Anders Göransson (S)
Ingela Edlund (S)
Clara Lindblom (V)
Jonathan Metzger (V)
Peter Wallmark (-)
Ersättare:
Niklas Sandstedt (M)
Bo Fellström (M)
Fredrik Sand (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Maurice Forslund (KD)
Oscar Karlsson (S)
Ida Mohlander (S) §§ 9-24
Andreas Lind (S)
Tim Schnoor (V) §§ 1-9, 11-19, 21-24
Anders Edin (SD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Johan Castwall, Jenni Almgren, Ann-Charlotte
Bergqvist, Göran Carlberg, Anders Johnson och Kerstin Thörner, samt
borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård.
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§7
Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på
grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse
Dnr E2022-01430
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:
1

Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande
som svar på skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan
på grund av bostadsbebyggelse.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 4 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L),
Hampus Rubaszkin (MP), Susanne Wicklund (C) och Peter
Wallmark (-) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Clara
Lindblom m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar att:
1 Godkänna svaret på skrivelsen.
2 Ge kontoret i uppdrag att fortsätta sina ansträngningar att
få med sig regionala aktörer i ett nytt samarbetsforum samt
återrapportera resultatet på nästa nämnd.
3 Därutöver anföra följande:
Vi tackar för en bra redogörelse för processen och inte minst
att exploateringskontoret till skillnad från regionens
trafikförvaltning tydligt medger att informationen till
närboende kom i ett sent skede. En planerad årslång
avstängning av busstrafiken i hela södra Rågsved blev
konsekvensen av att samarbetet inte fungerat fullt ut mellan
staden och regionen. Att inte heller en temporär lösning med
en mindre matarbuss har genomförts kan inte kallas något
annat än ett byråkratiskt misslyckande. Om en sådan här
viktig fråga för medborgarna och deras vardagsvillkor inte
kan lösas i tjänstemannaorganisationen ska politiken ge
erforderliga uppdrag, vilket saknats i detta fall.
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När ärendet i juni kom upp på nämndens sammanträde
välkomnade vi kontorets dialog med trafikförvaltningen om
möjligheten att på ett körfält trafikera Bjursätragatan från och
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med sommaren, och utgick från att majoriteten i staden och
regionen skulle lösa både frågan om tidigarelagd busstart och
ett nytt samarbetsforum om framkomlighetsfrågor inom
Fokus Hagsätra Rågsved.
Nu när ärendet kommer upp igen, efter att ha dragits bort från
dagordningen i juni, ser vi att denna trafiklösning ändå inte
gick att genomföra, vilket vi djupt beklagar å Rågsvedsbornas
vägnar. Inte heller ett nytt samarbetsforum i förebyggande
syfte verkar vara självklart att kunna genomföra, då kontoret
skriver ”Det är inte klart vem som ska ansvara för ett sånt här
samarbete och inte heller att alla parter vill delta. Kontoret
söker hitta klarhet i detta”.
Vill vi ha medborgarna med oss i stadsutvecklingen krävs
lyhördhet och inlevelseförmåga och förmågan att söka
gemensamma lösningar där det idag finns stuprör. Vi frågar
oss nu om den styrande majoriteten är beredda att ställa upp
på den målsättningen?
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus
Rubaszkin (MP), Susanne Wicklund (C) och Peter Wallmark (-).
Reservation

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Clara Lindblom
m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Kerstin Thörner
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