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Svar på interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens
ordförande angående trafikkontorets inriktning
Theo Papaioannou (VägV) har ställt tre frågor i en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående trafikkontorets inriktning. Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit
till mig att svara.
1. Vad är Trafikkontorets inriktning?
Trafiknämndens (och därmed trafikkontorets) verksamhet regleras i nämndens reglemente.
Detta kan sägas utgöra nämndens grunduppdrag. Därutöver har nämnden/kontoret att ta
hänsyn till vad kommunfullmäktige formulerar i budget, policys, program mm. Nämnden i
sin tur antar ett mål- och inriktningsdokument för nämndens verksamhet och uppdrar åt
kontoret att ta fram förslag till budget som sedan skall beslutas av nämnden.
Nämndens/kontorets inriktning framgår därmed ytterst av nämndens budget, men även de
andra beslut som har tagits måste naturligtvis vägas in i verksamheten. Nämnden har getts
befogenheter och ansvar att stödja och leda arbetet med två av stadens prioriterade mål.
- Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.
- Förbrukningen av fossila bränslen ska minska.
Beträffande dispensansökningarna har Trafikkontoret (trafikdirektören) delegation från
Trafiknämnden (TN) att besluta i denna typ av ärenden.
Parkeringsavgifterna på Heden beslutas av Parkeringsbolaget och inte av TN. Ett eventuellt
avgiftsbeslut hade definitivt blivit ett ärende i TN, det har kontoret inte rätt att fatta beslut
om.
Jag tycker att filmen om Västsvenska paketet är riktigt bra som också på ett bra, enkelt och
pedagogiskt sätt beskriver delarna i paketet. Finansieringsfrågan med trängselsskatter är bara
en del i hela paketet.
2. Var går gränsen för vad som ska hanteras i den politiska nämnden och av
tjänstemannaorganisationen?
Politikerna ska bestämma mål och visioner. Tjänstemännen hur de ska genomföras. Det är
viktigt att skilja på hur och vad frågor. I grunden ska TN fatta alla beslut, men nämnden har
möjlighet att delegera vissa beslut till förvaltningen, vilket TN har gjort. Men om beslutet är
av principiell karaktär så ska detta lyftas till nämnden för beslut.
3. Hur upprätthålls den öppenhet och transparens mot medborgaren som
förespråkas av kommunstyrelsen av Trafikkontoret?
I Sverige och i Göteborgs kommun har vi en offentlighetsprincip som ger alla medborgare
att ta insyn i kommunens arbete. Offentlighetsprincipen medför att kommunen så snart som
möjligt ska låta den som så begär ta del av innehållet i allmänna handlingar som är offentliga.
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Trafiknämndens handlingar och protokoll är offentliga och ligger på stadens hemsida där var
och en kan ta del av.
Owe Nilsson (S)
Kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden

