
Enkel fråga till Kommunalrådet Tom Andersson. 

 

På söndag är det val till EU-parlamentet. Vi talar ofta om EU:s demokratiska underskott. Och det är 
befogat. Vi talar dock mindre om det demokratiska underskottet i vår egen stad. Det är också väl 
befogat. Jag vill ställa några enkla frågor till det ansvariga kommunalrådet, Tom Andersson, för att ge 
honom chansen reda ut begreppen. 

 

Vi har ett gällande fullmäktigebeslut om att Lilla Brogatan ska trafikeras med kollektivtrafik. Det 
beslutet är inte upphävt eller ändrat av fullmäktige. Trots detta bygger Tekniska Förvaltningen om 
Lilla Brogatan på ett sätt som förhindrar framtida busstrafik på gatan, och man gör det utan några 
politiska beslut.   

- Med vilken rätt gör man det? 

 

Via BT blev vi nu informerade om att utredningen nu inte bara omfattar kollektivtrafiken utan hela 
mobiliteten i centrum. 

- Hur såg de ursprungliga direktiven ut  till den utredning som skulle se över kollektivtrafikens 
framkomlighet i City? 

- När och av vem togs beslut om ändrade direktiv? 

 

”Vi har inte haft så stora problem med framkomligheten för bussar i Borås hittills. Det är inte så 
många platser där bussarna fastnar utan följer oftast det ordinarie trafikflödet”, säger 
kommunalrådet Tom Andersson (MP).  

- Var det inte framkomlighetsproblem beroende på nedsatt hastighet till gåfart som var skälet  
till att Västtrafik ansåg sig tvungna överge Lilla Brogatan som bussgata? 

- Frågan om hastighetsbegränsning på Lilla Brogatan är ett delegationsbeslut som går att 
ändra, eller hur? 

- Är det rimligt att en förvaltning på egen hand ska avgöra på vilka gator kollektivtrafiken ska 
tillåtas köra i centrum? 

- Är inte Tekniska Nämnden underställd fullmäktiges fattade beslut? 

 

Via BT blev vi nu upplysta om att en stor utredning som ska staka ut stadens framtida trafikstrategi 
håller på att färdigställas. Innan den är klar vill varken politiker eller tjänstemän inom kommunen gå 
in och göra några större justeringar. 

-  Vad gör man då med Lilla Brogatan? 

 

Inom kort läggs tjänstemannaförslaget på politikernas bord, läser vi i BT. Hur ser det ut med den 
utredning som var ute på remiss förra året?  

 



-  Kommer inkomna remissvar att behandlas eller är de redan överspelade? 
-  Vore det inte klädsamt om man avvaktade med att göra förändringar tills den politiska     

processen fått genomföras? 

 

Vi må ha olika uppfattningar om tjänsteskrivelser eller ej, men vi borde väl ändå vara eniga om att vi 
inte ska ha ett tjänstemannastyre i kommunen, eller hur? 

- Är du beredd att sätta stopp för planerna på att fortsätta bygga bort möjligheterna till 
kollektivtrafik på Lilla Brogatan i avvaktan på att den politiska processen genomförs? 

 

 

Borås den 21 maj 2019 

Lennart Andreasson  (V) 

 

 

 

 

 

 


