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Richard Murray PM 1994-1 1-03

Upnfiilining av upogörelserna i Stadshuset och Landstinset - miliöorsanisationernas
medverkan

Uppfoljningen gäller par 4 Trafik - Dennispaketet:

4. En grupp med representanterför de politisl<a partierna och olil«a intresseorganisationer
tillscitts snarast och ges möjlighet att/ölja arbetet och ges tillgång till de material ochfaha
som behövsför en allsidig bedömning w Dennispaketet och dess olika delar.

Miljöpröwingar ska genomföras i samverkan med miljöorganisationer inför genomförandet
av varje etapp.

Jag fiireslår ftiljande principer liir samarbetet kring Dennispaketet.

i. Utformningen av detta arbete är ett test på överenskommelsens värde.
2. Menar (s) allvar måste arbetet läggas upp så att det bygger på en strävan att bli överens.

Deltagande partier och intressegrupper måste också ha en strävan att bli överens. Detta bör
klart deklareras av alla deltagare.

3. För att detta arbete skall vara möjligt måste ställningstagandet till paketet som en helhet
delas upp i ställningstaganden till paketet i mindre delar.

4. De gamla tidplanerna fär inte vara heliga. Men arbetet skall kunna bedrivas i ett högt
tempo.

5. Tid måste ges lor att fora ut ställningstaganden till de deltagande organisationerna.
6. Ersättning for lorlorad arbetslortjänst måste utgå for dem som deltar direkt i arbetet.
7 . Resurser måste ges for inkallande av experter och for att göra utredningar.
8. I grupperna ingående enskilda ledamöters välmotiverade och rimliga önskemål om att

inkalla experter eller fä utredningar gjorda skall tillmötesgås.
9. De organisationer som inbjuds har givetvis rätt att utse vilka representanter som de vill. En

grupp bOr ha möjlighet att foreslå en organisation att ersätta en person som inte bidrar
konstruktivt till att nå enighet.

10. Erfarenheter bör på ett tidigt stadium inhämtas från något liknande arbete (exvis
Everglades i Florida, trafiksamråden i Stockholm 1973174).

Organisationen

Grupp I Allsidig bedömning av Dennispaketet och alla dess delar : En representant for samtliga
partier, en representant for varje viktig intresseorganisation (dock inte alla). Strävan bör vara
att gruppen inte blir lor stor. Utvidgning av gruppen bör lösas så att representanterna fär ta
med sig bisittare.

Grupp II Miljöprövning av varje del. Särskilt valda representanter for varje objekt.

Representantskap: Den stora grupp besående av alla miljöorganisationer i vilken
ställningstagandena skall forankras.
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