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GÖTEBORGS STAD

TRAFIKNÄMNDEN

Dnr

2007-01-26

Nr 1/07

Ärende

Beslut/Åtgärd

Presentation av den nya Trafiknämnden och
Trafikkontorets ledningsgrupp

Ordföranden hälsar alla välkomna till första mötet för
mandatperioden 2007 – 2010.

2

Presentation av ledamöter och ersättare samt
Trafikkontorets ledningsgrupp.

§1
Utseende av justeringsman

Roland Rydin (m) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet
justeras måndagen den 5 februari 2007.

§2
7/07

Formen för justering av Trafiknämndens
protokoll år 2007

Nämnden beslutar att justering av dess protokoll under
2007 skall verkställas av tjänstgörande ordförande
jämte en vid varje sammanträde därtill utsedd ledamot.
Protokollet justeras om möjligt nästföljande fredag.

§3
7/07

Formen för Trafiknämndens arbetssätt år 2007
- sammanträdesdagar och temadagar

Nämnden beslutar att hålla sammanträden och
temadag under 2007 enligt bilaga 1 § 3.

Förslag till beslut enligt skrivelse

§4
3/07

Bemyndigande åt Trafiknämndens ordförande
att i samråd med vice ordföranden fatta beslut
mellan ordinarie nämnder om beslut ej kan
avvaktas

Nämnden beslutar bemyndiga tjänstgörande ordförande
att, i samråd med vice ordförande, på nämndens
vägnar fatta beslut i brådskande ärenden i tiden mellan
ordinarie sammanträden samt under sommar- och
juluppehållen. Sådana beslut skall anmälas vid
nämnden första sammanträde efter uppehållet.

§5
3/07

Anmälan om delegationsbeslut
a) Lokala trafikföreskrifter
b) Tillfälliga lokala trafikföreskrifter
c) Trafikförordningen kap 10:14

Anmälan antecknas till protokollet.
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Beslut/Åtgärd

§6
3/07

Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan antecknas till protokollet.
a) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
b) Flyttning av fordon
c) Dispenser och nyttoparkeringstillstånd
d) Dispenser för långa, tunga och breda fordon

§7
3/07

Anmälan om övriga delegationer
a) Trafikdirektör
b) Administration/Ekonomi
c) Väg och Bana
d) Trafik

Anmälan antecknas till protokollet.

§8
5/07

Anmälan om inkomna skrivelser och
informationer
a) Tjänstekort 2007, dnr 339/07
b) Parkeringskonferens ”Parkering – juridik
och förnuft i föreningen?” den 20 – 21 mars
2007 i Stockholm.
c) UITP-kongress den 20 – 24 maj 2007 i
Helsingfors.
d) ITS-kongress i Beijing den 9 – 13 oktober
2007.

a) Mats Pilhem (v) yrkar att nämnden skall besluta att
uppdra åt Trafiknämndens presidium att undersöka
om tjänstekorten står i strid mot KF:s beslut 200612-14 § 7 angående fördelning till kommunala
förtroendevalda av årskort för spårvagn och buss.
Efter diskussion beslutar nämnden
att

uppdra åt trafikdirektören att låta klarlägga
skillnaden mellan förmånskort och tjänstekort
med hänvisning till KF:s beslut

att

i avvaktan på detta tillhandahålla tjänstekort till
nämndens ledamöter.

Punkterna b – d antecknas till protokollet.
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Beslut/Åtgärd

§9
2642/06

Delegation av beslutanderätt

Ordföranden yrkar bifall till kontorets förslag.

Förslag till beslut enligt skrivelse

Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag
att

upphäva av nämnden tidigare fattade beslut om
delegation

att

till trafikdirektören dels delegera rätten att fatta
beslut i de ärenden och grupper av ärenden som
förtecknats i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, dels
medge rätt att vidaredelegera inom de ramar som
anges i bilagan

att

fastställa villkor och förutsättningar för utövande
av delegerad beslutanderätt enligt bilaga 2 till
tjänsteutlåtandet

att

beslutet skall gälla från och med den 1 februari
2007.

§ 10
0043/07

Trafiknämndens uppföljnings- och
rapporteringsrutiner

Redaktionell ändring i tjänsteutlåtandet anmäls.
Ordföranden yrkar bifall till kontorets förslag.

Förslag till beslut enligt skrivelse
Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag
att

fastställa Trafiknämndens uppföljnings- och
rapporteringsrutin enligt kontorets förslag.

§ 11
Utgår
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Beslut/Åtgärd

§ 12
2638/06

Västtrafiks Regionbusstrategi 2007-2012
Yttrande KS

Kompletteringar avseende (förstärkning av busstrafiken,
standard/kvalitet och passagerarräkning) i kontorets
tjänsteutlåtande anmäls.

Förslag till beslut enligt skrivelse

Ordföranden yrkar bifalla till kontorets förslag.
Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag
att

som eget yttrande till Kommunstyrelsen
översända kontorets tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13
2177/06

Motion av Jan H Nilsson (kd) om en
parkeringsanläggning inom kvarteret Gamla
Ullevi

Ordföranden yrkar bifall till kontorets förslag.
Roland Rydin (m) yrkar bifall till yrkande från (m), (fp),
(kd), bilaga 1 § 13.

Yttrande KF
Förslag till beslut enligt skrivelse

Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets
förslag och bifall till (m), (fp), (kd):s yrkande.
Propositionerna besvaras och ordföranden tillkännager
att nämnden beslutar bifalla kontorets förslag. Votering
begärs. Följande voteringsproposition godkänns.
Den som vill bifalla kontorets förslag röstar Ja och den
som vill bifalla (m), (fp), (kd):s yrkande röstar Nej.
Vid upprop röstar Leif Blomqvist (s), Anne-Li Rygren
(s), Karina Pettersson (mp), Mats Pilhem (v) och
ordföranden Ja. Roland Rydin (m), Magnus Palmlöf
(m), Kerstin Sjöås (fp) och Marianne Bergman (kd)
röstar Nej.
Med fem Ja-röster för bifall till kontorets förslag mot fyra
Nej-röster för bifall till (m), (fp), (kd):s yrkande beslutar
nämnden bifalla kontorets förslag
att

avstyrka motionen då Gamla Ulleviparkeringen
inte kan ses isolerat

att

som eget yttrande till Kommunfullmäktige
översända kontorets tjänsteutlåtande.
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Beslut/Åtgärd

§ 14
2587/05

Detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden,
samrådshandling

Nämnden beslutar bordlägga ärendet på förslag av
ordföranden.

Yttrande BN

Vidare beslutar nämnden att till nästa sammanträde
bjuda in företrädare för Hamnen och Volvo för att
närmare presentera företagens önskemål.

Förslag till beslut enligt skrivelse

§ 15
2580/06

Utbyggnadsplan för det övergripande cykelnätet Redaktionell ändring i kontorets tjänsteutlåtande
2007
anmäls.
Förslag till beslut enligt skrivelse

Ordföranden yrkar bifall till kontorets förslag.
Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag
att

godkänna den föreslagna utbyggnadsordningen

att

uppdra åt trafikdirektören att besluta om
eventuella omprioriteringar.

Vidare beslutar nämnden, på förslag av ordföranden, att
frågan om utbyggnaden av cykelparkeringar skall följas
upp på kommande sammanträden.

§ 16
2580/06

Stomcykelnät

Roland Rydin (m) yrkar andra att-satsen skall
förtydligas.

Förslag till beslut enligt skrivelse
Ordföranden yrkar bifall till kontorets förslag med det
yrkade förtydligandet.
Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag med det
yrkade förtydligandet
att

del av Göteborgs övergripande cykelnät blir ett
stomcykelnät enligt förslag till etapp 1

att

förändringar på stomcykelnätet som innebär
tillkommande konfliktpunkter mellan cyklister och
andra trafikanter måste motiveras särskilt för att
få genomföras.
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Beslut/Åtgärd

§ 17
2616/06

Yrkande från Anders Hållinder (fp) angående
cykel vid Centralstationen
Uppdrag TN 2006-12-13 § 259
Förslag till beslut enligt skrivelse

Kerstin Sjöås (fp) yrkar bifall till kontorets förslag med
tillägg att kontoret skall återrapportera till nämnden om
arbetets fortskridande tills dess att acceptabel nivå på
cykelparkeringen vid Resecentrum uppnås.
Nämnden beslutar bifalla kontorets förslag med tillägg
enligt Kerstin Sjöås (fp) tilläggsyrkande
att

förklara uppdraget (2006-12-13 § 259) för fullgjort

att

kontoret skall återrapportera till nämnden om
arbetets fortskridande tills dess att acceptabel
nivå på cykelparkeringen vid Resecentrum
uppnås.

§ 18
2691/06

Nya Vägvanor – en del av Trafikkontorets
klimatarbete

Lisa Sundell och Eva Rhodin redogör för projektet Nya
Vägvanor och 45 000 anställda gör skillnad.

Redogörelse

Redogörelsen antecknas till protokollet.

§ 19
0505/06

Miljöfordon i Göteborg

Fredrik Högberg redogör för projektet Miljöfordon i
Göteborg.

Redogörelse
Redogörelsen antecknas till protokollet.
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Beslut/Åtgärd

§ 20
6/07

Månadens informationer
a) Kollektivtrafikens organisation i Västra
Götaland
b) Klotterangrepp på spårvagnar
c) Ny Spårvagn (8 övertagna och 7 i trafik)
d) Ytterligare 25 spårvagnar?
e) Omläggning av älvtrafiken 12 februari 2007
f) K2020 – arbetsorganisation
g) Trafikpolitiska propositionen Färjetrafik
h) Information angående stenflisåtervinning
(halkbekämpningsmaterial) dnr 704/06
i) Tillstånd för parkering för fordon som drivs
med alternativa bränslen, dnr 460/07
j) Information ang P-dosan Ganis
k) Nyheter från projektet Nytt Betalsystem,
Västtrafik
l) Postlistor 2006-12-13—2007-01-25.

Månadens informationer antecknas till protokollet.

§ 21
8/07

Månadens rapporter
a) Rapport ”Dagvatten – så här gör vi”
b) Bok ”Ett ögonblick”
c) Bok ”Arkitektur och samhällsbygge – om
stadsstudier”
d) Bok ”Kommunal vardagsjuridik för
förtroendevalda”

Månadens rapporter antecknas till protokollet.

§ 22
552/05

Fråga från Marianne Bergman (kd) angående
utredningen om snabbfärja till södra
skärgården. Var ligger utredningen och när
beräknas den bli klar?

Bernt Nielsen informerar om att Trafikkontorets väntar
på Västtrafiks och Styrsöbolagets utredning av
snabbfärjan till södra skärgården. Beräknas komma upp
på Trafiknämndens sammanträde i mars 2007.
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