
 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 1 (59) 

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

Tid: 9:00–16:50 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  18–70 

Närvarande 

Närvarande 
Ledamöter 
Karin Pleijel (MP) ordförande  
Blerta Hoti (S), deltar digitalt 
Gertrud Ingelman (V), deltar digitalt 
Henrik Munck (D), deltar digitalt 
Peter Lintin-Wold (L) 
Leif Blomqvist (S), deltar digitalt 
Ronny Svensson (S), deltar digitalt 

Tjänstgörande ersättare 
Margareta Broang (M) ersätter Toni Orsulic (M), deltar digitalt 
Björn Bergholm (L) ersätter Hans Arby (C), deltar digitalt 
 

Övriga ersättare 
Gabriella Köster (S), deltar digitalt 
Karin Karlsson (V), deltar digitalt 
Joakim Rosdahl (D), deltar digitalt 
Lars Berggren (MP), deltar digitalt 
 

Övriga närvarande 
Toni Orsulic (M), deltar digitalt 
Hans Arby (C), deltar digitalt 
Kristina Lindfors, trafikdirektör 
Jan Rinman, biträdande trafikdirektör 
Jenni Hermansson, nämndsekreterare 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning, deltar digitalt  
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret, deltar digitalt  
Klas Eriksson (MP), stadssekreterare, deltar digitalt  
Kristoffer Filipsson (C), stadssekreterare, deltar digitalt §§ 18-57 
Frida Tall (S), stadssekreterare, deltar digitalt 
Gustav Öberg (S); stadssekreterare, deltar digitalt 
Carina Bulic (D), deltar digitalt 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 2 (59) 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco §§ 18-56 
Karl Boström, Vision §§ 18-59 

Justeringsdag:  2021-02-18 
 

Underskrifter 

Justering av § 33, 37 och 41 justeras omedelbart i separat protokoll. Justering av § 33,37 och 41                               
har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2021-02-12.    
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
den 2021-02-19.  
 

 

 

  

Sekreterare 
  

Sara Olsson 

 

Ordförande 
  

Karin Pleijel (MP)  

Justerande 
  

Peter Lintin-Wold (L)  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 3 (59) 

§ 18   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Upprop av ledamöter och ersättare. Antecknas till protokollet. 
2. Trafiknämnden ger Toni Orsulic (M) och Hans Arby (C) närvaro- och 

yttranderätt på dagens sammanträde då de deltar på distans och därmed inte kan 
fullgöra sina uppdrag som ordföranden. 

3. Trafiknämnden ger stadssekreterare Gustav Öberg (S) rätt att närvara på 
trafiknämndens sammanträde vid sidan av ordinarie stadssekreterare för 
Socialdemokraterna.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 4 (59) 

§ 19   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Peter Lintin-Wold (L) utses att tillsammans med ordförande Karin Pleijel (MP) 

justera protokollet. 
1. Protokollet justeras torsdagen den 18 februari.  
2. Paragraf 33, 37 och 41 justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 20   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner reviderad dagordning med följande ändringar: 

• Trafiknämnden behandlar ärendet om Gång- och cykelbro mellan Hugo 
Hammars kaj och Packhuskajen – Inriktningsbeslut (dnr. 4649/20) och det 
bordlagda yrkandet från (D) angående gång- och cykelbro Casinot – 
Lundbystrand (dnr. 4649/20) under samma paragraf.  

• Hantering av elsparkcyklar (dnr. 2241/19) utgår från dagens sammanträde.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 6 (59) 

§ 21 00231/21 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
Antecknas att inget jäv anmäls. 
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§ 22 00480/21 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
 

Beslut 
1. Anmälda handlingar antecknas till protokollet. 

 

Handlingar 
Protokoll Styrelsemöte Göteborg Citysamverkan 2021-01-12 

Protokoll FSG 2020-12-18 

Protokoll FSG 2021-02-02 

Lägesrapport granskning av intern kontroll dnr 0585/20 

Kontrollplan för dataskyddsarbete 2021 dnr 00477/20 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2020-09-16 dnr 0682/20 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2020-10-14 dnr 0682/20 
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§ 23 00481/21 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Trafikdirektör Kristina Lindfors, Peter Norling och Kerstin Elias från trafikkontoret 
redogör för följande: 

• Test/pilot laddplatser på tvärställd gatuparkering. 
• Upphandling gällande trafik som kör serviceresor. 
• Uppdrag gällande Parkeringsbolaget. 
• Resultat från medarbetarenkät. 
• Förändringar i förvaltningsledningen. 

 

Handling 
Trafikkontorets presentation  
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§ 24 00007/21 
Val av trafiknämndens färdtjänstutskott 2021 
 

Beslut 
Trafiknämnden utser Hans Arby (C) till ledamot i färdtjänstutskottet för 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2020-01-21 § 8 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-04  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att trafiknämnden utser Hans Arby (C) till ledamot i 
färdtjänstutskottet för 2021. 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar om trafiknämnden kan utse Hans Arby (C) till 
ledamot i färdtjänstutskottet för 2021. Hon finner att trafiknämnden utser honom.  
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§ 25 8234/19 
Svar på Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att delvis genomföra Göteborgsförslag 927 - En 

flexiblare flexlinje inom ramen för trafikkontorets pågående och framtida 
utveckling av flexlinjetrafiken i Göteborg. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2020-12-17 § 485 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-11-19 

Propositionsordning  
Karin Pleijel (MP) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets förslag. 
Hon finner trafiknämnden beslutar enligt förslaget.   
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§ 26 5645/20 
Svar på Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom 
Olofstorp 

Beslut 
1. Trafikverket bjuds in till trafiknämnden för att presentera åtgärdsvalsstudien för 

väg 1937. 
2. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie nämndsammanträde.  

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2020-12-17 § 486 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-11-12 

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 26) 

Yrkande från (L) (protokollsbilaga 2, § 26) 

Yrkanden 
Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till yrkandet från (L). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till punkt 4 i yrkandet från (L) att Trafikverket bjuds in till 
trafiknämnden för att presentera åtgärdsvalsstudien för väg 1937. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Karin Pleijel (MP) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett tilläggsyrkande om att Trafikverket 
bjuds in till trafiknämnden för att presentera åtgärdsvalsstudien för väg 1937.  Ordförande 
Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på punkt 4 i yrkandet från (L) 
att Trafikverket bjuds in till trafiknämnden för att presentera åtgärdsvalsstudien för väg 
1937. Hon finner att trafiknämnden beslutar att Trafikverket bjuds in till trafiknämnden.  

Därefter finner ordförande Karin Pleijel (MP) att det finns ett yrkande om bordläggning 
av ärendet. Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till yrkandet om 
bordläggning av ärendet. Hon finner att trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 12 (59) 

§ 27 1564/20 
Redovisning av uppdraget att utreda effekter av ett antal olika 
möjliga utformningar av en miljözon klass 2 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner rapporten och redovisningen av uppdraget att utreda 

effekter av ett antal olika möjliga utformningar av en miljözon klass 2 i 
Göteborg. 

2. Trafiknämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020 till trafikkontoret 
att, tillsammans med Miljö och klimatnämnden, utreda effekterna av ett antal 
olika möjliga utformningar av en miljözon klass 2-områden förklaras fullgjort.  

3. Trafiknämnden skickar rapporten till kommunfullmäktige som avrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 till miljö- och klimatnämnden att, 
tillsammans med trafiknämnden, utreda effekterna av ett antal olika möjliga 
utformningar av en miljözon klass 2-områden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2020-12-17 § 481 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-11-09 

Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 27) 

Yttrande från (S) (protokollsbilaga 2, § 27) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar i första hand att trafiknämnden 
bordlägger ärendet och i andra hand bifall till yrkandet från (MP) och (V) om återremiss.  

Blerta Hoti (S) yrkar att trafiknämnden avgör ärendet idag, bifall till trafikkontoret förslag 
samt avslag till yrkandet från (MP) och (V). 

Margareta Broang (M) yrkar att trafiknämnden avgör ärendet idag.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på yrkandet om bordläggning mot 
yrkandet att trafiknämnden ska avgöra frågan idag. Hon finner att trafiknämnden 
bordlägger ärendet.  

Votering begärs och ska genomföras.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 13 (59) 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång.  

Ja-röst för att bordlägga ärendet och nej-röst för att avgöra ärendet idag.  

Ordförande Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) röstar ja.  

Margareta Broang (M), Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), 
Björn Bergholm (L) och Leif Blomqvist (S) röstar nej.  

Henrik Munck (D) avstår från att rösta.  

Med två ja-röster för bordläggning, sex nej-röster för att avgöra frågan idag samt en som 
avstår från att rösta beslutar trafiknämnden att avgöra frågan idag.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall till trafikkontorets förslag mot 
yrkandet från (MP) och (V) om återremiss. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt 
trafikkontorets förslag.  

Protokollsanteckning/ar 
Peter Lintin-Wold (L) meddelar att han inkommer med en protokollsanteckning 
(protokollsbilaga 3, § 27).  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 14 (59) 

§ 28 00289/21 
Yrkande från (MP) och (V) om snöröjning för 
cykelframkomlighet 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka formuleringarna i avtal med entreprenörer 

som sköter snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor och andra 
vägar som påverkar gående och cyklisters framkomlighet, särskilt för att främja 
vintercyklismen. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal som rör 
snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för 
vintercyklister och gående. 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka kommunikationen till cyklister om 
framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vid snöfall 
eller andra påverkande händelser. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2020-01-21 § 17 

Handlingar 
Yrkande från (MP) och (V) från 2021-01-21 

Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1, § 28) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) meddelar att (MP) och (V) drar tillbaka yrkandet från (MP) och (V) 
från 2021-01-21 och yrkar bifall till nytt yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 
1, § 28).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan bifalla 
yrkandet från (MP), (V) och (S). Hon finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

Protokollsanteckningar 
Margareta Broang (M) och Peter Lintin-Wold (L) meddelar att de inkommer med en 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 28).  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 15 (59) 

§ 29 4122/19 
Bro eller tunnel mellan Lindholmen - Stigberget. Synpunkter 
från remissinstanser samt förslag till val av alternativ 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden 

innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i 
Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen.  

2. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 29) 

Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 29) 

Yrkanden 
Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bifall till yrkandet 
från (D). 

Margareta Broang (M) yrkar bordläggning till yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bifall 
till yrkandet från (D).  

Gertrud Ingelman (V) yrkar avslag till yrkandet från (D), bifall till trafikkontorets förslag 
samt bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S). 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till beslutssats 2 i yrkande från (D) som innebär att 
trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden, där 
förutsättningarna för en ca 19 m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda 
faktorer” i Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen. Han gör tillägget till det 
skriftliga yrkandet att informationsmötet ska hållas innan nästa ordinarie sammanträde.  

Henrik Munck (D) yrkar att övriga beslutspunkter och förslag bordläggs till nästa 
ordinarie sammanträde.   

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). bifall till 
trafikkontorets förslag samt bifall till yrkandet från Henrik Munck (D). 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 16 (59) 

Propositionsordning  
Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag till beslutssats 2 i yrkande från 
(D) som innebär att trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för 
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie 
för Lindholmsförbindelsen. Hon finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag mot yrkandet från Henrik 
Munck (D) gällande bordläggning av övriga beslutspunkter och förslag. Hon finner att 
trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.  
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§ 30 4649/20 
Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen – Inriktningsbeslut samt Yrkande från (D) 
angående gång- och cykelbro Casinot - Lundbystrand  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet  

Tidigare behandling 
Yrkande från (D) angående gång- och cykelbro Casinot - Lundbystrand blev bordlagt 
2020-12-17 § 509. 

Information 
Trafiknämnden behandlar ärendet om Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen – Inriktningsbeslut och det bordlagda yrkandet från (D) angående gång- 
och cykelbro Casinot – Lundbystrand under samma paragraf.  

Emma Josefsson från trafikkontoret redogör för förslag om gång- och cykelbro över Göta 
älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-11 

Yrkande (D) från 2020-12-17 (protokollsbilaga 1, § 30) 

Tilläggsyrkande från (S), (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 30) 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (S), (MP) och (V). 

Margareta Broang (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt avslag till 
tilläggsyrkande från (S), (MP) och (V). 

Blerta Hoti (S) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet. Hon 
finner att trafiknämnden bordlägger ärendet.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 18 (59) 

§ 31 0586/20 
Årsrapport 2020 trafiknämnden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner Årsrapport 2020 för trafiknämnden.  
2. Trafiknämnden fastställer årets resultat till –6234 tkr. 
3. Trafiknämnden fastställer målet för eget kapital till 60 mnkr. 
4. Trafiknämnden begär att det egna kapitalet återställs med 11 234 tkr. 
5. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 enligt 

underbilaga 5 till trafiknämndens årsrapport.  
6. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens samlade riskbild samt 

interna kontrollplan 2020 enligt underbilaga 6 till trafiknämndens årsrapport.  

Information 
Lisa Sundell, Magnus Berntsson och Eva Jansson från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-29 

Trafikkontorets presentation 

Yttrande från (MP och (V) (protokollsbilaga 1, § 31) 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (D) inkommer med följande protokollsanteckning: Utifrån delar av vad 
som framkommer i årsrapporten lägger Demokraterna yrkande i ärendet gällande 
budget/verksamhetsplan 2021 på detta möte. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 19 (59) 

§ 32 0588/20 
Reviderad Budget / Verksamhetsplan 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner reviderad budget / verksamhetsplan 2021 för 
trafiknämnden. 

2. Trafiknämnden fastställer trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 
2021. 

Information 
Lisa Sundell från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling/ar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-26 

Trafikkontorets presentation 

Tilläggsyrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 32) 

Yttrande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 2, § 32) 

Yttrande från (S) (protokollsbilaga 3, § 32) 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (D).  

Margareta Broang (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt avslag till 
tilläggsyrkandet (D) 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag till tilläggsyrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag till trafikkontorets 
förslag. Hon finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag. 

Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag till tilläggsyrkandet 
från (D). Hon finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Votering begärs och ska genomföras 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång.  

Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet från (D), nej-röst för tilläggsyrkandet från (D).  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 20 (59) 

Margareta Broang (M), Peter Lintin-Wold (L), Karin Pleijel (MP) och Björn Bergholm 
(L) röstar ja. 

Henrik Munck (D) röstar nej. 

Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Ronny Svensson (S) och Leif Blomqvist (S) avstår 
från att rösta.  

Med fyra ja-röster, en nej-röst och fyra avstår beslutar trafiknämnden att avslå 
tilläggsyrkandet från (D).  

Protokollsanteckningar 
Henrik Munck (D) inkommer med följande protokollsanteckning: Demokraterna hade 
avstått i en votering om budgeten/verksamhetsplanen 2021 då den inte bygger på 
Demokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Leif Blomqvist (S), Ronny 
Svensson (S) och Henrik Munck (D) meddelar att de inte deltar i beslutet.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 21 (59) 

§ 33 3997/16 
Avtal med Trafikverket gällande Kvilleleden, gator vid 
Backaplan 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 22 (59) 

§ 34 3760/18 
Förslag till utformning av gods- och fordonstrafiken i 
Göteborgs södra skärgård  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för 

frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. 
2. Utformning av ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård ska värna en 

levande skärgård och ge boende och verksamheter i skärgården liknande 
förutsättningar som i övriga Göteborg. 

3. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa vad, om något, som ändrats i 
förutsättningarna för statlig finansiering sedan regeringsuppdraget ”Uppdrag om 
huvudmannaskap för vissa färjeleder mm.” (Dnr N2007/3647/IR) avslutades. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-10-28 

Tilläggsyrkande från (D) och (S) (protokollsbilaga 1, § 34) 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D) och (S).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på trafikkontorets 
förslag. Hon finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.   

Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag till tilläggsyrkandet 
från (D) och (S). Hon finner att trafiknämnden bifaller tilläggsyrkandet.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 23 (59) 

§ 35 9487/20 
Svar på remiss från kretslopp- och vattennämnden gällande 
förslag till Skyfallsöverenskommelse 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till Kretslopp och 

vattennämnden som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-15 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp- och vattennämnden 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 24 (59) 

§ 36 7501/19 
Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen - Inriktningsbeslut 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 

ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en 
sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att 
kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, 
samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. I detta arbete ingår 
också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och 
Drottningtorgsbron. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-25 

Återremissyrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 36) 

Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 36) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V) samt avslag på 
återremissyrkandet från (D).  

Henrik Munck (D) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet från (D) och i andra 
hand bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag, avslag på yrkandet från (MP) och 
(V) samt avslag på återremissyrkandet från (D).  

Margareta Broang (M) yrkar att trafiknämnden ska avgöra frågan på dagens 
sammanträde, avslag på återremissyrkandet från (D) samt bifall till yrkandet från (MP) 
och (V).  

Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till yrkandet från 
(MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på yrkandet att avgöra frågan idag mot 
återremissyrkandet från (D). Hon finner att trafiknämnden beslutar att avgöra frågan idag.   

Votering begärs och ska genomföras 



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 25 (59) 

 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång.  

Ja-röst för att avgöra frågan idag och nej-röst för återremissyrkandet från (D).  

Margareta Broang (M), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L), 
Karin Pleijel (MP), Ronny Svensson (S) Björn Bergholm (L) och Leif Blomqvist (S) 
röstar ja. 

Henrik Munck (D) röstar nej. 

Med åtta ja-röster och en nej-röst beslutar trafiknämnden att avgöra frågan idag.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på yrkandet från (MP) och (V) mot 
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från (MP) 
och (V).  

Protokollsanteckningar 
Margareta Broang (M) och Peter Lintin-Wold (L) meddelar att de kommer in med en 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 3, § 36).  

Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 26 (59) 

§ 37 8173/20 
Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 
2022  
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 27 (59) 

§ 38 3608/16 
Planbesked för bostäder, skola verksamheter m m samt 
bussdepå nordväst om Järnbrottsmotet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 

som trafiknämndens eget yttrande. 
3. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret återkommer till nämnden med hur 

cykelbanorna planeras att utformas. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-13  

Tilläggsyrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 38) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Margareta Broang (M) yrkar bifall till 
trafikkontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från (MP) och (V).  

Henrik Munck (D) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (MP) och (V). 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
tilläggsyrkandet från (MP) och (V). Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 28 (59) 

§ 39 2063/19 
Godkännande av genomförandestudie för Ågrändsbron 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget, att utreda kostnadseffekterna och andra 

konsekvenser med att avbryta arbetet med att ersätta Ågrändsbron (TN 2020-09-
24, § 341), för fullgjort 

2. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för Ågrändsbron. 
3. Trafiknämnden godkänner skedesbeslut - projektering och produktion av 

Ågrändsbron med en budget om 19 miljoner kronor. 

Handlingar 
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 39) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-25 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V) och Peter Lintin-Wold (L) 
yrkar bifall till trafikkontorets förslag. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på trafikkontorets förslag mot yrkandet 
från (D). Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.   

Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån eget yrkande.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 29 (59) 

§ 40 8774/20 
Yttrande till miljöförvaltningen om remiss från 
Vattenmyndigheten om förslag till ny förvaltningsplan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.    
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till miljö- och 

klimatnämnden som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-18 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget.  

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 30 (59) 

§ 41 7895/20 
Yttrande över detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmen inom stadsdelarna Tingstadsvassen och 
Lundbyvassen 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 31 (59) 

§ 42 2399/20 
Yttrande över detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.    
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 42) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-21 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D). 

Gertrud Ingelman (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Margareta Broang (M) 
yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt avslag till yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på trafikkontorets förslag mot yrkandet 
från (D). Hon finner att trafiknämnden beslutar enlig trafikkontorets förslag.  

Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.  

 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 32 (59) 

§ 43 0647/19 
Återremissyttrande över motion av Klara Holmin (MP) och 
Karin Pleijel (MP) angående tillköp av kollektivtrafik 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-10-19 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 33 (59) 

§ 44 3350/19 
Svar på yrkande från (D) om att tillskriva Västtrafik och 
begära att indragningen av busslinje 18 till Backatorp 
omprövas 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att tillskriva Västtrafik AB och begära att 

indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas (TN 2020-10-22 § 403) för 
fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-09 

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 34 (59) 

§ 45 3635/20 
Göteborgs Stads inspel till Västtrafik trafikplan 2022 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handlingar 
Yttrande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 45) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-04 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 35 (59) 

§ 46 2241/19 
Svar på uppdrag från trafiknämnden gällande analys av 
olyckor med elsparkcyklar och förslag på åtgärder för att 
förhindra olyckor  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde  

Handlingar 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 46) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-11-16 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan bordlägga 
ärendet. Hon finner att trafiknämnden bordlägger ärendet.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 36 (59) 

§ 47 2241/19 
Hantering av elsparkcyklar  
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 37 (59) 

§ 48 8859/20 
Svar på fråga från (MP) och (V) om omhändertagande av 
synpunkter på cykelfrågor 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta initiativ till och samverka med Konsument-och 

medborgarservice och socialnämnderna för att utveckla metoder för jämlik 

medborgardialog gällande trafikfrågor, inklusive cykelfrågor. 

Handlingar 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 48) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2020-12-02 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

Blerta Hoti (S) och Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till att-sats två i yrkandet från (MP) 
och (V) men avslag till punkt ett och tre i yrkandet.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats ett i 
yrkandet från (MP) och (V). Hon finner att trafiknämnden avslår att-sats ett i yrkandet.  

Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på att-sats 
två i yrkandet från (MP) och (V). Hon finner att trafiknämnden bifaller att-sats två i 
yrkandet.  

Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på att-sats 
tre i yrkandet från (MP) och (V). Hon finner att trafiknämnden avslår att-sats tre i 
yrkandet.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 38 (59) 

§ 49 9767/20 
Information om stadsmiljöavtal - riktad ansökan för 
cykelåtgärder 2021–2022 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-11 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 39 (59) 

§ 50 8884/20 
Svar på fråga från (C) angående trafiksituationen vid 
Bärbyskolan 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-12-14 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 40 (59) 

§ 51 9617/20 
Svar på fråga från (MP) om tillfällig parkeringsanläggning vid 
Rosenlund 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-12-17 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 41 (59) 

§ 52 9512/20 
Årsuppföljning Internationella Nätverk 2020 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 52) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2020-12-18 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall yrkande från (D). 

Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Margareta Broang (M) och Gertrud Ingelman (V) 
yrkar avslag till yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(D). Hon finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D).  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 42 (59) 

§ 53 2385/20 
Information om exploateringsprojekt som trafikkontoret 
genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling/ar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-11 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 43 (59) 

§ 54 6206/20 
Västsvenska paketet framtida åtgärder 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 54) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-12 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Margareta Broang (M) och Gertrud Ingelman (V) 
yrkar avslag till yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(D). Hon finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D).  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 44 (59) 

§ 55 1076/20 
Handlingsplan 2020-2024 för Målbild Koll2035 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 55) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-12 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Margareta Broang (M) yrkar avslag till 
yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(D). Hon finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D).  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 45 (59) 

§ 56 7440/20 
Svar på remiss från Trafikverket - ÅVS E6 genom centrala 
Göteborg och Mölndal 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde). 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 56) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-01-14 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet till nästa 
ordinarie sammanträde. Hon finner att trafiknämnden bordlägger yrkandet. 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 46 (59) 

§ 57 2702/20 
Rapportering komplexa projekt februari 2021 
 

Beslut 
Skriftlig information och Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.   

Information 
Maria Ackerot och Christer Niland från trafikkontoret redogör för komplexa projekt.  

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-02-11 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 47 (59) 

§ 58 4160/20 
Förstudie av Lisebergslänken - spårförbindelse vid 
Korsvägen 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.   

Information 
Johan Landgren och Robert Nilsen från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 48 (59) 

§ 59 8016/20 
Staden under byggtiden, lägesrapport 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.   

Information 
Kerstin Elias från trafikkontoret ger en lägesrapport gällande staden under byggtiden.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 49 (59) 

§ 60 00389/21 
Reserapporter 2021 - Återrapportering till Trafiknämnden 
 

Beslut 
Trafiknämnden antecknar att inga reserapporter anmäls.  

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 50 (59) 

§ 61  00281/21 
Anmälan av delegationsbeslut – Investering 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 51 (59) 

§ 62  00115/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Juridik och upphandling 
2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Juridik och upphandling 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 52 (59) 

§ 63  00091/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 53 (59) 

§ 64  00217/21 
Anmälan av delegationsbeslut – Serviceresor 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 54 (59) 

§ 65  00099/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens användning 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 55 (59) 

§ 66  00282/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stora projekt 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 56 (59) 

§ 67  00114/21 
Anmälan av delegationsbeslut – Trafikdirektör 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 57 (59) 

§ 68  00117/21 
Anmälan av delegationsbeslut – Verksamhetsstyrning 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 

 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 58 (59) 

§ 69  00171/21 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 2021 
 

Beslut 
1. Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens anläggningar 

  



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-11 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 59 (59) 

§ 70 00011/21 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Inga övriga frågor anmäls.  
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