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Delårsrapport augusti 2022 trafiknämnden  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner Delårsrapport augusti 2022 för trafiknämnden 

2. Trafiknämnden rekvirerar 8 miljoner kronor som ersättning för förlorad intäkt för 
markupplåtelse för uteserveringar inklusive restaurangverksamhet på vatten och 
butikers varuexponering för perioden 1 januari till 30 juni 2022 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut (KS 2022-02-09: § 99) 

3. Trafiknämnden rekvirerar 1 453 508 kr avseende sommarlovskort för ungdomar 
med färdtjänst i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (KF 2021-11-11 §4) 

4. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag enligt 
underbilaga 4 i delårsrapporten. 

5. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens samlade riskbild och 
interna kontrollplan enligt underbilaga 5 i delårsrapporten. 

6. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Ärendet  
Enligt kommunstyrelsens anvisningar skall nämnderna lämna delårsrapport per mars och 
augusti samt årsrapport per december. För rapporten har stadsledningskontoret upprättat 
en rapportmall med anvisningar för rapportens innehåll och form. 

Sammanfattning 
Periodens ekonomi och prognos 
Resultatet för perioden 144,5 mnkr är 63,5 mnkr högre än den periodiserade budgeten och 
28,6 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den positiva avvikelsen mot 
budget beror främst på lägre personalkostnader samt senarelagd och 
billigare rivningsentreprenad för Göta Älvbron. I utfallet finns en fördröjning av åtgärder 
inom stadsutveckling som exempelvis utredningar, digitaliseringsutveckling 
samt underhåll, vilket påverkar resultatet i positiv riktning. 

Prognosen visar på ett överskott på 65 mnkr, vilket är 22 mnkr över budget men i linje 
med tidigare prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre personalkostnader på 
grund av att vissa rekryteringar varit svårrekryterade samt lägre kostnader för 
cykelåtgärder och rivningsentreprenad för Göta Älvbron. 
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Trafiknämnden har erhållit extra medel för klimatanpassning. Dessa åtgärder hade redan 
planerats in i ursprunglig budget bidrar därför också till den positiva prognosavvikelsen. 
Övriga större prognosavvikelser mot budget är högre kostnader avseende Serviceresor 
samt vinterväg- och barmarkrenhållning. 

Framdriften i projekt är lägre än planerat. Trafiknämndens investeringar för perioden 
uppgår till totalt 522,6 mnkr brutto och 462,2 mnkr netto. Prognosen för trafiknämndens 
investeringar på helåret uppgår till 1 150 mnkr brutto och 950 mnkr netto, vilket är 317,2 
mnkr lägre än budgeterat nettobelopp. 

Uppsägning av avtal inom serviceresors verksamhet 
I maj valde Taxi Göteborg att säga upp ett avtal, avseende kompletteringstrafik i 
högtrafik, vilket innebar en stor brist på fordon med konsekvensen att förvaltningen har 
haft svårigheter att klara uppdraget om transporter i högtrafik. Under sommaren har ett 
antal tillfälliga avtal skrivits för att klara höstens resebehov. Förvaltningen har idag en 
pågående rättslig tvist med Taxi Göteborg. 

Hisingsbron – slutbesiktigad 
Den 29 juni uppnåddes en stor milstolpe! Då slutbesiktigades Hisingsbron med godkänt 
resultat och kunde därmed lämnas över till förvaltning. Dock var några kvarstående 
arbeten undantagna, vilket var överenskommet. Det rör bland annat reparation av hiss- 
och trapptorn samt markarbeten i anslutning till dessa. Riskexponeringen har minskat 
ytterligare och därmed sänks slutkostnadsprognos till 3 150 miljoner i 2009 års 
penningvärde, att jämföra med budget 3 500 miljoner. 

Kompetensförsörjning och arbetsbelastning 
Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av nyckelkompetenser men upplever 
svårigheter att hitta erfaren personal inom flera kompetenser. Den stundande 
omorganisationen inom NOS tillsammans med svårigheter att ersättningsrekrytera 
innebär att arbetsbelastningen på förvaltningen är hög. 

Trafikutveckling 
Sedan i början av februari har corona-restriktionerna tagits bort. Vi ser därför också en 
återgång i resandet för första halvåret 2022 när det jämförs med motsvarande period 
2021. Cyklandet ökade med 17 procent, kollektivtrafiken med 41 procent och biltrafiken 
med 3 procent. Resandet i kollektivtrafiken är dock fortfarande på en lägre nivå än innan 
pandemin och distansarbete fortsätter i viss mån vilket påverkar trafiken. Resor med Styr 
& Ställ har ökat kraftigt medan trenden med ett ökat antal resor med delade elsparkcyklar 
har brutits efter att ett maxtak för antalet elsparkcyklar infördes i april. Antalet 
serviceresor under perioden januari till och med augusti 2022 ökade med 22 procent 
jämfört med samma period 2021.  

Ersättning markupplåtelse 
Sedan coronapandemin start har Göteborgs Stad stöttat besöksnäringen genom reducerad 
avgift för markupplåtelse liksom avgift för motsvarande verksamhet på vatten. Detta 
intäktsbortfall kompenseras trafiknämnden genom centralt avsatta medel och avropas i 
och med denna delårsrapport.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Information har lämnats till de fackliga organisationerna 2022-09-14. 

 

Bilagor 
1. Delårsrapport augusti 2022 för trafiknämnden 
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