
 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 1 (48) 

Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

Tid: 09:00–16:00 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  499–543 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Hans Arby (C) 1:e vice ordförande  
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande  
Blerta Hoti (S) 
Gertrud Ingelman (V) 
Henrik Munck (D) 
Peter Lintin-Wold (L) 
Leif Blomqvist (S) 
Ronny Svensson (S) 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
Karin Karlsson (V) digital närvaro/Medlyssnar digitalt 
Joakim Rosdahl (D) 
Björn Bergholm (L)  
Lars Berggren (MP) digital närvaro/Medlyssnar digitalt 

Övriga närvarande 
Kristina Lindfors, trafikdirektör 
Jenni Hermansson, nämndsekreterare 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret 
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP) 
Carina Bulic, stadssekreterare (D) §§ 511-543 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S) §§ 520-543 
Helena Sjöstrand, Trafikverket § 526 
Bertil Hallman, Trafikverket § 526 
Pia Areblad, BRG § 527 

Personalföreträdare 
Yerko Montano Rojas, Saco §§ 526-543 
 

Justeringsdag:  2021-11-25 
 

Trafiknämnden 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 2 (48) 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 510 2021-11-19. 
 

 

 

  

Sekreterare 
  

Sara Olsson 

 

Ordförande 
  

Toni Orsulic (M)  

Justerande 
  

Karin Pleijel (MP)  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 3 (48) 

§ 499   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 4 (48) 

§ 500   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden utser Karin Pleijel (MP) att tillsammans med ordförande Toni 

Orsulic (M) justera protokollet.  
2. Protokollet justeras torsdagen den 25 november 2021.  

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 5 (48) 

§ 501   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Henrik Munck (-) anmäler följande ärende: 

- Yrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) gällande ombyggnad av 
hållplatser. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 6 (48) 

§ 502 00231/21 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar till protokollet att inget jäv anmäls. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 7 (48) 

§ 503 00480/21 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet. 

Handlingar 
Protokoll färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2021-09-15 

Protokoll FGS 2021-10-14 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 8 (48) 

§ 504 00481/21 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Trafikdirektör Kristina Lindfors redogör för följande: 

- Inflyttning i nya lokaler 
- Ny organisation för stadsutveckling.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 9 (48) 

§ 505 4122/19 
Yrkanden gällande studerade alternativ på Linnéplatsen för 
Lindholmsförbindelsen 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att som en del i det fortsatta arbetet med alternativen 

för Lindholmsförbindelsen göra en bedömning av kostnaden för att säkerställa en 
senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget mot Chalmers. 

2. Trafiknämnden beslutar att hantera Linnéplatsens framtida utformning på en 
temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda nämnder för att 
brett belysa olika perspektiv och avvägningar. 

3. Trafiknämnden beslutar att inget av de fyra utredningsalternativen utesluts innan 
temanämnden genomförts.   

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-10-28, § 477 

Handlingar 
Bordlagt yrkande från Henrik Munck (-) från 2021-10-28 (protokollsbilaga 1, § 505) 

Yrkande från (MP) och (S) (protokollsbilaga 2, § 505) 

Yrkande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 3, § 505)  

Bordlagt yrkande från (MP) och (V) från 2021-10-28 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) meddelar att hon drar tillbaka bordlagt yrkande från (MP) och (V) från 
2021-10-28 och yrkar bifall på yrkandet från (MP) och (S). Karin Pleijel (MP) yrkar 
samtidigt avslag på yrkandet från Henrik Munck (-) och bifall på yrkandet från (M), (L) 
och (C).  

Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på att-sats 1 i yrkandet från (MP) och (S) samt avslag 
på att-sats 2 i yrkandet från (MP) och (S). 

Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande, bifall på yrkandet från (MP) och (S) samt 
bifall på yrkandet från (M), (L) och (C).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på yrkandet från (M), (L) och (C), bifall på 
yrkande från (MP) och (S) samt avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 10 (48) 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
från Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
från (M), (L) och (C). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på att-sats 1 i 
yrkandet från (MP) och (S). Han finner att trafiknämnden bifaller att-satsen.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på att-sats 
2 i yrkandet från (MP) och (S). Han finner att trafiknämnden bifaller att-satsen.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 11 (48) 

§ 506 06674/21 
Yrkande från Henrik Munck (-) gällande kulturreservat 
Slottsskogen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår yrkandet från Henrik Munck (-). 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-10-28 § 505 

Handling 
Bordlagt yrkande från Henrik Munck (-) från 2021-10-28 (protokollsbilaga 1, § 506) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel 
(MP) yrkar avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  

Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 12 (48) 

§ 507 02663/21 
Yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag angående 
Operalänken 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår yrkandet från Henrik Munck (-). 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-10-28, § 483 

Handlingar 
Bordlagt yrkande från Henrik Munck (-) från trafiknämnden 2021-10-28 
(protokollsbilaga 1, § 507) 

Yttrande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 2, § 507) 

Yrkanden 
Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande.  

Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 13 (48) 

§ 508 2431/20 
Yrkande från Henrik Munck (-) gällande spårväg i Alléstråket 
och Övre Husargatan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår yrkandet från Henrik Munck (-). 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-10-28, § 482 

Handling 
Bordlagt yrkande från Henrik Munck (-) från 2021-10-28 (protokollsbilaga 1, § 508) 

Yrkanden 
Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande.  

Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti 
(S) yrkar avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 14 (48) 

§ 509 7501/19 
Yrkande från Henrik Munck (-) gällande analys kring 
byggnation av Allélänken och Operalänken och analys 
gällande effekter på borttagen spårdragning på Södra 
Hamngatan kan ge på kanalmursprojektet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår yrkandet från Henrik Munck (-). 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-10-28 § 484 

Handlingar 
Bordlagt yrkande från Henrik Munck (-) från 2021-10-28 (protokollsbilaga 1, § 509) 

Yttrande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 2, § 509) 

Yrkanden 
Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande.  

Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 15 (48) 

§ 510 0585/20 
Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av 
upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 16 (48) 

§ 511 1927/17 
Aktuell reklamavgift och resonemang för höjning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden justerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats för 

reklamändamål på allmän platsmark för analog reklam i zon 1 från dagens 2800 
kr/kvm/år till 4040 kr/kvm/år från och med 1 januari 2022.  

2. Trafiknämnden justerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats för 
reklamändamål på allmän platsmark för analog reklam i zon 2 från dagens 1900 
kr/kvm/år till 2720 kr/kvm/år från och med 1 januari 2022. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-09-13 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
trafikkontorets förslag. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 17 (48) 

§ 512 3760/18 
Förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra 
skärgård 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag. 

Henrik Munck (-) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner ett det finns förslag om att bordlägga ärendet. 
Ordföranden frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet och finner att 
trafiknämnden bordlägger det. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 18 (48) 

§ 513 00220/21 
Svar på uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden 
utreda om ökad silning av den lätta trafiken genom ett mer 
finmaskigt gatunät kan vara en möjlig och hållbar framtida 
lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på 
Lundbyleden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets slutrapport inklusive bilagor på remiss 

till byggnadsnämnden.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-19  

Yttrande från (MP) (protokollsbilaga 1, § 513) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
trafikkontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 19 (48) 

§ 514 00277/21 
Detaljplan för skola och bostäder med mera vid 
Önneredsvägen inom stadsdelarna Fiskebäck och Önnered 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker byggnadsnämndens alternativ 1 till detaljplan för skola 

och bostäder med mera vid Önneredsvägen samrådsförslag.  
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-18  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall 
på trafikkontorets förslag 

Henrik Munck (-) yrkar att trafiknämnden tillstyrker byggnadsnämndens alternativ 2 till 
detaljplan för skola och bostäder med mera vid Önneredsvägen samrådsförslag. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag mot yrkandet 
från Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets 
förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 20 (48) 

§ 515 3608/16 
Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande detaljplan 
för bussdepå vid Järnbrottsmotet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att 

säkerställa säkra och gena trafiklösningarna för cyklisten vid bussdepå i Järnbrott 
(KF 2021-04-22, § 26) för fullgjort.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-19  

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 515) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
trafikkontorets förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 21 (48) 

§ 516 04163/21 
Svar på yrkande från (MP) och (V) gällande uppföljning av 
miljözon klass 1 för tunga fordon 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar.  
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att genomföra en uppföljning av 

efterlevnaden av miljözon klass 1 i Göteborg (TN 2021-06-17 § 307) för 
fullgjort. 

Information 
Karin Pleijel (MP) inkommer med en muntlig fråga om trafikkontoret kan göra 
uppföljning av efterlevnaden av miljözon klass 1 via betalstationerna för trängselskatt.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-07  

Yttrande (S) (protokollsbilaga 1, § 516) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar inledningsvis om trafiknämnden kan anteckna frågan 
från Karin Pleijel (MP) till protokollet och finner att trafiknämnden bifaller det. 

Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga bifall till trafikkontorets förslag. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
trafikkontorets förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 22 (48) 

§ 517 00577/21 
Svar på Göteborgsförslag 5253 - Färjeläge vid bockkranen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 5253 – Färjeläge vid bockkranen.  
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 5253 – Färjeläge 

vid bockkranen (TN 2021-03-18 § 94) för fullgjort.  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-15  

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 517) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall 
på trafikkontorets förslag. 

Henrik Munck (-) yrkar bifall på Göteborgsförslag 5253 – Färjeläge vid bockkranen.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition trafikkontorets förslag mot yrkandet från 
Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.  

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) inkommer med följande protokollsanteckning: 

Det är viktigt att utveckla färjetrafiken över älven. Behovet förstärks av att 
Lindholmsförbindelsen beslutats som tunnelalternativ vilket omöjliggör en attraktiv 
förbindelse för gång-, cykel- och busstrafik. Samt att den beslutade gång- och cykelbron 
placeras så långt uppströms. Vad gäller möjligt färjeläge vid bockkranen så beskriver 
beslutsunderlaget en felaktig bild; idag trafikerar stombuss 16 till Västra Eriksberg varför 
ett nytt färjeläge hade kunna koppla ihop kollektivtrafik mellan buss och färja på detta 
ställe. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förlagsgivaren  

Konsument- och medborgarservice 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 23 (48) 

§ 518 0482/20 
Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet 
och trygghet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar på 

frågan. 
2. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad 

säkerhet och trygghet.  

Information 
Ordförande Toni Orsulic (M) anmäler en fråga från (M), (L) och (C). 

Handlingar 
Fråga från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 1, § 518) 

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 518) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) Karin Pleijel (MP) Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar bifall på trafikkontorets förslag 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar inledningsvis om trafiknämnden kan anteckna frågan 
till protokollet och finner att trafiknämnden bifaller det. 

Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. Ordföranden finner att trafiknämnden 
bifaller trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förlagsgivaren  

Konsument- och medborgarservice 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 24 (48) 

§ 519 05655/21 
Trafikkontorets hantering av yrkanden från (L), (M), (C), (S), 
(V) och (MP) rörande elsparkcyklar  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14  

Yrkanden 
Hans Arby (C) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Karin Pleijel (MP) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner ett det finns förslag om att bordlägga ärendet. 
Ordföranden frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet och finner att 
trafiknämnden bordlägger det. 
 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 25 (48) 

§ 520 01773/21 
Yrkande från (S) och (D) angående vändplats vid Selma 
Lagerlöfs Torg 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar trafikkontorets uppdrag, att prioritera nödvändiga 

åtgärder för att skyndsamt och senast före 2021 års utgång, upprätta en vändplats 
vid Selma Lagerlöfs Torg för att möjliggöra en förlängning av busslinje 44 från 
Backatorp, (TN 2021-04-23, § 144) för fullgjort.  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-09-20  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 26 (48) 

§ 521 07938/21 
Yrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) 
gällande ombyggnad av hållplatser 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att i samverkan med Västtrafik bedöma om man i 

samband med hållplatsförlängning på linjerna 5 och 11 samtidigt kan minska 
antalet hållplatser i syfte att få mer stadsbanelik trafik i enlighet med 
intentionerna i Målbild Koll2035.  

Handling 
Yrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 521) 

Yrkanden 
Henrik Munck (-) yrkar bifall på eget yrkande.  

Ordförande Toni Orsulic (M) och Hans Arby (C) yrkar bifall på yrkandet från Henrik 
Munck (-).  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall på yrkandet från Henrik Munck (-). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
yrkandet.  
 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 27 (48) 

§ 522 01310/21 
Rapportering av komplexa projekt 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen och den skriftliga informationen till 

protokollet.  

Information 
Christer Niland och Maria Ackerot från trafikkontoret redogör för ärendet. 

Handlingar 
Trafikkontorets presentation  

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-15 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 28 (48) 

§ 523 00329/21 
Ekonomisk lägesrapport per oktober 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-09 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 29 (48) 

§ 524 7750/19 
Information om beslut om justering av boendetaxa 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-10-22 

Yttrande från (V) och (MP) (protokollsanteckning 1, § 524)  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 30 (48) 

§ 525 2385/20 
Information om exploateringsprojekt som Trafikkontoret 
genomför och samordnar på uppdrag av Fastighetskontoret 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-10-18 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 31 (48) 

§ 526 8016/20 
Staden under byggtiden, lägesrapport 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Kerstin Elias från trafikkontoret, Helena Sjöstrand från Trafikverket och Bertil Hallman 
från Trafikverket redogör för staden under byggtiden.  

Handling 
Trafikverkets presentation 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 32 (48) 

§ 527 07441/21 
Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2018 - 2035 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Pia Arenblad från BRG, Per Bratthammar och Hanna Kuschel från trafikkontoret redogör 
för Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2018 – 2035 och arbetet med den.  

Handlingar 
Handlingsplan 2022–2023 Göteborgs Stads näringslivstrategiska program 

BRG:s presentation 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 33 (48) 

§ 528 3586/20 
Information om sommarbuss Saltholmen Hinsholmen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-10-04 

 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 34 (48) 

§ 529 03844/21 
Information om elsparkcyklar i Göteborg 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Shahriar Gorjifar från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 35 (48) 

§ 530 06456/21 
Svar på fråga från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling 
av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet. 
2. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa upp och 

utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta aktörer 
och återkomma med rapport i slutet av 2022.  

Handlingar 
Yrkande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 530) 

Protokollsanteckning från Toni Orsulic (M) (protokollsbilaga 2, § 530) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-10-05 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP), Henrik Munck (-) och Blerta Hoti (S) yrkar 
bifall på yrkandet från (V) och (MP).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar inledningsvis om trafiknämnden kan anteckna den 
skriftliga informationen till protokollet och finner att trafiknämnden bifaller det.  

Därefter finner ordförande Toni Orsulic (M) att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga bifall på yrkandet från (V) och (MP). Ordföranden finner att trafiknämnden 
bifaller yrkandet.  

Protokollsanteckning/ar 
Ordförande Toni Orsulic (M) meddelar att han inkommer med en protokollsanteckning 
(protokollsbilaga 2, § 530). 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 36 (48) 

§ 531 7704/19 
Översyn Enskilda vägar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-10-19 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 37 (48) 

§ 532 01326/21 
Arbetsmiljö, lägesrapport 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Christina Malmberg från trafikkontoret ger en lägesrapport gällande trafikkontorets arbete 
med arbetsmiljö.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 38 (48) 

§ 533 00281/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 39 (48) 

§ 534 00091/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 40 (48) 

§ 535 00099/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 41 (48) 

§ 536 00114/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling/ar 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 42 (48) 

§ 537 00282/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 43 (48) 

§ 538 00121/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 44 (48) 

§ 539 00117/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 45 (48) 

§ 540 00171/21 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 46 (48) 

§ 541 00217/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 47 (48) 

§ 542 00815/21 
Anmälan om delegationsbeslut - HR 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut - HR 

 

 

  



Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 48 (48) 

§ 543 00389/21 
Reserapporter 2021 - Återrapportering till Trafiknämnden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda reserapporter till protokollet 

Handlingar 
Reserapport - Resa-Schweiz, Zürich, Impacts, diarienummer 06023/21 

Reserapport - Tyskland, Hamburg, ITS World Congress MOVE21 diarienummer 
06377/21 
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