
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-21 

Svar på yrkande från (MP) och (V) angående – 
se över stadens trafikinvesteringar efter FN:s 
nya klimatrapport  
§ 134, 05649/21 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att se över trafikinvesteringarna i 

investeringsunderlag 2021–2031 så att de följer stadens antagna Miljö- och 
klimatprogram (TN 2021-09-23, § 401) för fullgjort. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på arbetssätt där olika 
skedesbeslut inkluderar en uppskattning av klimatpåverkan på kort och lång sikt, 
som även inkluderar byggnation av infrastruktur. Uppdraget ska redovisas för 
nämnden före 31 december 2022.   

Tidigare behandling 
Bordlagt 2022-03-25 § 88 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2022-02-14 

Återremissyrkande från (MP) och (V) från 2022-03-25  

Tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1, § 134) 

Protokollsanteckning från ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans 
Arby (C) (protokollsbilaga 2, § 134). 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag samt avslag på 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på bifall mot avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag. 
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Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). Han finner att trafiknämnden bifaller 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Protokollsanteckning/ar 
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) meddelar att de 
inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 134). 

 

 

Dag för justering 
2022-04-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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