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Sammanträdestid för trafiknämndens 
sammanträde 2023  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden fastställer sammanträdestid för trafiknämnden till 2023-02-09 kl. 
9:00.  

Sammanfattning 
Trafiknämnden ska ha ett avslutande sammanträde under 2023. Då kommer 
trafiknämnden besluta om årsrapport, dataskyddsombudets årsrapport och få redovisning 
om de sista delegationsbesluten fram till och med 2023-01-01.  

Trafikkontoret föreslår att sammanträdet hålls den 2023-02-09.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-15 
Diarienummer 06349/22 
 

Handläggare 
Sara Olsson/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:  031-368 29 02 
E-post:  sara.olsson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ärendet  
Trafiknämnden ska ha ett avslutande sammanträde under 2023. Då kommer 
trafiknämnden besluta om årsrapport, dataskyddsombudets årsrapport och få redovisning 
om de sista delegationsbesluten fram till och med 2023-01-01.  

Trafikkontoret föreslår att sammanträdet hålls den 2023-02-09. Datumet sätts utifrån när 
årsrapporten blir klar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund och behovet av ett avslutande sammanträde 2023 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2021 om att genomföra en förändring av 
Göteborgs Stads organisation inom stadsutvecklingsområdet. Beslutet innebär att 
trafiknämnden avvecklas och nya nämnder får ansvar för trafiknämndens verksamheter 
från och med 2023-01-02.  
 
Trafiknämnden kommer att ha ett avslutande möte där trafiknämnden beslutar om 
trafiknämndens årsrapport för 2022, dataskyddsombudets årsrapport och får redovisning 
om de sista delegationsbesluten fram till och med 2023-01-01. Dessa beslut kan inte tas 
under 2022 eftersom rapporterna inte kommer att vara klara till dess.  
 
Det finns även direktiv om när årsrapporten ska vara godkänd, vilket begränsar möjliga 
datum för trafiknämndens sammanträde.  

Sammanträde på distans 
Enligt trafiknämndens arbetsformer för ledamöters och ersättares deltagande i nämnd- 
och utskottssammanträden på distans (Antagna av trafiknämnden 2021-12-16 § 578) får 
trafiknämndens ledamöter och ersättare delta i nämndens möten på distans när särskilda 
skäl föreligger. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot/ersättare har sjukdomssymptom 
som kan innebära risk för smittspridning. 

Ordföranden är slutligen den som avgör om närvaro på distans får ske. Beslut om närvaro 
på distans fattas för varje enskilt sammanträde och dokumenteras i protokollet för 
sammanträdet.  

Sammanträde på distans får endast får äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ordförande och justerare av protokollet ska närvara på den plats där mötet är utlyst.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret anser att trafiknämnden ska besluta om sammanträdestid enligt 
trafikkontorets förslag då detta gör arbetet med årsrapporten för 2022 möjlig.  

 

 
Maria Hagberg 
 
Avdelningschef 
 

 
Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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