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Kallelse 
Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

Tid: 9:00–17:00 
Plats: Köpmansgatan 20   
 

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) 
Joakim Rosdahl (-)  
Peter Lintin-Wold (L) 
Leif Blomqvist (S) 
Ronny Svensson (S) 

 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
Moa Tennberg (S) 
Karin Karlsson (V) 
Claes Westberg (-) 
Björn Bergholm (L)  
Lars Berggren (MP) 

Övriga närvarande 
Berörda tjänstepersoner 

Personalföreträdare 
Saco 
Vision 

 
Eventuella förhinder att närvara anmäls till: namndsekreterare@trafikkontoret.goteborg.se 
  

Trafiknämnden 
 

  



Kallelse 
Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

 

Trafiknämnden 
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1   Dnr    
Upprop av ledamöter och ersättare 
   

 

 

 

2   Dnr    
Val av justerare och justeringsdatum 
   

 

 

 

3   Dnr    
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya övriga yrkanden 
och frågor från ledamöterna 
   

 

 

 

4   Dnr 00006/22  
Anmälan om eventuellt jäv 
   

 

 

 

5   Dnr 00395/22  
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
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6   Dnr 00027/22  
Aktuell information från förvaltningen 
Redogörelse kl. 9:10-9:30   

 

 

 

7   Dnr 05648/21  
Svar på yrkande från (MP), (V) och (S) angående – grundskolebarns möjlighet 
att ta sig till sin skola genom att gå eller cykla  
Bordlagt TN 2022-11-25 § 376 

Kl. 9:30-9:35 

 

 

8   Dnr 04724/22  
Göteborgsförslag 12626 - Gullbergskajens bevarande 
Bordlagt 2022-11-25 § 388 

Kl. 9:35-9:40 

 

 

9   Dnr 01762/22  
Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande riktlinjer för annonser på 
stadens reklamplatser samt uppdrag från trafiknämnden gällande erfarenheter 
av etiska riktlinjer för utomhusreklam i Stockholm 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 9:40-9:50   
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10   Dnr 01623/22  
Göteborgsförslag 11554 - Rondell vid Backadalsmotet 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 9:50-9:55   

  

 

11   Dnr 08844/21  
Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 9:55-10:00   

  

 

12   Dnr 06344/22  
Möjlighet till undantag från riktlinje för uteserveringar för specifika områden 
som omfattas av kommande omgestaltning 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl.  10:00-10:10 

 

 

PAUS kl.  10:10-10:20 

  

 

13   Dnr 08827/21  
Svar på hemställan från kommunstyrelsen gällande störande buller från 
idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna  
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:20-10:25 
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14   Dnr 00798/22  
Svar på uppdrag enligt yrkande från (MP), (V) och (S) angående uppföljning av 
miljözon klass 1 via betalstationer 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:25-10:30   

  

 

15   Dnr 05648/22  
Utredning om fria resor i flexlinjen för färdtjänstresenärer 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:30-10:35 

  

 

16   Dnr 06159/22  
Svar på uppdrag enligt yrkande från (MP) och (V) angående förbättrad 
framkörning till entrédörrar vid serviceresor 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:35-10:40   

  

 

17   Dnr 05455/22  
Svar på uppdrag enligt yrkande från (V), (MP) och (S) angående 
arbetsmarknadsutbildning till färdtjänstförare 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:40-10:45   

  

 

18   Dnr 4138/17  
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:45-10:50  
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19   Dnr 8596/20  
Planprogram för Säve flygplats 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:50-10:55   

  

 

20   Dnr 00814/21  
Program för Tynnered 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 10:55-11:00   

  

 

21   Dnr 5313/19  
Yttrande över samrådshandling Kulturreservatet Slottsskogen 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 11:00-11:05   

  

 

22   Dnr 04517/22  
Åtgärder för minskade luftföroreningar och buller 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 11:05-11:10  
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23   Dnr 01728/22  
Svar på uppdrag utifrån yrkande från (S), (MP) och (V) att belysa arbetet mot 
oegentligheter inom ramen för trafiknämndens verksamhet 
 Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 11:10-11:15  

  

 

24   Dnr 06349/22  
Sammanträdestid för trafiknämndens avslutande sammanträde 2023 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 11:15-11:20   

  

 

25   Dnr 06456/21  
Svar på uppdrag enligt yrkande från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling 
av elladdning för boendeparkerare i områden med huvudsakligen 
boendeparkering på gatumark 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Kl. 11:20-11:25   

 

 

26   Dnr    
Nya yrkanden och frågor 
Kl. 11:25-11:45  

  

 

27   Dnr 4420/19  
AHA 2 Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility, A Human 
Approach   
Skriftlig information 

Kl. 11:45-11:50 
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 Lunch kl. 11:50-13:40 

 

 

 

28   Dnr 06436/22  
Förslag om att anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon 
och gasfordon Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och 
klimatpåverkan 
Skriftlig information 

Kl.  13:40-13:45 

  

 

29   Dnr 00773/22  
Information om exploateringsprojekt som Trafikkontoret genomför och 
samordnar på uppdrag av Fastighetskontoret 
Skriftlig information 

Kl. 13:45-13:50   

  

 

30   Dnr 04760/22  
Strategisk plan Södra Skärgården 
Skriftlig information 

Kl. 13:50-13:55 
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31   Dnr 04699/22  
Totalkostnadsprognos för Masthuggskajen samt återinförande av ”tre nyttor” 
Redogörelse 

Kl. 13:50-14:10  

  

PAUS kl. 14:10-14:20 

 

32   Dnr 05485/22  
Alternativutredning för Spår i Allén 
Redogörelse 

Kl. 14:20-14:40 

   

 

33   Dnr 00397/22  
Rapportering komplexa projekt 
Kl. 14:40-15:00 

Skriftlig information och muntlig redogörelse  

 

 

34   Dnr 00102/22  
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor  
   

  

 

35   Dnr 00004/22  
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 
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36   Dnr 00110/22  
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör  
   

  

 

37   Dnr 00108/22  
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning  
   

  

 

38   Dnr 00096/22  
Anmälan om delegationsbeslut - Samhälle 
   

  

 

39   Dnr 00133/22  
Anmälan om Delegationsbeslut - Stadens anläggningar 
   

  

 

40   Dnr 00024/22  
Anmälan om delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 
   

  

 

41   Dnr 00097/22  
Anmälan om delegationsbeslut – HR  
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 42  Dnr 00093/22  
Anmälan av delegationsbeslut - Investering  
 

 

43   Dnr 00394/22  
Reserapporter 2022 - Återrapportering till trafiknämnden 
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