
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

Förslag till ny taxa för frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård 
§ 557, 3760/18 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för 

frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård enligt bilaga 5 och 6 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera till trafiknämnden att 
utföra justering med KPI-index av avgifterna enligt bilaga 5 och 6 i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram ett förslag till ny taxa för 
frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård (TN 2021-02-11, § 34) för fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-11-18 § 512 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-22 
Protokollsutdrag TN 2021-11-18 § 512 
Återremissyrkande från Henrik Munck (-), tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 
557) 
Yttrande från (S) (protokollsbilaga 2, § 557) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget återremissyrkande.  
Gertrud Ingelman (V), Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
trafikkontorets förslag och avslag på återremissyrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på yrkandet från Henrik Munck (-) 
mot att ärendet ska avgöras idag. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall och avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafiknämndens förslag.  

Trafiknämnden 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) anmäler följande protokollsanteckning: Beslutsunderlaget har 
förändrats sedan bordläggningen i november varför hela ärendet istället borde återtas av 
förvaltningen. 

Reservation 
Henrik Munck (-) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.  
 
 

Dag för justering 
2021-12-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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