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1 Sammanfattning 
Ekonomi 
Resultatet för perioden är 22,3 miljoner kronor. Det är 20,7 miljoner kronor högre 
än den periodiserade budgeten och 23,5 miljoner kronor högre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen för helåret bedöms vara enligt budget, dvs ett 
nollresultat. 

Framdriften i projekt är något lägre än planerat och beror i första hand på att 
besluts- och detaljplaneprocesser tar längre tid än förväntat. Trafiknämndens 
investeringar för perioden uppgår till totalt 166,5 miljoner kronor brutto och 104,4 
miljoner kronor netto. Prognosen för trafiknämndens investeringar på helåret 
uppgår till 1 600 miljoner kronor brutto och 1 150 miljoner kronor netto vilket är 
279 mnkr lägre än budgeterat nettobelopp. 

Intäkterna från upplåtelser av uteserveringar minskar med cirka 8 mnkr för det 
första halvåret efter det politiska beslutet att stimulera näringslivet med gratis 
upplåtelse. Trafiknämnden kompenseras genom ökat bidrag från staden. 
Eventuell förlängning av stimulansåtgärden medför ytterligare intäktsförlust.  

Hisingsbron 
Framdriften i projekt Hisingsbron har varit fortsatt mycket god under perioden, 
trots att det uppkom problem med brons lyftspann. Problemet åtgärdades med hjälp 
av installation av en slags hydrauliska dämpare. Det har under längre tid funnits 
risk för att spårstoppet inte skulle kunna genomföras sommaren 2021. Men tack 
vare att dessa risker nu praktiskt taget är undanröjda, så har vi kunnat sätta 
öppningsdatum för gång-, cykel-, buss-, och biltrafik till den 9/5. Vidare har vi med 
anledning av detta också kunnat släppa den riskreservation som legat i projektet 
med avseende på eventuellt försenat spårstopp. Vår prognos har därför sänkts från 
3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde till att motsvara budget på 3,5 
miljarder i 2009 års penningvärde. 

Västlänken 
Inom Västlänken i Staden hanteras för närvarande ett antal kritiska frågeställningar 
av större betydelse för Västlänkens framdrift samt för god stadsutveckling. Det 
handlar exempelvis om ledningsförläggningar, återställning av mark samt 
exploateringsförutsättningar. 

Stora investeringsbeslut i trafiknämnden för vidare beslut i KS/KF 

• Lindholmsförbindelsen - tunnelbeslut i trafiknämnden och Västtrafik 
• Gång- och cykelbro över älven - trafiknämnden fattade i mars månad 

inriktningsbeslut avseende gång- och cykelförbindelse över älven 
• Kanalmursprogrammet - upprustning av kanalmurarna 

 

Elsparkcyklar 
Förvaltningens hantering av frågor som rör elsparkcyklar tar mycket resurser i 
anspråk och påverkar arbetet med andra strategiska cykelfrågor, utveckling av styr 
& ställ, trafikplanering och parkering. Inför andra kvartalet 2021 har 
elsparkcykelföretagen ansökt om tillstånd för dubbelt så många elsparkcyklar än de 
som var utplacerade under sommaren 2020. Detta innebär ytterligare utmaningar 
för staden att hitta en hållbar lösning. Arbetet med att fastställa en taxa för 
upplåtelse för elsparkcyklar pågår men kommer inte kunna beslutas förrän under 
slutet av året. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
perioden 

2021 

Prognos 
helår 2021 

 Ökad andel resor med cykel och 
gång - Minst 35 procent av resorna 
i Göteborg sker till fots eller med 
cykel år 2035. (%)  

28 28 i.u. i.u. 

 Ökad andel motoriserade resor 
med kollektivtrafiken - Minst 55 
procent av de motoriserade resorna 
i Göteborg sker med kollektivtrafik 
år 2035. (%)  

41 34 i.u. i.u. 

 År 2035 anser minst 85 % av 
göteborgarna att gång är ett 
attraktivt sätt att röra sig i 
innerstaden och andra täta 
stadsmiljöer. Gång ska i dessa 
miljöer också vara det mest 
attraktiva sättet att ta sig fram (i 
jämförelse med övriga trafikslag). 
(%)  

65 i.u. i.u. i.u. 

 Attraktivt att vistas i täta 
stadsmiljöer - Senast år 2035 anser 
minst 85 procent av göteborgarna 
att gaturummet i innerstaden och i 
andra stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. (%)  

64 i.u. i.u. i.u. 

 Färre antal dödade och skadade i 
trafiken. Antalet dödade, allvarligt 
och måttligt skadade i 
Göteborgstrafiken ska minska med 
75 procent till 2020 jämfört med 
2010. Antalet omkomna ska minska 
till 3 personer eller färre 2020.  

6 11 i.u. i.u. 

 Färre antal dödade och skadade i 
trafiken. Antalet dödade, allvarligt 
och måttligt skadade i 
Göteborgstrafiken ska minska med 
75 procent till 2020 jämfört med 
2010. Antalet allvarligt eller måttligt 
skadade ska minska till 75 personer 
2020.  

495 375 i.u. i.u. 
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Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

1. Antal boendeparkeringskunder 110 % i.u. 

2. Antal påskrivna trafikanordningsplaner 55 % i.u. 

3. Antal utförda färdtjänstresor 54 % i.u. 

4. Snittkostnad per resa för färdtjänstresor 144 % i.u. 

5. Investeringsåtgärdernas volym (mnkr) 44,4% 83,1% 

6. Exploateringsåtgärdernas volym (mnkr) 67,1% 90,7% 

7. Energiförbrukning belysning (Mwh/år) 99,5% 98,3% 

1. Antalet tillstånd för boendeparkering fortsätter att öka. Det kan vara en effekt av 
att fler arbetar hemifrån till följd av pandemin. 

2. Anledningen till att stämplade TA-planer har minskat kraftigt är att 
handläggarna lägger mycket tid på att lära upp nya medarbetare. Inflödet bedöms 
inte ha minskat. 

3. Resandet är fortfarande lågt jämfört med före pandemin. Från omkring 20 mars 
syns dock en ganska stor ökning av resandet men från en låg nivå. 

4. Den höga snittkostnaden speglar samma förhållande då mycket trafik måste 
betalas även om den inte används och kostnaden då slås ut på färre resor. Åtgärder 
för att minimera kostnaden har dock vidtagits och nivån hade varit betydligt högre 
än 349 kr annars. 

5. Utfallet 2021 visar på en minskad investeringsvolym i jämförelse med 
föregående år, då byggnationen av Hisingsbron medförde ett högt utfall. Prognosen 
för år 2021 innebär en något lägre investeringsvolym i jämförelse med föregående 
år, men förutsätter att framdriften inom investeringsverksamheten ökar, särskilt 
inom investeringsområdet Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer som har en 
ökad prognos år 2021 i jämförelse med tidigare års utfall. 

6. Exploateringsutgifterna har minskat i jämförelse mot föregående år, och 
prognosen visar också på en något minskad exploateringsvolym för året. Antalet 
pågående exploateringsprojekt är i princip oförändrat. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Hisingsbrons kostnadsprognos sänkt till ursprunglig budgetnivå 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

De tekniska problemen med dämpning vid stängning av bron har undanröjts och därmed 
kan ursprunglig tidplan med planerat spårstopp under sommaren 2021 klaras. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Kostnadsprognosen har sänkts från 3,65 miljarder kronor till ursprunglig budgetnivå om 
3,5 miljarder kronor i 2009 års prisläge. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Positivt för trafikflöden, medarbetare och kommuninvånarna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Sänkta kostnader jämfört med tidigare prognos om 150 miljoner kronor i 2009 års 
prisläge. 

Vidtagna åtgärder 

Planerad invigning av bron sker den 9 maj 2021. Spårvagnstrafiken startas i slutet av 
augusti 2021. Rivningen av Göta Älvbron kan ske som planerat under 2021-2022. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

75 79 80 81 81 85 

Utfall/mål för 
nämnden 

67 75 80 i.u. i.u. i.u. 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

8,1 9,6 8,2 8,1 8,0 7,0 

Utfall/mål för 
nämnden 

5,1 4,4 4,3 i.u. i.u. i.u. 
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2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god 

Strategi 

• Bidra med kompetens/utredningar i stadsutvecklingsprocessen, så att vi 
planerar för en transporteffektiv stad/region 

• Prioritera förbättrad infrastruktur för yteffektiva transportslag 
• Ställa krav på att alla byggprojekt genomförs med låg påverkan på 

framkomlighet och mobilitet 
• Fokusera på att kontrakterade driftentreprenader uppfyller servicenivåerna 

för vinterväghållning. 

Trafikkontoret arbetar med målet på flera olika sätt, både utifrån ett 
planeringsperspektiv och utifrån ett genomförandeperspektiv. 

Utifrån ett planeringsperspektiv har trafikkontoret under en längre tid arbetat med 
ett planeringsverktyg, trafiknätsplanen, för att bedöma hur resandet inom Göteborg 
kommer att utvecklas, och för att kunna identifiera vilka väg- och spårvägslänkar 
som har bristande framkomlighet. Kontoret följer löpande hur resandet och 
framkomligheten ser ut i Göteborg som helhet, samt på enskilda platser och länkar. 
Detta redovisas årligen i trafikkontorets och Västsvenska paketets årsrapporter. 
Utifrån identifierade brister genomförs utredningar i syfte att, på ett hållbart sätt, 
förbättra tillgängligheten, mobiliteten och framkomligheten. 

Framkomligheten och mobiliteten i Göteborg påverkas i hög utsträckning av 
faktorer som ligger utanför staden direkta rådighet. Förvaltningen arbetar 
emellertid i nära samverkan med andra aktörer, såsom GR och Trafikverket, för att 
belysa problem och brister, och komma med förslag på åtgärder, gällande statlig 
och regional infrastruktur. 

Trafikkontoret arbetar även med flera investeringsprojekt som syftar till att 
förbättra framkomligheten och mobiliteten inom Göteborg. Projekt som kan vara 
värda att lyfta fram är tvärförbindelse i Torslanda, Lindholmsförbindelsen, 
stombusstråk på norra Älvstranden och i Backa samt spårväg i Alléstråket. 
 
En av de stora påverkansfaktorerna på framkomlighet och tillgängligheten i 
Göteborg är de många byggprojekten. Kontoret arbetar aktivt tillsammans med 
Västtrafik och Trafikverket med samordning av byggprojekt för att minimera 
störningar för trafikanterna. Internt arbetar kontoret med ”Analys av behov och 
påverkan” inför uppstart av projekten för att bedöma produktionspåverkan på 
omgivningen. Bland annat Hisingsbron arbetar med de omläggningsprinciperna 
som togs inom ramen för Västsvenska paketet som innebär att man prioriterar 
gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken vid omledning av trafiken. Utöver 
detta genomförs ett antal Mobility Management-projekt i anslutning till 
entreprenaderna. 

Vad gäller vinterväghållning som har en stor påverkan på såväl framkomlighet och 
tillgänglighet vintertid arbetar kontoret med att först snöröja på prioriterade stråk 
samt att öka leveranskontrollen för att säkerställa att vi får det vi beställt. Utöver 
detta arbetar kontoret med att införa digitala positioneringssystem så vi kan följa 
snöröjningen i realtid. Detta ger även Kontaktcenter en möjlighet att bättre kunna 



 

Delårsrapport mars 2021 7 (22) 
Trafiknämnden  
  

svara på frågor från kunden. Detta projekt är just nu i pilotfasen och ska utvärderas 
vidare längre fram. 

Staden ska nå målsättningarna i Koll 2035 

Strategi 

• Prioritera och efterleva beslutad handlingsplan för Målbild Koll2035 
• Utveckla samarbetet med VGR och VT 
• Arbeta aktivt med finansieringsmöjligheter 

Trafikkontoret har, tillsammans med andra berörda aktörer inom målbildsarbetet, 
tagit fram en handlingsplan för målbild Koll 2035. Handlingsplanen omfattar åren 
2020–2024 och antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020. 
Handlingsplanen omfattar dels hållplatsförlängningar i syfte att möjliggöra 
trafikering av 45 meter långa spårvagnar, dels ett antal utredningar som syftar till 
att studera och prioritera framtida utbyggnader av kollektivtrafikstråk. 

Ett antal objekt inom Målbild Koll 2035 har kommit relativt långt 
planeringsmässigt, och har, helt eller delvis, säkrat finansiering. Det gäller 
framförallt Sverigeförhandlingsobjekten; Spårväg och citybuss Norra Älvstranden 
centrala delen (där Lindholmsförbindelsen utgör en del), Citybuss Norra 
Älvstranden västra och nordvästra delen samt Citybuss Backastråket. Vidare har 
frigjorda medel från Västsvenska paketet möjliggjort finansiering av 
genomförbarhetsstudie för spårväg längs Nya Allén. Även en ny spårvägslänk, den 
så kallade Engelbrektslänken, kommer att byggas inom de kommande åren, och 
länken bedöms bidra till ökad robusthet i spårvägssystemet. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 

  
Aktuell 
period  

(ack sedan 
årets början) 

Motsvarande 
period 

föregående år 
Prognos 

2021 
Utfall 
2020 

Total sjukfrånvaro (%) 3,4* 6,4 4,3 4,4 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

6 11   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

10 15   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  7 7 

* per februari 

Vi ser fortsatta effekter av pågående pandemi. Sjukfrånvaron på vår förvaltning är 
per mars månad betydligt lägre än motsvarande period 2020 och även tidigare. 
Covid-19 med fortsatt arbete hemifrån och även i övrigt en betydligt större 
distansering i vardagen, medför att också vanliga vinterinfektioner minskat och 
inneburit lägre sjukfrånvaro än normalt under vintern. Vi har under 2020 sett en 
tydlig koppling mellan arbete hemifrån under pandemin och en låg, total 
sjukfrånvaro. Detta scenario ser ut att fortsätta en avsevärd del av 2021. 
Bedömningen är därför att förvaltningen kan komma att landa på en låg total 
sjukfrånvaro även för 2021, i nivå med 2020. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
I förvaltningens plan för strategisk kompetensförsörjning lyfts strategiska 
kompetenser och bristkompetenser, där vi närmaste åren ser ett fortsatt behov av att 
förstärka organisationen - genom kompetensutveckling, rekrytering i samband 
med konsultomvandling och/eller nyrekrytering. I vår konsultstrategi definieras 
olika konsulttyper och verksamheterna har satt upp mål för planerad 
konsultomvandling under året. Ett aktivt arbete med konsultfrågan pågår och flera 
rekryteringar som genomförts så här långt i år avser just konsultomvandlingar. 

Vi konstaterar att det förändrade arbetsmarknadsläge vi ser sedan ett par år tillbaka, 
dels medfört större och bättre sökandeunderlag till många av våra tjänster, dels en 
allt lägre personalomsättning. Långvarig högkonjunktur och en mycket het 
marknad inom vår bransch för några år sedan, innebar då betydligt högre 
personalomsättning för oss och andra nämnder och bolag inom 
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stadsutvecklingsområdet. 

I medarbetarenkät 2020 har vi också sett en tydlig ökning av andelen medarbetare 
som gett högt betyg till trafikkontoret som attraktiv arbetsgivare, liksom kraftig 
höjning av NMI (nöjd medarbetarindex) och HME (hållbart 
medarbetarengagemang) jämfört med mätningar 2018/2019. För samtliga index 
uppgår ökningen till så mycket som åtta procentenheter. Även utifrån dessa 
perspektiv är det intressant att notera och följa utvecklingen av personalomsättning 
liksom intresset att söka sig till utannonserade tjänster på trafikkontoret. 

Den snabba utvecklingen av att arbeta digitaliserat som pandemin bidragit till 
förändrar våra arbetssätt på kontoret. Ett exempel är användningen av verktyget 
teams där nya effektivare arbetssätt för samarbete utvecklas och införs successivt. 
Arbete sker också både i staden centralt och på vår förvaltning om hur vi på ett bra 
sätt ska möjliggöra flexibla arbetssätt efter pandemin. Det finns en stark vilja hos 
många medarbetare att kunna fortsätta arbeta växelvis på kontoret eller på annan 
plats. Dialog i frågan förs i vår arbetsmiljögrupp med fackliga representanter, 
chefsrepresentanter och HR. 

Vårt pågående lokalprojekt där kontoret efter ombyggnad och samlokalisering 
kommer erbjuda lokaler för ett verksamhetsbaserat arbetssätt är ett av årets 
fokusområden internt. Arbetet syftar till att skapa en god arbetsmiljö med flexibla 
och effektiva lösningar som gagnar medarbetare och verksamhet, och att samtidigt 
samlokalisera förvaltningens hela verksamhet i samma fastighet. 

Framåt blir facknämndsöversynen som nu startas också ett spännande 
förändringsarbete där mycket engagemang och kraft kommer krävas under detta 
och hela nästa år från förvaltningen, och då också i samarbete med våra 
systerförvaltningar. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvik
else 

Utfall 
fg år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut  
fg år 

Intäkter 274,2 315,1 -40,9 307,8 1 320,1 1 338,9 1 347,0 1 201,2 

Kostnader -517,9 -578,5 60,6 -519,7 -2 391,7 -2 402,5 -2 406,8 -2 075,3 

Kommun-
bidrag 265,9 265,0 0,9 210,7 1 071,5 1 063,5 1 059,8 857,9 

Resultat 22,3 1,6 20,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -16,2 

3.2.1 Utfall till och med perioden 
Resultatet för perioden uppgår till 22,3 mnkr vilket är 20,7 mnkr bättre än budget. 

Pandemin påverkar årets första tre månader genom lägre kostnader men även lägre 
intäkter. 

Antal resor inom serviceresor var 220 000 st jämfört med budget 295 000 st. Ett 
lägre antal färdtjänstresenärer sänker normalt trafikkostnaden men samtidigt ökade 
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snittkostnaden per resa. Sammantaget innebär detta en positiv avvikelse om cirka 5 
mnkr för perioden. 

Intäkterna från parkering är cirka 5,2 mnkr lägre men nettoeffekten efter kostnader 
är ca 2 mnkr lägre. 

Den av kommunstyrelsen beslutade subventionen av upplåtelseavgiften för 
uteserveringar påverkar resultatet negativt med knappt 4 mnkr. 

Den stränga vintern ökade kostnaderna för snöröjning inklusive 
barmarksrenhållning jämfört med budget. Tjälen medförde samtidigt att 
underhållsåtgärder senarelagts och utfallet för underhåll är därför lägre än 
budgeterat. 

Avvikelsen för kommunbidrag om 0,9 mnkr avser ersättning för "Enkelt avhjälpta 
hinder". 

Kapitalkostnaderna uppgår till 55,6 mnkr vilket är cirka 5,2 mnkr lägre än 
budgeterat för perioden. Ökningen jämfört med föregående år uppgår till cirka 10,2 
mnkr. Avvikelsen bedöms minska efter att större aktiveringar av främst 
reinvesteringar sker under våren. 

I övrigt består avvikelsen mot budget främst av viss fördröjning i starten av 
åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis utredningar, detaljplaner och 
liknande påverkar resultatet positivt. Avvikelserna bedöms vara en 
tidsförskjutning. 

Resultaträkning 
perioden Utfall perioden 

Budget 
perioden 

Avv  
utfall- budget 

ack 

Utfall 
perioden 

föregående 
år 

Verksamhetens intäkter 274,2 315,1 -40,9 307,8 

Verksamhetens kostnader -420,1 -472,4 52,3 -434,7 

Avskrivningar -85,0 -91,3 6,3 -72,0 

- Verksamhetens 
nettokostnader -230,9 -248,6 17,7 -198,9 

Kommunbidrag 265,9 265,0 0,9 210,7 

- Verksamhetens resultat 35,0 16,4 18,7 11,9 

Finansiella kostnader -12,8 -14,8 2,0 -13,1 

- Resultat 22,3 1,6 20,7 -1,2 

3.2.2 Prognos 
Prognosen är oförändrad mot budgeten för helåret. 

Pandemin påverkar prognosen och ger en ökad osäkerhet främst för serviceresor 
och parkeringsintäkter. Trafikkostnaderna inom serviceresor bedöms i prognosen 
minska med 2 mnkr jämfört med budget vilket är mindre än i februariprognosen då 
resandet ökat. 

Parkeringsintäkterna minskar i prognosen med 6 mnkr vilket innebär 
nettominskning efter kostnader med 4,5 mnkr. 

Resandeutvecklingen inom serviceresor och utvecklingen av parkeringsintäkter är 
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svårbedömt, liksom eventuella evenemang under året. 

Reparations- och underhållskostnader ökar med ca 5 mnkr mer än budgeterat efter 
skador på gångbroar, markvärmeanläggningar och kostnader för övervakning av 
Göta Älvbron samt underhåll av byggnadsverk. 

Stimulansåtgärden avseende uteserveringar minskar intäkterna med cirka 8 mnkr 
vilket kompenseras av ökat kommunbidrag. Bidrag från kommunen är ökat med 
3,7 mnkr avseende central tilldelning av "Enkelt avhjälpta hinder". 

Kapitalkostnadsprognosen om 285 mnkr är oförändrad. Tidsförskjutningar i 
färdigställande av projekt samt Hisingsbrons färdigställande innebär en osäkerhet. 

Avseende lånecykelsystemet pågår en dialog med leverantören om kostnader samt 
att antalet användare, och därmed intäkten är osäker. I prognosen förutsätts 
nyttjande enligt budget. 

I övrigt förväntas verksamheten inom stadsutveckling och underhållsåtgärder öka 
takten under våren vilket innebär att det överskott som uppstått i januari-mars 
kommer att minska successivt. 

 

Resultaträkning 
Prognos 

mars 
Prognos 
februari Budget 

Utfall 
föregående 

år 

Verksamhetens intäkter 1 320,1 1 338,9 1 347,0 1 201,2 

Verksamhetens kostnader -1 897,0 -1 902,8 -1 907,1 -1 706,8 

Avskrivningar -426,7 -430,7 -430,7 -312,0 

- Verksamhetens 
nettokostnader -1 003,5 -994,5 -990,8 -817,5 

Kommunbidrag 1 071,5 1 063,5 1 059,8 857,9 

- Verksamhetens resultat 68,0 69,0 69,0 40,4 

Finansiella kostnader -68,0 -69,0 -69,0 -56,6 

- Resultat 0,0 0,0 0,0 -16,2 
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3.2.3 Investeringsredovisning 

3.2.3.1 Investeringar 

År 2021 

Belopp i mnkr Årets ack 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget  
helår Avvikelse 

Inkomster 62,1 450,0 566,0 -116,0 

Utgifter -166,5 -1 600,0 -1 995,0 395,0 

varav reinvestering -42,0 -431,0 -526,8 95,8 

varav nyinvestering -124,5 -1 169,0 -1 468,2 299,2 

Investeringsnetto -104,4 -1 150,0 -1 429,0 279,0 

Trafiknämndens investeringsbudget för 2021 uppgår till 1 429 miljoner kronor netto. Nettoprognosen för år 2021 
beräknas till 1 150 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå med -279 miljoner kronor (-19,5 
procent). 

Planperioden 2021-2025 

Belopp i mnkr Ack utfall 
2021-2025 

Prognos 
2021-2025 

Budget  
2021-2025 Avvikelse 

Inkomster 62,1 2 300,0 3 800,0 -1 500,0 

Utgifter -166,5 -9 700,0 -14 027,0 4 327,0 

varav reinvestering -42,0 -2 797,1 -3 814,9 1 017,8 

varav nyinvestering -124,5 -6 902,9 -10 212,1 3 309,2 

Investeringsnetto -104,4 -7 400,0 -10 227,0 2 827,0 

Trafiknämndens investeringsbudget för planperioden 2021-2025 uppgår till 10 227 miljoner kronor netto. 
Planperiodens nettoprognos beräknas till 7 400 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå med 
-2 827 miljoner kronor (-27,6 procent). 

Prognosen baseras på rapportering från pågående projekt samt beräkningar för 
kommande skeden och planerade åtgärder. Utifrån denna sammanställning framgår 
att framdriften är lägre än förväntat. 

Erfarenhet från tidigare år visar att det inom en omfattande investeringsverksamhet 
uppstår oförutsedda avvikelser som har påverkan på framdriften av projekten. Det 
är också svårt att med säkerhet fördela kostnader på enskilda år. När förvaltningen 
tog fram det långsiktiga investeringsunderlag som ligger till grund för tilldelning 
av investeringsbudget 2021, fanns inte möjlighet att flytta medel mellan år inom 
planperioden. En bedömning gjordes därför att inte minska den samlade 
investeringsvolymen genom en budgetregleringspost för de närmsta åren,  2021-
2023. 

Eftersom det i budgetförutsättningarna 2021 återigen gavs möjlighet att vid behov 
flytta medel mellan år inom planperioden lyftes i samband med budgetbeslutet ett 
möjligt nettoavdrag med -1 880 miljoner kronor för planperioden. 

En bedömning har gjorts att den prognostiserade investeringsvolymen sannolikt 
kan minskas genom ett avdrag med -10 procent år 2021. Genom detta avdrag 
rapporteras en realistisk investeringsvolym. Avdraget är procentuellt fördelat 
mellan reinvestering och nyinvestering. De tidsförskjutningar som uppstår i 
pågående skeden innebär även en påverkan på årsfördelning av kostnader för 
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kommande skeden. Med anledning av tidsförskjutningar till år efter planperioden 
minskas även prognosen för planperioden. 

Periodens utfall är lågt i jämförelse med samma period föregående år, där 
investeringsutgifterna dominerades av Hisingsbron. Även om projektets 
kostnadsvolym är lägre i år så uppgår Hisingsbrons prognos till 40 procent av 
förvaltningens totala investeringsvolym och projektets påverkan på förvaltningens 
prognos är fortsatt stor. Även utfallet inom Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer 
är lågt. Med en årsprognos som innebär en volymökning med 88 procent mot 
föregående års utfall förväntas framdriften öka. 

 

Redovisning per område 

För tabell med redovisning per område, se Bilaga 1. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att söka medfinansiering till planerade åtgärder. 
Trafikkontoret har beviljats bidrag med 32 miljoner kronor genom 
Stadsmiljöavtalet för åtgärder med fokus på att utveckla pendlingscykelstråken, 
vilket ger en ökad inkomstprognos. 

För investeringsområdet Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer har 
kostnadsprognosen för planperioden sänkts mot budgeterad nivå med anledning av 
tidsförskjutningar på pågående projekt samt uppdaterade bedömningar av 
årsfördelning av kostnader för kommande skeden. 

Invigning av den nya Hisingsbron för gång, cykel, buss och biltrafik planeras 
genomföras i maj. Projektet har tidigare rapporterat risk för kostnadsökning med 
anledning av den pressade tidplanen för spårstopp. Med stor sannolikhet kommer 
spårstoppet kunna utföras som planerat under sommaren. Med en lägre 
kostnadsrisk rapporterar projektet nu en minskad kostnadsprognos. Projektet har 
inte längre någon avvikelse mot budgeterad nivå. 

Projekt inom Sverigeförhandlingen ser tidsförskjutningar inom kommande skeden 
bland annat med anledning av de långa ledtiderna med beslutsfattande på flera 
nivåer. En fördelning av kostnader mellan investerings- och 
exploateringsekonomin innebär en kostnadsminskning inom åtgärden Citybuss 
Backastråket för trafikkontorets investeringsram. Åtgärder finns även inom 
exploateringsekonomin hos Fastighetsnämnden. 
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Projekt Kvilleleden har gjort en uppdatering av produktionstidsplan efter 
överenskommelse om nytt avtal med Trafikverket. 

3.2.3.2 Exploateringsinvesteringar 

Belopp i 
mnkr 

Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Ack utfall 
2021-2025 

Prognos 
2021-
2025 

Budget 
2021-2025 

Inkomster 29,1 593,0 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

29,1 3 558,6 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

Utgifter -86,4 -593,0 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

-86,4 -3 558,6 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

Netto -57,3 0,0 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

-57,3 0,0 FN/Bolag 
budget-
ansvar 

Inför år 2020 fick fastighetsnämnden budgetansvar för stadens totala 
exploateringsekonomi och trafikkontoret utför gatuanläggningar på allmän 
platsmark efter beställning från fastighetskontoret. Prognosen för år 2021 samt för 
planperioden 2021-2025 har inhämtats från fastighetskontoret. Trafiknämnden har 
fortsatt kostnadsansvar för kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän 
platsmark samt ansvarar för drift och underhåll. Alla nya beställningar hanteras 
genom fastighetskontoret, endast ett fåtal projekt vilka beställts från Älvstranden 
Utveckling AB kvarstår. 

Prognosen för gatuexploateringar på allmän platsmark år 2021 uppgår till 593 
miljoner kronor. Det är en minskning i jämförelse mot utfall föregående år med -
60,8 miljoner kronor (-9,3 procent). Utfallet för perioden uppgår till 86,4 miljoner 
kronor innebär en minskning med -32,9 procent i jämförelse med samma period 
föregående år. 

Masthuggskajen som är ett av de största exploateringsprojekten i centrala 
Göteborg, rapporterar om en pressad tidsplan samt risk för en ökad kostnadsbild. 
Arkeologi kan exempelvis komma att få stor inverkan på både tid och kostnad. 

Västra Eriksberg, ett stort exploateringsprojekt som pågått sedan 2006 och byggdes 
i mer än 30 etapper har nu färdigställts. I området har bland annat närmare 2000 
bostäder, ett flertal restauranger och butiker samt en skola byggts. De ytor som 
ingår i allmän plats består förutom gatuanläggningar även av nya 
kajkonstruktioner, en gångbro samt torgyta. 
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Skattefinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter -16,3 -87,5 
FN budget-

ansvar -619,4 
FN budget-

ansvar 

Exploateringsfinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter -65,8 -498,0 
FN budget-

ansvar -2 894,7 
FN budget-

ansvar 

Exploatering bolag 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Inkomster 0,2 7,5 

Utgifter -4,3 -7,5 

Netto -4,1 0,0 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Fördjupad ekonomisk uppföljning 
  Period Helår 

 Utfall Budge
t 

Avvik
else 

Utfall 
fg år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut 
fg år 

Intäkter 274,2 315,1 -40,9 307,8 1 320,1 1 338,9 1 347,0 1 201,2 

Kostnader -517,9 -578,5 60,6 -519,7 -2 391,7 -2 402,5 -2 
406,8 -2 075,3 

Kommun-
bidrag 265,9 265,0 0,9 210,7 1 071,5 1 063,5 1 059,8 857,9 

Resultat 22,3 1,6 20,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -16,2 

Resultatet för perioden är väsentligt över budget vilket kommenteras nedan. 

Prognosen för helåret är oförändrad och i enlighet med budget men är osäker 
främst som en konsekvens av pandemin samt osäkerhet i stadsutvecklingstakten. 

Utfall perioden januari-mars 

Resultaträkning perioden 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 

Avvikelse  
utfall-budget 

ack 

Utfall 
perioden 

föregående 
år 

Verksamhetens intäkter 274,2 315,1 -40,9 307,8 

Verksamhetens kostnader -420,1 -472,4 52,3 -434,7 

Avskrivningar -85,0 -91,3 6,3 -72,0 

- Verksamhetens 
nettokostnader -230,9 -248,6 17,7 -198,9 

Kommunbidrag 265,9 265,0 0,9 210,7 

- Verksamhetens resultat 35,0 16,4 18,7 11,9 

Finansiella kostnader -12,8 -14,8 2,0 -13,1 

- Resultat 22,3 1,6 20,7 -1,2 

Resultatet för perioden uppgår till 22,3 mnkr vilket är 20,7 mnkr bättre än budget. 

Pandemin fortsätter påverka delar av verksamheten väsentligt. 

Antalet färdtjänstresor var fortsatt lägre än den försiktiga budgeten och uppgick till 
220.000 st jämfört med 295.000 st i budgeten. Det lägre antalet resor ökade 
samtidigt snittkostnaden per resa väsentligt. Det lägre resandet har i perioden 
kunnat hanteras genom minskade trafikkostnader och innebär en positiv avvikelse 
om cirka 5 mnkr för perioden. 

Parkeringsintäkterna är lägre än budgeterat som en konsekvens av den fortsatta 
låga aktiviteten till främst centrum. Intäkterna är cirka 5,2 mnkr lägre än budgeterat 
men kostnaden för övervakning minskar samtidigt och nettoeffekten efter 
kostnader uppgår till ca 3 mnkr för perioden. 
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För att stimulera näringslivet beslutade kommunfullmäktige att subventionera 
upplåtelseavgiften för uteserveringar under det första halvåret. Det beslutet 
påverkar intäkterna negativt med knappt 4 mnkr i perioden. 

Den stränga vintern ökade kostnaderna för snöröjning samtidigt som kostnaderna 
för barmarksrenhållning sjönk. Nettoeffekten jämfört med budget är en 
kostnadsökning om cirka 4 mnkr. 

Den ihållande kylan med tjäle medförde samtidigt att ett antal underhållsåtgärder 
senarelagts. Exempel på underhåll som senarelagts är beläggningsunderhåll, 
gatubelysning, trafiksignaler och underhåll av kajer. Utfallet för underhåll i 
perioden är därför lägre väsentligt än budgeterat. 

Avvikelsen för kommunbidrag om 0,9 mnkr avser ersättning för "Enkelt avhjälpta 
hinder". 

Kapitalkostnaderna uppgår till 55,6 mnkr vilket är cirka 5,2 mnkr lägre än 
budgeterat för perioden. Ökningen jämfört med föregående år uppgår till cirka 10,2 
mnkr. Avvikelsen bedöms minska efter att större aktiveringar av främst 
reinvesteringar sker under våren. 

I övrigt består avvikelsen mot budget främst av viss fördröjning i starten av 
åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis utredningar, detaljplaner och 
liknande vilket påverkar resultatet positivt. Avvikelserna bedöms i första hand vara 
en tidsförskjutning. 

Prognos och budget mars 2021   

mnkr 
Prognos Mars 

2021 Budget 2021 Differens 

    

Intäkter    

Parkering, tillstånd/dispenser 318,0 323,7 -5,7 

Ledningsersättningar och övriga 
ersättningar 46,7 46,7 0,0 

Offentlig plats 52,0 60,0 -8,0 

Ersättning från Västtrafik 423,7 428,6 -5,0 

Frakttrafik 3,5 3,5 0,0 

Övriga intäkter 392,7 386,9 5,8 

Kommunbidrag 1 059,8 1 059,8 0,0 

Justering kommunbidrag 8,0 0,0 8,0 

Färdtjänst 24,6 35,5 -10,9 

Uppdragsverksamhet färdtjänst 62,0 62,0 0,0 

Summa intäkter 2 391,0 2 406,7 -15,7 
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Prognos och budget mars 2021    

    

Kostnader    

Drift av spår och hållplatser -159,3 -159,3 0,0 

Underhåll av spår och hållplatser -133,6 -134,2 0,6 

    

Drift och underhåll färjetrafik -4,2 -4,1 -0,1 

Drift av infrastruktur (exkl bana) -259,3 -255,3 -4,0 

Underhåll av infrast (exkl bana) -107,3 -105,4 -1,8 

Parkering, tillstånd, dispenser -84,7 -86,2 1,5 

Reglering; styrning, 
kommunikation -49,9 -46,5 -3,4 

Planering/utredning -69,5 -67,6 -1,9 

Frakttrafik -17,3 -17,3 0,0 

Personalkostnader -314,2 -314,2 0,0 

Verksamhetsövergripande -115,0 -122,2 7,1 

Kapitalkostnader, exkl bana -372,8 -381,6 8,8 

Kapitalkostnader, bana mm -125,3 -121,0 -4,3 

Övriga verksamhetskostnader -277,3 -277,5 0,2 

Färdtjänst -247,3 -260,4 13,2 

Uppdragsverksamhet färdtjänst -54,1 -54,1 0,0 

Summa kostnader -2 391,0 -2 406,7 15,7 

Resultat 0,0 0,0 0,0 

    

Ingående eget kapital 60,0 60,0  

Utgående eget kapital 60,0 60,0  

Pandemin innebär en fortsatt mycket stor osäkerhet avseende prognosen för 
helåret. 

Färdtjänstresandet har ökat från mitten av mars och är sannolikt en trolig 
konsekvens av att allt fler i riskgrupperna blivit vaccinerade. Utvecklingen är 
likartad för närliggande kommuner och för Västtrafik men det är för tidigt att 
avgöra om det är en tillfällighet eller en bestående reseökning. Successivt under 
våren förväntas även resorna till daglig verksamhet öka. Beroende på hur 
resandemönstret förändras kan prognosen påverkas både positivt och negativt. 

Parkeringsintäkterna har i prognosen minskat med 7 mnkr och kostnaderna minskat 
med 1,5 mnkr vilket innebär en nettominskning med -5,5 mnkr i intäkter. 
Prognosen förutsätter att aktiviteten i samhället ökar under våren och blir mer 
normaliserad under hösten. 

Subventionen av upplåtelserna för uteserveringar påverkar intäkterna negativt med 
8 mnkr. I prognosen har en justering av kommunbidraget gjorts med motsvarande 
belopp vilket innebär att subventionen är kostnadsneutral för trafikkontoret. 
Minskningen avser första halvåret och en eventuell förlängning kommer att minska 
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intäkterna ytterligare. 

Nuvarande prognos förutsätter att vissa evenemang som Kulturkalaset och 
Göteborgsvarvet kan genomföras säkert efter sommaren. I prognosen ingår cirka 3 
mnkr i kostnader för att genomföra dessa evenemang. 

Utöver påverkan från pandemin finns också en osäkerhet i framdriften av 
stadsutvecklingsprojekt. För främst de större projekten förutsätts att 
genomförandebeslut sker enligt plan för att arbeta upp kostnader för detaljplaner 
och utredningar. Hisingsbron signalerar också en ökad risk för saneringskostnader i 
arbetet vid Nordstan och en eventuell effekt av detta är inte känd vid 
rapporteringen. 

Kapitalkostnaderna för löpande investeringar och reinvesteringar följer budget 
relativt väl. Avseende kapitalkostnaderna för Hisingsbron finns en osäkerhet när 
bron delvis tas i drift under sommaren och anläggningen delaktiveras ekonomiskt. 
Utfallet är beroende av den slutliga bedömning som görs av anläggningens 
ingående komponenter vid driftsättning vilket påverkar avskrivningstiden. 
Investeringens storlek gör att även mindre justeringar i avskrivningstider kan få en 
påverkan mot prognosen. Förhandlingar pågår med Västtrafik om hur 
kapitalkostnaderna ska fördelas mellan parterna. 

Hanteringen av elsparkcyklar drar interna resurser vilket påverkar arbetet med 
andra strategiska cykelfrågor, utveckling av styr & ställ, evenemangssamordning 
samt trafikplanering. För året har ansökan från leverantörerna gjorts om cirka 
11 000 elsparkcyklar jämfört med 6 000 elsparkcyklar föregående år. Det är i första 
hand inte en ekonomisk avvikelse utan påverkar leveransförmågan av andra 
tjänster som var planerade. Intäkter från ett eventuellt beslut om avgiftsbeläggning 
ingår inte i prognosen utan blir en positiv avvikelse om de införs. 

Lånecykelsystemet har fått en blygsam start efter att aktiviteten i staden minskat 
som en konsekvens av pandemin och det pågår vissa diskussioner med 
leverantören om fördelning av kostnader. 

Driftskostnaderna för stadens anläggningar har ökat mer än budgeterat. Bland 
annat har en bro körts sönder i samband med snöröjning då den inte varit rätt 
klassificerad, övervakning och jour för driften av Göta Älvbron har ökat samt att 
akuta skador uppkommit i markvärmeanläggningar i centrum. Ökningarna 
prognosticeras till cirka 5 mnkr vilket ingår i prognosen. 

Sammantaget innebär detta att prognosen är oförändrad mot budgeten men det 
finns fortsatt stora osäkerheter främst som en konsekvens av pandemin och takten i 
stadsutvecklingen. 
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4.2 Personal och arbetsmiljö 
Personalnyckeltal ack per mars månad 2017 - 2021  

Personal per  
mars månad 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal anställda 
(tillsvidare) 352 398 427 441 457 

Tidsbegränsad 
anställning 22 15 16 27 18 

Timavlönade 28 20 19 21 7 

Andel kvinnor (%) 62 61 60 61 62 

Andel män (%) 38 39 40 39 38 

Medelålder (år) 47 46 46 46 47 

Sjukfrånvaro totalt 
(%) 5,8 6,8 5,5 6,4 3,4 * 

Frisknärvaro **  
(%, rullande 12 
månader, avser 
helår 2017-2020) 49,8 53,1 57,8 55,3 59,5 

Antal 
förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 9 3 11 11 6 

Antal 
förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 24 13 24 15 10 

Pensionsavgångar 2 1 2 2 1 

Förvaltningsextern 
personalomsättning, 
helår (%) 11 9 9 7 - 

* Avser ackumulerad sjukfrånvaro till och med februari månad 
** Frisknärvaro mäter hur stor andel av de anställda som har max 4 sjukdagar 
under ett år.  

Utfall trafiknämndens arbetsmiljömål 2020-2021 

Nämndens 
arbetsmiljömål 

Indikator för 
uppföljning Målvärde Utfall 2020 (2019) 

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME) 
ska öka 

Medarbetarenkäten 
HME (motivation, 
ledarskap, styrning) Index HME 72 

Index 75 (67)  
Index Gbg stad 79 (77) 

Bibehållen låg 
sjukfrånvaro 

Uppföljning av 
förvaltningens 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5% 

4,4% (5,1%)  
Gbg stad 9,6% (8,1%) 

Frisknärvaron ska öka 

Uppföljning av 
förvaltningens 
frisknärvarotal Frisknärvaro 59% 

55% (58%)  
Gbg stad 33% (41%) 
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Nämndens 
arbetsmiljömål 

Indikator för 
uppföljning Målvärde Utfall 2020 (2019) 

Upplevd 
arbetsbelastning ska 
minska 

Medarbetarenkäten 
- Minskad upplevd 
arbetsbelastning 
och stress 

Index faktor 
Inflytande 60 

Index 63 (2018 57) 
Gbg stad 61 (2018 59) 

Trafikkontoret upplevs 
som en attraktiv 
arbetsgivare 

Medarbetarenkäten-
Ökad benägenhet 
att rekommendera 
TK som 
arbetsgivare-
Personalomsättning 

Index faktor 
Attraktiv 
arbetsgivare 65 
Personaloms 8% 

Index 66 (2018 58) 
Gbg stad 69 (2018 67) 
Personalomsättning 
7% (9%)  
Gbg stad 10% (12%) 

Medarbetarenkät 2019 var mindre omfattande och frågor om Upplevd 
arbetsbelastning eller Attraktiv arbetsgivare ingick inte i enkäten. 

Övergripande handlingsplan för arbetsmiljö 2020-2021 
I trafikkontorets gällande övergripande handlingsplan för arbetsmiljö har följande 
områden identifierats att utveckla och förbättra. 

• Projekt Framtida lokaler 
• Ledarskap och organisatorisk tillit 
• Arbetsbelastning och stress 
• Kränkande särbehandling och bemötandefrågor 

Lokalprojektet 
Delaktiviteter i projektet har genomförts under hösten/vintern och projektet pågår 
under hela 2021 med intern projektledning, projektgrupper, facklig 
beredningsgrupp, involvering chefer och medarbetare. Mål för projektet är 
inflyttning i ombyggda lokaler oktober-november 2021. 

Ledarskap och organisatorisk tillit 
Fokus på ledarskapet genom interna utbildningsinsatser i kommunikativt ledarskap 
ingår som aktivitet i den övergripande planen. 

Vi ser i kontorets medarbetarenkät, genomförd november-december 2020, ett 
kraftigt förbättrat resultat avseende ledarskap närmaste chef (index 72 jmf med 
index 62 i medarbetarenkät 2018) liksom faktor organisatorisk tillit (index 66 jmf 
59 i medarbetarenkät 2018). 

Arbetsbelastning och stress 
Vad gäller arbetsbelastning och stress har mycket fokus lagts på att från ledningen 
utveckla och förtydliga prioriteringar i verksamheterna i samband med 
verksamhetsplanering och budgetprocess. Syftet är bland annat att kunna minska 
upplevelse av hög arbetsbelastning där detta är ett problem. Handlingsplanen lyfter 
också chefernas ansvar att genom täta dialoger och avstämningar tillgodose behov 
och förutsättningar i samband med arbete på distans under pandemin, både vad 
gäller psykosocial och fysisk arbetsmiljö. 

I medarbetarenkät 2020 har glädjande nog faktor Inflytande också förbättrats på 
totalnivån (index 63, jmf index 57 i medarbetarenkät 2018). På frågorna om man 
känner av stress i sitt arbete uppgav 23 procent att man känner av stress ganska 
mycket eller väldigt mycket i sitt arbete. Motsvarande resultat i enkäten 2018 var 
35 procent. 

Upplevelse av hög arbetsbelastning varierar också på kontoret och fortsatt fokus på 
frågorna är av största vikt. 
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Kränkande särbehandling och bemötandefrågor 
Under 2020 har alla verksamheter genomfört aktiviteter på tema trakasserier, 
kränkande särbehandling och bemötandefrågor. Även under 2021 ska aktiviteter på 
dessa teman genomföras på arbetsplatsträffar, det är fortsatt ett prioriterat område 
för oss och i staden. Spelregler för hur vi ska bete oss mot varandra arbetas också 
fram i samband med arbetet med nya, verksamhetsbaserade lokaler där hela 
trafikkontoret samlas i slutet av året. 

I medarbetarenkäten ser vi fortfarande siffror som visar att medarbetare känner sig 
utsatta för mobbing eller kränkande särbehandling. I enkäten 2020 uppgav 15 
procent av de som svarat på enkäten att de på något sätt utsatts för 
mobbing/kränkande särbehandling av kollegor, chefer, kunder/brukare eller annan. 
Resultatet var ungefär samma 2019, 16 procent, men högre, 21 procent, i 
medarbetarenkät 2018. 

Bemötandefrågor och spelregler är fortsatt ett fokusområde och är viktigt både ur 
ledarskaps- och medarbetarskapsperspektiv. Vi vet också att medarbetare på vissa 
håll i verksamheten utsätts på ett negativt sätt i sin yrkesutövning av brukare, 
kunder eller andra personer. 



Bilaga 1

Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer

Resor till fots 0,7 18,5 1,2 21,6 0,0 80,6 1,2 102,6

Resor med cykel 7,6 0,0 123,0 5,2 135,8 3,1 662,5 87,9 676,3 58,0

Resor med kollektivtrafik 5,1 2,3 149,2 28,7 151,5 19,3 551,9 76,6 570,4 62,2

Resor med bil 2,5 1,9 41,9 7,5 51,9 5,6 242,0 7,5 367,4 5,6

Näringslivets transporter 2,0 10,8 17,7 145,1 151,9

KomFram Göteborg 1,9 6,1 1,7 6,1 1,7 23,2 1,7 23,2 1,7

Goda Stadsmiljöer 0,8 12,3 21,4 104,6 131,7

Summa Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 20,7 4,2 361,8 44,3 406,0 29,7 1 809,9 174,9 2 023,5 127,5

Netto 16,5 Netto 317,5 Netto 376,3 Netto 1 635,0 Netto 1 896,0

Reinvestering/Upprustning

Spårvägsbanan * 6,7 58,8 7,5 68,9 273,9 7,5 322,5

Byggnadsverk 9,7 95,1 112,8 1 330,1 1 381,8

Belysning och Energieffektivisering 15,1 92,0 93,7 462,2 488,1

Gator och Vägar 10,6 0,9 236,5 1,2 251,4 1 372,0 1,2 1 426,0

Summa Reinvestering 42,0 0,9 482,4 8,7 526,8 0,0 3 438,2 8,7 3 618,4 0,0

Netto 41,1 Netto 473,7 Netto 526,8 Netto 3 429,5 Netto 3 618,4

NAMNGIVNA PROJEKT, Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2 0,0 0,0 6,3 3,2 37,4 18,7 990,0 132,6 1 021,1 132,6

Gång och cykelbro över Götaälv 2,0 2,0 52,0 52,0

Avenyn upprustning 0,0 1,5 1,5 117,0 117,0

Hjalmar Brantingstråket från Hisingbron till 

Vågmästarplatsen *
10,0 10,0

Stadsutveckling Station haga 2,5 44,3 29,2 476,1 471,2

Slakthusmotet - kommunala delar 7,0 7,0

Torslanda tvärförbindelse 2,4 4,5 4,5 197,3 197,3

NAMNGIVNA PROJEKT, Koll2035

Metrobuss 20,0 20,0

Spårväg Alléstråket: Haga - Nordstan 2,0 2,0 137,0 137,0

Citybuss Kallebäck-Gårdastråket 1,0 1,0 101,0 121,0

Citybuss Bergsjöstråket, Gullbergsvass-Gamlestan-

Bergsjön
20,0 30,0

NAMNGIVNA PROJEKT, Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket 1,9 0,2 3,0 3,3 16,7 11,4 228,5 288,0 452,8 315,0

Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden 

(västra och nordvästra delen)
0,7 0,1 2,5 1,4 11,5 7,6 210,8 150,5 200,5 139,2

Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra 

Älvstranden centrala delen
2,2 27,5 16,7 69,7 58,8 1 058,8 730,0 1 530,5 986,4

NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg

Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk * 0,1 0,0 9,3 4,4 10,0 4,7 270,0 143,5 270,7 143,8

Depå Ringön * 0,1 11,0 11,0 0,0

Svingeln 0,1 0,1 0,1 0,0

NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet

Bangårdsförbindelsen - 408 0,0 0,0 2,0 2,0 112,0 72,0 267,0 132,0

Gamlestaden etapp 2 - 407 0,5 0,5 10,4 10,4 9,8 9,8 10,4 10,4 9,8 9,8

Hisingsbron * - 501 76,8 41,5 707,7 306,0 723,2 311,8 1 538,2 306,0 1 443,0 311,8

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Knutpunkt Korsvägen - 409 0,4 0,4 17,8 17,8 15,4 15,4 569,8 569,8 566,4 566,4

Kvilleleden - 303 2,2 0,3 16,4 8,2 30,0 15,0 383,4 191,8 416,2 208,1

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501 13,9 13,9 62,8 62,8 70,2 70,2 86,9 90,9 81,2 91,3

Summa Namngivna projekt 103,8 57,0 936,4 440,5 1 042,4 531,7 6 613,6 2 691,8 7 428,0 3 042,7

Netto 46,7 Netto 495,9 Netto 510,7 Netto 3 921,8 Netto 4 385,3

Övriga Poster

Budgetregleringspost -190,9 -43,5 -2 216,4 -575,4 722,6 572,6

Indexpott 9,5 4,6 179,8 57,2

Konstnärlig utsmyckning (1%) 10,3 10,3 54,7 54,7

Summa Övriga poster 0,0 0,0 -180,6 -43,5 19,8 4,6 -2 161,7 -575,4 957,1 629,8

Netto 0,0 Netto -137,1 Netto 15,2 Netto -1 586,3 Netto 327,3

Summa Totalt 166,5 62,1 1 600,0 450,0 1 995,0 566,0 9 700,0 2 300,0 14 027,0 3 800,0

Netto 104,4 Netto 1 150,0 Netto 1 429,0 Netto 7 400,0 Netto 10 227,0

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.
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Uppdrag från KS/KF 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
bolag, arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka.  
(KF Budget 2021) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret medverkar i arbetet med att ta fram infrastruktur för fossilfria 
drivmedel och för en elektrifiering av kollektivtrafik inom ramen för ett antal 
tidigare uppdrag och arbetet redovisades i trafiknämnden i mars 2020. En 
sammanställning av arbetet med elektrifiering under 2020 kommer att 
rapporteras till nämnden i mars/april 2021. Det kommer bland annat att handla 
om markarbeten för laddinfrastruktur, påverkan i upphandlingsarbete och 
samarbetet med Västtrafik. 

Arbete pågår och kommer att avrapporteras på trafiknämndens sammanträde i 
april. 

 Pågående Trafiknämnden får i 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. (KF Budget 2021) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Med stöd i utredningsresultat från ÅVS Lundbyleden visa på effekten av att sila 
lättare trafik som idag trafikerar Lundbyleden. Arbetet utförs i samverkan med 
stadsbyggnadskontoret. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-03-18 §113 
Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet 
En projektgrupp från trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har formerats 
och förutsättningarna börjat beskrivas och definieras. Trafikanalyskonsulter har 
upphandlats och information om uppdragets tänkta genomförande har 
presenterats för trafiknämnden på sammanträdet i mars. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga 
gator till gågator, gångfartsområden eller sommargågator.  
(KF Budget 2021) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret kommer under 2021 att göra en översyn av utformning av 
gågator/gångfartsområden samt arbeta för att skapa fler 
gågator/gångfartsområden/sommargågator utifrån befintlig kunskap om 
lämpliga gator att omvandla. Under 2020 tog kontoret fram riktlinjer för tillfälligt 
platsskapande, ”Ta Plats”, och konceptet kommer att användas och skalas upp 
för att möjliggöra fler omvandlingar av gator. 

Uppdraget är påbörjat med definiering av slutleverans samt vilka samarbeten 
som behövs inom trafikkontoret. Förväntad slutleverans är en plan för 
potentiella gator som permanent kan omvandlas till gågator/gångfartsområden 
samt en plan för potentiella sommargågator som kan utgöra underlag för 
temporära åtgärder under kommande år. 
 
Samrapporteras med nedan uppdrag från KF 2020-08-20 §8 
Trafiknämnden får i uppdrag att, inom given budgetram, verka för utveckling 
mot fler sommargågator i samråd och samverkan med näringsliv och boende i 
berörda områden. (KF 2020-08-20 §8) 
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 Ej påbörjad Trafiknämnden ges i uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra 
flöden för cykel i de centrala delarna av cykelnätverket. (KF Budget 2021) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Det pågår flera projekt i de centrala delarna av staden. Varje projekt bör lämna 
ett bidrag till en god infrastruktur för cykling. Mellan projekten finns en befintlig 
miljö som kan, men behöver inte, ge en tillräckligt god standard för cykling. Det 
kan också vara så att det finns problem med kompatibiliteten i cykelsystemet 
- mellan projekt och även mellan projekt och den befintliga miljön.  
Förvaltningen håller på och ser över platser och stråk utifrån pågående projekt 
och annan planering för att successivt skapa en struktur för ett cykelsystem i de 
centrala delarna av Göteborg. Ambitionen är att åskådliggöra den här 
strukturen i trafikområdesplaner. Detta ger en grund för projekt att förhålla sig 
till (d v s vilket bidrag till helheten behöver ett projekt skapa) och ger en 
utgångspunkt för att initiera nya relevanta cykelåtgärder. 

Arbetet kommer att hanteras inom ramen för arbetet med trafikområdesplaner 
och ska kopplas till åtgärdsbeskrivningar för nya investeringsprojekt samt, till 
viss del, även pågående projekt. 
 
Trafikkontoret avser avrapportera uppdraget i under hösten 2021 och i 
samband med det be om trafiknämndens uppdrag för vidare och långsiktigt 
arbete. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att föra dialog med regionen om ett möjligt 
tågstopp i Säve. (KF Budget 2021) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dialog med regionen om möjligt tågstopp i Säve. 

Inom Trafikverkets ÅVS för Södra Bohusbanan verkar kontoret för att tågstopp 
i Säve utreds. Staden kommer via Göteborgsregionen (GR) lämna förslag på 
att aktualisera utredning av tågstopp i revidering av regional plan för 
infrastrukturinvesteringar. 

 Pågående Bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden  
(KF Budget 2020) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Planering och aktiviteter pågår och har fokus på internt effektiviseringsarbete, 
ökad digital effektivisering för våra kunder, samt digitalt utvecklingsarbete inom 
ramen för samhällsbyggnadsprocessen, tillsammans med våra samarbetsparter 
på fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt park- och 
naturförvaltningen. Arbetet kommer fortsätta 2021.Följande uppdrag är 
exempel på pågående eller nyss avslutade digitaliseringsaktiviteter: 
- Systemstöd för hantering dispenstransporter 
- Ärendehantering för skadeärenden 
- Ärendehantering för TA-planer 
- Stadens lånecyklar "Styr och ställ" 
- App "Cykelstaden" 
- App för resebokning serviceresor 

Planering och aktiviteter pågår fortsatt inom området digitalisering.  
Fokus är internt effektiviseringsarbete, ökad digital effektivisering för våra 
kunder, samt digitalt utvecklingsarbete inom ramen för samhällsbyggnads-
processen, tillsammans med våra samarbetsparter på fastighets- och 
stadsbyggnadskontoren samt park- och naturförvaltningen. 
Under första kvartalet har bland annat  arbetsprocesser för att utveckla IT 
tjänster samt för prioritering och beslut av digitaliseringsaktiviteter internt 
utarbetats. Förstudie digitalisering gemensam samhällsbyggnadsprocess, för 
planeringsskedet har beslutats och startats upp.  
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 Pågående Bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, 
under mandatperioden (KF Budget 2020) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret har en arbetsrutin där varje rekryteringsbehov lyfts för 
förvaltningsövergripande beredning och prioritering innan beslut om rekrytering/ 
utökning av personalvolym. Personalnyckeltal följs upp och analyseras löpande 
i samband med verksamhetsuppföljning, och utgör underlag för eventuella 
åtgärder. Arbete med prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten är en 
central fråga för förvaltningen och utifrån förutsättningar och strategiska 
ställningstaganden görs avvägningar om kompetensbehov. 

Varje rekryteringsbehov som signaleras i verksamheterna lyfts för 
förvaltningsövergripande beredning och prioritering inför beslut om rekrytering. 
Personalnyckeltal följs upp och analyseras löpande i samband med 
verksamhetsuppföljning och är del av underlag för eventuella åtgärder. Arbete 
med prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten är en central fråga för 
förvaltningen och utifrån förutsättningar och strategiska ställningstaganden 
görs avvägningar om kompetensbehov. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka  
(KF Budget 2020) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 1562/20 
Trafikkontoret medverkar i arbetet med att ta fram infrastruktur för fossilfria 
drivmedel och för en elektrifiering av kollektivtrafik inom ramen för uppdragen 
7211/18 och 7219/18. Arbetet kommer att redovisas i trafiknämnden i mars 
2020.  
Inom ramen för stadens serviceresor sker upphandling av utförare med högt 
ställda miljökrav på fordonsflottan. 

Arbetet pågår och kommer att avrapporteras till trafiknämnden i maj 2021. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten på 
Saltholmsgatan m.m. (KF 2019-09-12 §20) 
 
Beskrivning av uppdrag 
KF 2019-09-12 §22 punkt 3 

Arbete pågår och kommer att avrapporteras till trafiknämnden i april 2021. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att medverka i Västtrafiks fördjupade 
utredning av alternativa kollektivtrafiklösningar, under förutsättning att 
regionstyrelsen tar beslut om att utredningen ska genomföras, och 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till genomförande. (KF 
2020-04-16 §20, punkt 5) 
 

Fortsatta utredningar av alternativa kollektivtrafiklösningar sker i en mängd 
fördjupningar i samverkan med Västtrafik. Resulterande förslag förväntas 
succesivt hanteras inom ramen för Stadstrafikforums revideringar av 
handlingsplan för genomförande av Målbild Koll2035.  Handlingsplan är 
anpassad utifrån att Linbaneprojektet avbröts och avslutades. Utredningar sker 
i samverkan med Västtrafik inom ett samarbete kallat StadsKoll. 

 Pågående Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med 
byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden, 
Framtidskoncernen samt andra berörda nämnder och bolag att strategiskt 
samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med 
utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad”.  
(KF 2020-06-16 §19, punkt 1) 

Arbete pågår och leds av förvaltningens cykelstrateg. 
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 Ej påbörjad Trafiknämnden samt ovanstående nämnder och bolag får i uppdrag att 
under genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer 
av cyklar och cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och 
mikromobilitet. (KF 2020-06-16 §19, punkt 2) 

Arbetet kommer att utföras i samarbete mellan medarbetare som arbetar med 
stadens cykelprogram och medarbetare som arbetar med mikromobilitet. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, inom given budgetram, verka för 
utveckling mot fler sommargågator i samråd och samverkan med 
näringsliv och boende i berörda områden. (KF 2020-08-20 §8) 

Återrapporteras genom uppdrag från KF Budget 2021:  
Trafiknämnden får i uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga gator till 
gågator, gångfartsområden eller sommargågator. 

 Pågående Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika 
klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. 
Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.  
(KS 2020-08-20 §3, punkt 1) 
 
 

Ett verksamhetsspecifikt klimatmål för trafikkontoret kommer att införas i 
samband med arbetet med miljöledningssystem. Till grund för 
miljöledningssystemet kommer en miljöutredning att göras som kommer visa 
vad som är trafikkontorets största miljö- och klimatpåverkan. 
Trafikkontorets största påverkan på 1,5 graders målet är arbetet med att 
minska det motoriserade vägtrafikarbetet. I samband med arbetet med det 
kommande miljö- och klimatprogrammet gjordes en beräkning att detta måste 
minska med ungefär 25 procent till 2030.  För kunna mäta detta specifika 
klimatmål behöver kontoret utveckla indikatorn och mätmetoder. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag samt Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Mölndals stad 
och Partille kommun leda stadens arbete i det fortsatta genomförandet av 
handlingsplanen 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035.  
(KF 2020-09-10 §21, punkt 3) 

Detta är en av kontorets prioriterade uppdrag eftersom detta kopplar också an 
mot trafiknämndens mål om att Staden ska nå målsättningarna i Koll2035. 
Kontoret kommer tillsammans med övriga parter årligen följa upp följsamheten 
mot handlingsplanen samt årligen göra en mer detaljerad verksamhetsplan i 
syfte att säkerställa efterlevnad av handlingsplanen. 

 Ej påbörjad Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden ges i uppdrag att i 
samverkan med Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda 
möjligheten till innovativa mobilitetsåtgärder - så kallade ”last-mile-
lösningar” – i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om 
Liseberg. (KF 2020-09-10 §22, punkt 2) 

Trafikkontoret har varit i kontakt med Göteborgs Stads Parkering AB och 
inväntar att Parkeringsbolaget tar initiativ till ett startmöte och att medverka i en 
arbetsgrupp. 

 Pågående Stadeninternt klimatväxlingssystem -  Trafiknämnden får i uppdrag att 
bygga upp och förvalta system för nämndernas ansökningar och 
fördelning av medel till nämnderna. Trafiknämnden ska vid behov ge stöd 
vid bedömning av nämnders och styrelsers åtgärdsval.  
(KF 2020-09-10 §30, punkt 3) 

Det nya arbetssättet presenteras för beslut på trafiknämnden i april. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om 
väsentliga förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i 
förhållande till tidigare fattade beslut när reviderat medfinansierings- och 
genomförandeavtal tecknats med Trafikverket.  
(KF 2020-11-12 § 11, punkt 4) 
 
Beskrivning av uppdrag 
§ 11 1255/20 Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i Backaplan 

Kvilleleden/ Gator vid Backaplan – Inga innehållsförändringar mot 
fullmäktigebeslut från 2017 eller 2020 föreligger. 
I november 2020 fattade kommunfullmäktige ett reviderat investeringsbeslut 
vilket ger trafiknämnden större mandat att agera kring innehållsförändringar om 
så krävs, detta i syfte att hålla projektets tilldelade budgetram. En 
förberedande entreprenad är påbörjad inom ramen för huvudprojektet 
Kvilleleden/ Gator vid Backaplan. Projektet har tillsammans med Trafikverket 
förhandlat fram ett nytt Medfinansierings- och samverkansavtal (MOS II). 
Projektet planerar annonsering av huvudentreprenadens förfrågningsunderlag 
innan sommaren 2021. 
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 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som 
framkommer i trafikkontorets tjänsteutlåtande. (KF 2020-12-10 §16 punkt 
2) 
 
Beskrivning av uppdrag 
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att 
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av 
allmän plats vid byggande av järnväg 

Uppdraget är fördelat men ej påbörjat. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av 
offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande 
av järnväg i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. (KF 2020-12-10 § 16, punkt 3) 
 
Beskrivning av uppdrag 
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att 
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av 
allmän plats vid byggande av järnväg 

Uppdraget är fördelat men ej påbörjat. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat 
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för 
gatumark och annan allmän platsmark. (KF 2020-12-10 § 16, punkt 4) 
 
Beskrivning av uppdrag 
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att 
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av 
allmän plats vid byggande av järnväg 

Uppdraget är fördelat men ej påbörjat. 

 Pågående Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
trafiknämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för 
trafikbuller i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor 
och grundskolor i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 
(KF 2020-12-10 § 22, punkt 1) 
 
Beskrivning av uppdrag 
§ 22 0837/20 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021 

Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret är representerade i 
detta arbete. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för annonsering på 
stadens annonsplatser. Riktlinjen ska tydliggöra kraven enligt ICC:s 
regler för könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att annonser 
inte får vara rasistiska. (KF 2020-12-10 §33, punkt 2) 
 
 

Uppdraget är fördelat men ej påbörjat. 
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Uppdrag från trafiknämnden 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på vattenvägar 
(Följduppdrag TN 2018-12-10 § 485) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7435/20 Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på 
vattenvägar 
 
Följduppdrag efter TN 2018-12-10 §485 efter yrkande (S);(V); yttrande (MP)  
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare enligt förslag till modellstruktur. 
Trafikkontoret får i uppdrag att inom ramen för modellstrukturen påbörja 
inventering och identifiering av strategiska kaj/nodplatser längs älven. 
 
TK Dnr: 5807/17 
Uppdrag fullgjort TN 2018-12-10 §485 

Arbetet med inventering av kajer som förvaltas av trafikkontoret har inte 
påbörjats än. En kartläggning av nödvändiga parametrar inför inventeringen 
har dock påbörjats. Nya möten med arbetsgruppen – kajgruppen – kommer att 
hållas, där vi prioriterar att bjuda in övriga förvaltningar som äger kajerna i 
staden, bl.a. park och naturförvaltningen och fastighetskontoret. 

 Pågående Yrkande (MP), (V) och (S) Kvillestråkets gång- och cykelbana  
(TN 2019-11-28 §433) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 8334/19 
Uppdrag TN 2019-11-28 §433 
Trafikkontoret får i uppdrag  
- att tillsammans med övriga förvaltningar, snarast arbeta för att återskapa ett 
grönt gång- och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket. 
 
- att dialog med boende samla in behov och synpunkter kring lösningar både för 
det nu avstängda stråket och den alternativa väg som det nu arbetas med. 
 
- att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden. 

Arbete pågår i samarbete med fastighetskontoret. Trafikkontoret avser 
slutrapportera uppdraget till sommaren 2021. 

 Pågående Yrkande från (S), (V), (MP) angående kollektivtrafik till Delsjön samt 
bereda för gång- och cykelväg på Alfred Gärdes väg (TN 2019-12-12) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2308/19 
Trafiknämnden beslutar att genomföra den föreslagna cykelbanan utmed Alfred 
Gärdes väg om andra cykelprojekt drabbas av förseningar 

Arbete pågår och åtgärden kommer att inarbetas i kommande 
investeringsplanering istället för att avvakta cykelprojekt i området som 
försenas (som uppdraget var formulerat). 
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 Pågående Inriktningsbeslut för ny taxestruktur för färdtjänstresor (TN 2019-12-12) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 1658/19 
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till ny 
modell för taxa utifrån inriktningarna i trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Ett nytt försök sker i nuläget för breddad och fördjupad samverkan med 
brukarorganisationerna då dessa inte upplevde att vi lyssnade på dom vid 
tidigare dialogtillfällen. Ett förslag till nytt taxesystem bedöms kunna vara klart 
hösten 2021. 

 Pågående Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och 
trygghet (TN 2020-02-06 § 15) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0482/20 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 970 
- Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet. 

Uppdraget planeras återrapporteras under hösten. 

 Pågående Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje (TN 2020-02-06 §16) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 8234/19  
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 927 
- En flexiblare Flexlinje. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 §25 8234/19 
Trafiknämnden beslutar att delvis genomföra Göteborgsförslag 927 - En 
flexiblare flexlinje inom ramen för trafikkontorets pågående och framtida 
utveckling av flexlinjetrafiken i Göteborg. 

 Pågående 3001/20 Stimulansåtgärder under Coronapandemin (TN 2020-04-23 §) 
 
Beskrivning av uppdrag 
- Parkeringstaxan för vissa utvalda parkeringsplatser för besökare i centrala 
staden, justeras under perioden maj-juni i enlighet med trafikkontorets förslag. 
- Trafikkontoret bemyndigas att justera villkoren för Styr & Ställ så att 
användningen stimuleras, till exempel genom sänkt avgift eller fria tidsperioder. 
- Trafikkontoret får i uppdrag att genomföra åtgärder för ökad framkomlighet 
och attraktivitet för gång och cykel i linje med de förslag som redovisas i 
tjänsteutlåtandet. 
- Avgifter för avtal avseende verksamhet på vatten justeras i linje med 
motsvarande reduktion för markupplåtelse för försäljningsändamål. 
- Trafiknämnden använder 11,7 miljoner kronor för intäktsbortfall samt 
kostnader under perioden maj-juni. 

Utvärdering av åtgärder pågår inom ramen för projektet TEMPO. Efter 
slutrapport från projektet kommer trafikkontoret att slutrapportera uppdraget 
tillsammans med utvärderingen. 

 Ej påbörjad Yrkande från (MP), (V), (M), (L), (C), (S) och (D) angående reglering av 
trafiken runt Götaplatsen (TN 2020-06-23 § 265) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr: 4661/20  
- Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram förslag till trafiknämnden, på åtgärder 
som begränsar biltrafiken vid Götaplatsen. 
- Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera förslagen till trafiknämnden före 
införandet. 

Trafikkontoret har utrett förutsättningarna för reglering av trafik runt 
Götaplatsen och arbetet kommer att tas vidare. 
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 Pågående Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp  
(TN 2020-08-27) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3141 
- Förbjud lastbilar genom Olofstorp. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 §26 56/20 
1. Trafikverket bjuds in till trafiknämnden för att presentera åtgärdsvalsstudien 
för väg 1937 
2. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde 

 Pågående Yrkande från (D) angående P-hus Nordstan (TN 2020-09-24) 
 
Beskrivning av uppdrag 
7214/20 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa vilken nivå av tillgänglighet till P-hus 
Nordstan som kommer att upprätthållas under byggperioden (av större projekt i 
närområdet), samt vilka möjligheter som finns för att skapa ökad tillgänglighet 
på kort sikt. 
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa vilken nivå av tillgänglighet som nya 
detaljplaner i området medför för P-hus Nordstan på längre sikt, samt vilka 
möjligheter som finns för att skapa ökad tillgänglighet på längre sikt. 

Arbete pågår. 

 Pågående Yrkande från (S) angående hantering av felparkerade elsparkcyklar  
(TN 20-10-22 § 387 2241/19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur staden med befintlig 
personal skulle kunna flytta en el-sparkcykel som utgör en fara eller hinder för 
framkomligheten.  
2.Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man skulle kunna ta 
ut en avgift, för att täcka kostnaderna för en flytt av en el-sparkcykel enligt ovan 
att satts, från företaget som äger el-sparkcykel. 
3.1. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med relevanta förvaltningar 
och myndigheter, genomföra en kartläggning av elsparkcyklarnas funktion i 
trafiksystemet och elsparkcykelföretagens verksamhet. Kartläggningen ska 
inkludera trafiksäkerhetsfrågor, miljö- och klimatpåverkan samt vilka 
skatterättsliga, arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga förhållanden som råder 
inom branschen. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-03-18 §90 
Punkt 1 och 2 i uppdraget är förklarat fullgjort vid trafiknämndens sammanträde 
i mars 2021. 
Punkt 3 avses avrapporteras till trafiknämnden i juni 2021. 

 Pågående Yrkande från (D) angående alternativ till finansiering för färjeläget samt 
studie av Koll2035 i samband med aktuella detaljplanen för 
Masthuggskajen (TN 2020-11-19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att under fortsatta arbetet med 
Masthuggskajen säkerställa att färjeläget finns med i planeringen och informera 
nämnden kring förslag i samband med detta. 

En översyn av halvöns tekniska utformning genomförs för närvarande och i det 
arbetet tas beslutsunderlag för färjeläge fram. 
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 Pågående Investeringsplanering för utbyggnad av allmän plats inom detaljplanen för 
vård och forskning vid Per Dubbsgatan. (TN 2020-11-19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med en överenskommelse med 
Västtrafik om en kostnad om 20 miljoner kronor i förtida underhåll. 

Kontoret har med projektet i långsiktigt investeringsunderlag samt påbörjat en 
dialog med Västtrafik och investeringsåtgärden finns därför med i underlag för 
Långtidsprognos till Västtrafik, men är ej kostnadssatt där i. 

 Ej påbörjad Avveckling av ElectriCity linje 55 och linje EL16 (TN 2020-11-19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur stadens dialog med Västtrafik sett 
ut gällande drivmedel i nya bussar på linje16.2. Trafiknämnden gav samtidigt 
trafikkontoret i uppdrag att redovisa om alternativ med eldrivna bussar på linje 
16 har valts bort i upphandlingen och i så fall varför. 

Uppdraget är fördelat men ej påbörjat. 

 Pågående Översyn Enskilda vägar (TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1. Ta fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av 
enskilda vägar till vägföreningarna. 
 2. Ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägföreningarna. 

Avdelningen har ett uppdrag från nämnden att återkomma med handlingsplan 
för att återlämna driften till enskild väghållare. vi har också uppdraget att ta 
fram ett förslag på kriterier för bidrag för vägföreningarna, då dagens upplägg 
inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Arbetet fortlöper och avdelningen 
kommer att komma med information till nämnden under maj månad. 

 Pågående Godkännande av genomförandestudie för pendlingscykelbana Backaplan-
Bräckemotet (TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att tillse att den del av pendlingscykelbanan som 
ansluter till pendlingscykelbanan norr om Hjalmar Brantingsgatan, mellan 
Backaplan och fästet för Hisingsbron, utformas på ett sådant sätt att den 
tillgodoser en för pendlingscyklister attraktiv, trygg och gen väg. 

Trafikkontoret har lyft i stadens gemensamma samverkansforum för Backaplan 
vikten av att beakta det genomgående pendelcykelstråket vid Backaplan. 
Ytterst beslutar byggnadsnämnden genom detaljplanens utformning vilka 
anspråk som ska tillgodoses. 

 Ej påbörjad Förslag till styrande dokument för citylogistik inom Göteborgs Stad  
(TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden beslutade att ge trafikkontoret i uppdrag att ta fram en plan för 
citylogistik. 

Arbetet kommer att påbörjas under 2021. 
  

 Pågående Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i Angered (TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 4209 
- Styr & Ställ i Angered. 

Uppdraget kommer att slutrapporteras till trafiknämnden 2021-04-23. 
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 Pågående Göteborgsförslag 4218 – Översyn av säkerheten på gång- och cykelbana 
på Sandarna – Kungssten (TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 4218 – 
Översyn av säkerheten på gång- och cykelbana på Sandarna – Kungssten. 

Arbete påbörjat. Cykelbanan är en del av det planerade cykelpendelstråket på 
sträckan Stigberget-Saltholmen. 

 Pågående Yrkande från (MP) och (V) om snöröjning för cykelframkomlighet.  
(TN 2021-02-11) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka formuleringarna i avtal med 
entreprenörer som sköter snöröjnig och halkbekämpning av gång- och 
cykelbanor och andra vägar som påverkar gående och cyklisters 
framkomlighet, särskilt för att främja vintercyklism. 
2. Trafikkontoret får i uppdrag att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal som 
rör snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för 
vintercyklister och gående. 
3. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka kommunikationen till cyklister om 
framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vi snöfall 
eller andra påverkande händelser. 

Arbete pågår och ärendet kommer upp på sammanträdet i april. 

 Pågående Svar på fråga från (MP) och (V) om omhändertagande av synpunkter på 
cykelfrågor. (TN 2021-02-11) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att ta initiativ till och samverka med Konsument- 
och medborgarservice och socialnämnderna för att utveckla metoder för jämlik 
medborgardialog gällande trafikfrågor, inklusive cykelfrågor. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 
Frågan besvarades vid trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 och 
trafikkontoret fick i samband med det i uppdrag att ta initiativ till och samverka 
med konsument-och medborgarservice och socialnämnderna för att utveckla 
metoder för jämlik medborgardialog gällande trafikfrågor, inklusive cykelfrågor. 
Det arbetet kommer att utföras i samarbete mellan avdelning Kommunikation 
och dialog och avdelning Stadens användning under ledning av KoD. 

 Pågående Bro eller tunnel mellan Lindholmen - Stigberget. Synpunkter från 
remissinstanser samt förslag till val av alternativ (Följduppdrag TN 2021-
03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med information om vad det skulle 
kosta i tid och pengar för att utföra utredningsuppdragen i samtliga 
tilläggsyrkanden  
(ett tilläggsyrkande från S och fem från D). 
 
Trafikkontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med 
Lindholmsförbindelsen studera hur en bergtunnel vid Lindholmen skulle kunna 
realiseras 

För närvarande pågår framtagande av resursbehov (tid och pengar) för vad det 
skulle kosta att genomföra utredningar enligt tilläggsyrkanden. Dessa planeras 
att redovisas vid trafiknämnden i april månad då också de bordlagda 
yrkandena förväntas beslutas. 
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 Ej påbörjad Dnr 4649/20 Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen – Inriktningsbeslut samt Yrkande från (D) angående gång- 
och cykelbro Casinot - Lundbystrand. (Följduppdrag TN 2021-03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ tidsplan 
förfärdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra 
avkall på säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år 
efterkommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

Ej ännu påbörjad, då uppdraget beslutades i mars 2021 

 Ej påbörjad Dnr 00577/21 Göteborgsförslag 5253 - Färjeläge vid bockkranen (TN 2021-
03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda förslaget. 

Ej ännu påbörjad, då uppdraget beslutades i mars 2021. 

 Pågående Dnr. 01771/21Yrkande från (L), (MP), (V), (S) och (C) angående remissvar 
till länsstyrelsen angående avstyrkande av deponi i Vråssered (TN 2021-
03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att framföra till Miljö- och 
klimatnämnden och Länsstyrelsen att om remissen om tillstånd till deponi för 
inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun  hade skickats till 
trafiknämnden för yttrande hade trafiknämnden avstyrkt den föreslagna deponin 
i Vråssered med anledning av att det saknas lämpliga anslutningsvägar. 

Kontoret arbetar med att framföra till miljö- och klimatnämnden och 
Länsstyrelsen, att om remissen om tillstånd till deponi för inert avfall på 
fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun bör avstyrkas med anledning 
av att det saknas lämpliga anslutningsvägar. 

 Pågående Dnr 7440/20 Svar på remiss från Trafikverket - ÅVS E6 genom centrala 
Göteborg och Mölndal (Följduppdrag TN 2021-03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att ge en samordnad redogörelse kring ÅVS E6, 
ÅVS Göteborg-Varberg, ÅVS 158-stråket, Järnvägsteknisk utredning 158-
stråket på nästkommande gemensam temadag med de andra berörda 
nämnderna. 

Uppdraget är kommunicerat med våra systerförvaltningar samt med 
Trafikverket. Planering för kommande gemensamma temadag 29 oktober för 
nämnderna BN, FN, PONN samt TN startas upp under april månad. 

 Ej påbörjad Svar på yrkande från (MP) och (V) rörande flytt av elsparkcyklar 
(Följduppdrag TN 2021-03-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
2.Trafikdirektören får i uppdrag att återrapportera till nämnden hur åtgärden har 
fungerat för att ta beslut i nämnden om att justera eller besluta om ytterligare 
åtgärder för att hantera elsparkcyklar som är uppställda farligt eller hindrande. 
 

Kommer inte kunna följas upp förrän tidigast hösten 2022. 
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Avslutade uppdrag 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med Miljö- och 
klimatnämnden, utreda effekterna av ett antal olika möjliga utformningar 
av en miljözon klass 2-områden (KF Budget 2020) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 1564/20 
Trafikkontoret kommer agera projektledare för den utredning som genomförs 
tillsammans med miljöförvaltningen. 
 
Stadsledningskontorets bedömning är att ärendet ska återrapporteras i eget 
ärende, nämnd/styrelse bör besluta att översända ärendet med tillhörande 
handlingar som ev. utredningar/rapporter till KS/KF. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 §27 1564/20 
1. Trafiknämnden godkänner rapporten och redovisningen av uppdraget 

att utreda effekter av ett antal olika möjliga utformningar av en 
miljözon klass 2 i Göteborg 

2. Trafiknämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020 till 
trafikkontoret att, tillsammans med Miljö- och klimatnämnden , utreda 
effekterna av ett antal olika möjliga utformningar av en miljözon klass 
2-områdeen förklaras fullgjort. 

3. Trafiknämnden skickar rapporten till kommunfullmäktige som 
avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 till 
miljö- och klimatnämnden att, tillsammans med trafiknämnden, utreda 
effekterna av ett antal olika möjliga utformningar av en miljözon klass 
2-områden. 

 Avslutad Västtrafiks Trafikplan 2021 (TN 2020-10-22 § 403 3350/19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1. Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att tillskriva Västtrafik AB och 
begära att indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas. 
 

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 §40 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att tillskriva Västtrafik AB och begära att 
indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas (TN 2020-12-22 §403) för 
fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 3126 - Supercykelväg på Norra Älvstranden (TN 2020-
08-27) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3126 
- Supercykelväg på Norra Älvstranden. 

Trafiknämndens sammanträde 2021-03-18 § 93 5006/20 
Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 3126 
Supercykelbana på Norra Älvstranden. 
  

 Avslutad Lägesrapport om elcyklar och krav på tillstånd enligt ordningslagen (TN 
2020-09-24) 
 
Beskrivning av uppdrag 
2241/19 
Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa fördjupad analys kring 
trafiksäkerheten för elsparkcyklar samt ge förslag på åtgärder för att förhindra 
eller minska olyckor och skador 

Trafiknämndens sammanträde  2021-03-18: § 91 2241/19 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att redovisa fördjupad analys kring säkerhet 
för elsparkcyklar samt ge förslag på åtgärder för att förhindra eller minska 
olyckor och skador (TN 2020-09-24 §354) för fullgjort. 
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