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ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard 
(Åtgärdvalsstudie)  
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden upphäver sitt beslut från 2022-02-10 § 26.

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
återkomma med ett inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för 
trafikåtgärder som följer boulevardens inriktning preciserade av trafiknämnden 
och som krävs för att stödja markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg.

4. Trafiknämnden beslutar att planeringen för boulevarden ska utgå från den 
inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som framgår av Åtgärdsvalsstudien 
för Dag Hammarskjölds boulevard, bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

5. Trafiknämnden beslutar att inleda dialog med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida 
järnväg från Haga station till Kungsbacka via Järnbrott.

Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade 2022-02-10 § 26 om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard. På grund av den mänskliga faktorn verkar protokollet inte återspegla 
trafiknämndens beslut. Trots att trafiknämnden beslutade enligt trafikkontorets förslag 
stämmer inte beslutet överens med förslaget. Trafikkontoret föreslår därför att 
trafiknämnden upphäver sitt tidigare beslut och tar upp ärendet på nytt. 

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

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

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-04-11
Diarienummer 3757/16

Handläggare
Sara Olsson/Trafikkontoret/GBGStad, 
Telefon:
E-post: fornamn.efternamn@trafikkontoret.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor
1. Protokollsutdrag trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 26
2. Yrkande från (D) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 protokollsbilaga 1, § 

26
3. Yttrande från (MP) och (V) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 

protokollsbilaga 2, § 26
4. Yttrande från (M), (L) och (C) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 

protokollsbilaga 3, § 26
5. Yttrande från (S) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 protokollsbilaga 4, § 

26
6. Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-12-13 med bilagor
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Ärendet 
Trafiknämnden beslutade 2022-02-10 § 26 om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard. På grund av den mänskliga faktorn återspeglar inte protokollet trafiknämndens 
beslut. Trots att trafiknämnden beslutade enligt trafikkontorets förslag stämmer inte 
beslutet överens med förslaget. Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden upphäver 
sitt tidigare beslut och tar upp ärendet på nytt. 

Beskrivning av ärendet
Trafikkontoret har upptäckt ett fel i trafiknämndens protokoll. Trafiknämnden beslutade 
enligt trafikkontorets förslag i trafikkontorets tjänsteutlåtande, se bilaga 6. Trots detta 
stämmer inte beslutet i protokollet (bilaga 1) med trafikkontorets förslag (bilaga 6). 

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret har upptäckt ett fel i trafiknämndens protokoll och föreslår därför att 
trafiknämnden fattar ett nytt beslut i ärendet. Trafikkontoret anser att det är viktigt att 
trafiknämndens beslut återspeglas i trafiknämndens protokoll. 

Felet som uppstått beror på den mänskliga faktorn och bör korrigeras så snart som möjligt 
så att ärendet kan behandlas i kommunfullmäktige utan fler onödiga dröjsmål. 

Maria Hagberg

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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