
 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 1 (68) 

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

Tid: 9:00–17:23 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer: 136–193 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Hans Arby (C) 1:e vice ordförande, deltar digitalt 
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande  
Blerta Hoti (S), deltar digitalt 
Gertrud Ingelman (V), deltar digitalt 
Henrik Munck (D), deltar digitalt 
Peter Lintin-Wold (L), deltar digitalt 
Leif Blomqvist (S), deltar digitalt 
Ronny Svensson (S), deltar digitalt 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M), deltar digitalt 
Gabriella Köster (S), deltar digitalt 
Karin Karlsson (V), deltar digitalt 
Joakim Rosdahl (D), deltar digitalt 
Björn Bergholm (L), deltar digitalt 
Lars Berggren (MP), deltar digitalt 

Övriga närvarande 
Kristina Lindfors, trafikdirektör 
Jan Rinman, biträdande trafikdirektör 
Jenni Hermansson, nämndsekreterare 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning, deltar digitalt 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret, deltar digitalt  
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP), deltar digitalt 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S), deltar digitalt 
Carina Bulic, stadssekreterare (D), deltar digitalt 
Charlotte Nätstrand, revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Torbjörn Rigemar revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Johan Abrahamsson revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Tim Sahlén revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco §§ 136–160 
Viviann Ekstrand, Vision 

Justeringsdag: 2021-05-04 
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Underskrifter 

Anslag om justering av §§ 148, 156 och 157 2021-04-23 har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla den 2021-04-26. 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2021-05-05. 
 

 

 

  

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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§ 136   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 
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§ 137   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden utser Karin Pleijel (MP) att tillsammans med ordförande Toni 

Orsulic (M) justera protokollet.  
2. Protokollet justeras tisdagen den 4 maj.  
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§ 138   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner dagordning med följande ändringar: 

Revisioner 2020 dnr 0585/20 flyttas fram på dagordningen så att ärendet behandlas efter 
§ 150.  

Lägesrapport om arbetsmiljö behandlas tillsammans med § 156 delårsrapport mars 2021.  

Henrik Munck (D) anmäler följande ärenden: 

• Yrkande från (D) gällande coronaåtgärd angående markupplåtelsetaxa (behandlas 
tillsammans med yrkandet från (MP) och (V) angående förlängning av tillfällig 
stödåtgärd för restaurangnäringen gällande avgift för markupplåtelse) 

• Yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag angående Operalänken 

Karin Pleijel (MP) anmäler följande ärende: 

• Yrkande från (MP) och (V) angående förlängning av tillfällig stödåtgärd för 
restaurangnäringen gällande avgift för markupplåtelse (behandlas tillsammans 
med yrkandet från (D) gällande coronaåtgärd angående markupplåtelsetaxa) 

• Fråga från (MP) och (V) gällande cykling på Korsvägen 

Gertrud Ingelman (V) anmäler följande ärenden: 

• Yrkande från (V), (MP) och (S) angående översyn av affischeringstavlor 
• Yrkande från (V), (MP) och (S) gällande Styr och Ställ Delsjön och eventuellt 

andra badplatser under sommaren 2021 

Blerta Hoti (S) anmäler följande ärenden: 

• Fråga från (S) angående mobilitetslösningar och boendeparkeringar 
• Fråga från (S) angående cykelparkering vid event och arrangemang 
• Fråga från (S) angående situationen på Åkareplatsen 
• Fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar 

Peter Lintin-Wold (L) anmäler följande ärende: 

• Fråga från (L) gällande cykelbanor på Hisingsbron 
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§ 139 00231/21 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar till protokollet att inget jäv anmäls. 
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§ 140 00480/21 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet. 

Handlingar 
Protokoll FSG 2021-03-08 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2021-03-10 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2020-12-09 

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande inför miljö- och klimatnämndens sammanträde 1 
april - yttrande till Miljöprövningsdelegationen om ansökan om tillstånd till deponi för 
inert avfall, Massoptimering Väst AB, Vråssered 4:6 dnr. 01771/21 
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§ 141 00481/21 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Trafikdirektör Kristina Lindfors redogör för följande: 

• Invigning av Hisingsbron 
• Information sedan förra nämndsammanträdet om fel i beräkningsmodell 
• Förändringar i förvaltningsledningen 
• Samtalsklimatet mellan nämnd och förvaltning. 

 

Handling 
Trafikkontorets presentation 
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§ 142 4122/19 
Lindholmen - Stigberget  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till trafiknämnden med 

information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra 
utredningsuppdragen i samtliga tilläggsyrkanden (TN 2021-03-18 § 86) för 
fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-03-18 § 86 

Information 
Ma-Lou Wihlborg, Christer Niland och Per Wingqvist från trafikkontoret redogör för 
ärendet.  

Handlingar 
Tilläggsyrkande 7a från (D) (protokollsbilaga 1 § 142) 

Tilläggsyrkande 7b från (D) (protokollsbilaga 2 § 142) 

Tilläggsyrkande 7c från (D) (protokollsbilaga 3 § 142) 

Tilläggsyrkande 7d från (D) (protokollsbilaga 4 § 142) 

Tilläggsyrkande 7e från (D) (protokollsbilaga 5 § 142) 

Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 6 § 142) 

Information från trafikkontoret om fel i Trafikverkets beräkningsmodell för beräkning av 
samhällsekonomisk lönsamhet 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar i första hand yrkar bordläggning på tilläggsyrkandet 7b och 7e 
från (D) samt bordläggning på tilläggsyrkandet från (S). I andra hand yrkar han bifall till 
tilläggsyrkandena 7a till 7e från (D) samt bifall till tilläggsyrkandet från (S).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (S) samt bifall på tilläggsyrkandena 
7b och 7e från (D). 
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Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman 
(V) yrkar att ärendet ska avgöras idag, avslag på tilläggsyrkandena 7a till 7e från (D) 
samt avslag på tilläggsyrkandet från (S). 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma 
till trafiknämnden med information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra 
utredningsuppdragen i samtliga tilläggsyrkanden (TN 2021-03-18 § 86) för fullgjort.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet om bordläggning av tilläggsyrkande 7b från 
(D) mot yrkandet att ärendet ska avgöras idag. Han finner att tilläggsyrkandet ska avgöras 
idag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet om bordläggning av tilläggsyrkande 7e från 
(D) mot yrkandet att ärendet ska avgöras idag. Han finner att tilläggsyrkandet ska avgöras 
idag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet om bordläggning av tilläggsyrkande från 
(S) mot yrkandet att ärendet ska avgöras idag. Han finner att tilläggsyrkandet ska avgöras 
idag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande 
7a från (D). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande 
7b från (D). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär avslag på tilläggsyrkande 7b från (D). 

Nej-röst innebär bifall till tilläggsyrkande 7b från (D).  

Ja-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L), Karin Pleijel (MP), 
Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Ronny Svensson (S), och Leif 
Blomqvist (S). 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar att avslå 
tilläggsyrkande 7b från (D).  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 11 (68) 

Propositionsordning, fortsättning 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande 
7c från (D). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande 
7d från (D). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande 
7e från (D). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär avslag på tilläggsyrkande 7e från (D). 

Nej-röst innebär bifall till tilläggsyrkande 7e från (D).  

Ja-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L), Karin Pleijel (MP), 
Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Ronny Svensson (S), och Leif 
Blomqvist (S). 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar att avslå 
tilläggsyrkande 7e från (D).  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkandet 
från (S). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.   

Omröstning begärs och verkställs 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär avslag på tilläggsyrkandet från (S). 

Nej-röst innebär bifall på tilläggsyrkandet från (S). 

Ja-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L), Karin Pleijel (MP), 
Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Ronny Svensson (S), och Leif 
Blomqvist (S). 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet från (S).  
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Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till trafiknämnden med 
information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra utredningsuppdragen i 
samtliga tilläggsyrkanden (TN 2021-03-18 § 86) för fullgjort. Han finner att 
trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  

Protokollsanteckningar 
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C) och Peter Lintin-Wold (L) anmäler en 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 7, § 142). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) anmäler en protokollsanteckning 
(protokollsbilaga 8, § 142). 

Reservation 
Henrik Munck (D) inkommer med följande skriftliga reservation: ” Demokraterna 
bedömer att utredningen av Lindholmsförbindelsen inte har gett ett beslutsunderlag som 
är tillräckligt. Med tanke på den stora utredningsbudgeten och hur lång tid som 
utredningen pågått så är det en brist att exempelvis grundläggande analyser av 
resenärsnyttor saknas, och därmed saknas tillräckligt underlag för att rättfärdiga beslut.” 
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§ 143 5645/20 
Svar på Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom 
Olofstorp  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom 

Olofstorp. 
2. Trafikkontoret får i uppdrag att göra en enkel bedömning av möjligheterna att 

leda genomfartstrafiken på Olofstorpsvägen öster om Bergums skola istället för 
på Lerumsvägen söder om skolan. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-03-18 § 92 

Handlingar 
Yrkande från (D) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 1, § 143) 

Yrkande (L) från TN 2021-02-11 (protokollsbilaga 2, § 143) 

Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 3, § 143) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-11-12 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Peter Lintin-Wold (L) och Karin Pleijel (MP) och 
Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bordläggning 
av Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp. 

Blerta Hoti (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (MP), (V) och (S). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet om 
bordläggning av Göteborgsförslag 3141. Han finner att trafiknämnden bordlägger 
förslaget. 

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet från (MP), (V) och (S), och att trafiknämnden beslutar enligt det.   
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§ 144 01773/21 
Yrkande från (S) och (D) angående vändplats vid Selma 
Lagerlöfs Torg  
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att prioritera nödvändiga åtgärder för att skyndsamt 

och senast före 2021 års utgång, upprätta en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg 
för att möjliggöra en förlängning av busslinje 44 från Backatorp. Arbetet ska 
genomföras under förutsättning att Västtrafik åtar sig att förlänga den nya 
busslinjen från sträckan Körkarlens gata till Selma Lagerlöfs Torg. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden med information 
om konsekvenser av bifall till yrkandet från (S) och (D) (TN 2021-03-18 § 104) 
för fullgjort. 

Information 
Gunnar Palm från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-03-18 § 104 

Handlingar 
Yrkande från (S) och (D) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 1, § 144) 

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 144) 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Leif Blomqvist (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från 
(S) och (D). 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (S) och (D) samt att 
trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden med information om 
konsekvenser av bifall till yrkandet från (S) och (D) (TN 2021-03-18 § 104) för fullgjort. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från (S) 
och (D). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden med 
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information om konsekvenser av bifall till yrkandet från (S) och (D) (TN 2021-03-18 § 
104) för fullgjort. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  
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§ 145 01772/21 
Yrkande från (D) om trafiksäkerhetsåtgärder vid Klippan  
 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka trafiksäkerhet och 

upplevd trygghet längs Banehagsgatan och gång- och cykelbanan i Klippans 
kulturreservat. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden med hur man 
jobbar idag med frågan (TN 2021-03-18 § 145) för fullgjort. 

Information 
Mattias Junemo från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-03-18 § 105 

Handling 
Yrkande från (D) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 1, § 145) 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) och Gertrud Ingelman (V), ordförande Toni Orsulic (M), Ronny 
Svensson (S), Karin Pleijel (MP) och Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall på yrkandet från 
(D).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma 
till nämnden med hur man jobbar idag med frågan (TN 2021-03-18 § 145) för fullgjort. 
 

Propositionsordning  

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet från (D) och att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  
 

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till yrkandet att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden 
med hur man jobbar idag med frågan (TN 2021-03-18 § 145) för fullgjort, och att 
trafiknämnden beslutar enligt det.  
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§ 146 01774/21 
Yrkande från (S) och (D) angående förstärkt 
kamerabevakning i kollektivtrafiken i brottsförebyggande 
syfte  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger yrkandet från (S) och (D).  
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden med hur man 

jobbar idag med frågan idag (TN 2021-03-18 § 106) för fullgjort. 

Information 
Lilia Bidar från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-03-18 § 106 

Handling 
Yrkande från (S) och (D) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 1, § 146) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av yrkandet från (S) och (D). 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma 
till nämnden med hur man jobbar idag med frågan idag (TN 2021-03-18 § 106) för 
fullgjort. 

Propositionsordning  

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet om bordläggning av yrkandet från (S) och (D). Han finner att trafiknämnden 
bordlägger yrkandet från (S) och (D). 
 

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till yrkandet att trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till nämnden 
med hur man jobbar idag med frågan idag (TN 2021-03-18 § 106) för fullgjort. Han 
finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 18 (68) 

§ 147 00421/21 
Framtagande av långsiktigt investeringsunderlag 2021-2031  
 

Beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga underlaget gällande utredningen av 
Gropegårdslänken.  

2. Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2021–2031 
version 2021, till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 
2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-03-18 § 97 

Handlingar 
Yrkande (D) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 1, § 147)  

Yrkande (MP) och (V) från TN 2021-03-18 (protokollsbilaga 2, § 147) 

Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 3, § 147) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-22 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag, avslag på yrkandet 
från (D), avslag på yrkandet från (MP) och (V) samt avslag på tilläggsyrkandet från (S). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag samt bifall på tilläggsyrkandet från 
(S).  

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkandet från (MP) och (V) 
bifall på första att-satsen i yrkandet från (S), avslag på andra att-satsen i yrkandet från (S) 
samt avslag på yrkandet från (D). 

Henrik Munck (D) yrkar återremiss av ärendet enligt yrkandet från (D), avslag på 
yrkandet från (MP) och (V) samt bifall på första att-satsen i yrkandet från (S).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på återremissyrkandet från 
(D) mot yrkandet att avgöra ärendet idag. Han finner att trafiknämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag.   



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 19 (68) 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på trafikkontorets förslag mot 
yrkandet från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets 
förslag.  

Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till trafikkontorets förslag. 

Nej-röst innebär bifall till yrkandet från (MP) och (V). 

Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans 
Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M).  

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP).  

Henrik Munck (D) avstår från att rösta.  

Med sex ja-röster, två nej-röster samt en som avstår från att rösta beslutar trafiknämnden 
att bifalla trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning fortsättning 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på första att-satsen i 
tilläggsyrkandet från (S). Han finner att trafiknämnden bifaller första att-satsen i 
tilläggsyrkandet från (S).  

Ordförande Toni Orsulic (M) konstaterar att den andra att-satsen i tilläggsyrkandet från 
(S) handlar om att bifalla trafikkontorets förslag. Trafiknämnden har redan beslutat att 
bifalla trafikkontorets förslag. 

Reservation 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) reserverar sig mot trafiknämndens beslut 
till förmån för eget yrkande.  

Protokollsutdrag skickas till 
Budgetberedningen 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 20 (68) 

§ 148 00583/21 
Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om 
översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 
2020:20)  
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 21 (68) 

§ 149 00789/21 
Avgifter för starttillstånd 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya 

handläggningsavgifter för starttillstånd enligt bilaga 1 i trafikkontorets 
tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera till trafiknämnden att 
utföra indexjustering av avgifterna enligt bilaga 1 i trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ärendet hanteras 
separat, utanför ordinarie budgetprocess 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-02-04 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 22 (68) 

§ 150 00991/21 
Avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel 
 

Beslut 
  

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon till 2400 kr/kvm/år.  

2. Trafiknämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för kort flytt av 
cykel till 300 kronor per genomförd flytt.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ärendet hanteras 
separat, utanför ordinarie budgetprocess.  

 

Handlingar 
Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 1, § 150) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-16 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall 
på trafikkontorets förslag samt avslag på tilläggsyrkandet från (S). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på tilläggsyrkandet från (S).  

Henrik Munck (D) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner inledningsvis att det finns ett huvudförslag till 
beslut, det vill säga bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden 
beslutar enligt det. 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från (S). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet från (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 23 (68) 

§ 151 0585/20 
Revisioner 2020 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar muntlig redogörelse och skriftlig information till 

protokollet.  

Information 
Revisorerna Charlotte Nätstrand, Torbjörn Rigemar, Johan Abrahamsson och Tim Sahlén 
från stadsrevisionen redogör för revisionsberättelse 2020 för Göteborgs trafiknämnd.  

Handlingar 
Yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 158) 

Följebrev till nämnden 

Trafiknämnden – granskning av verksamhetsåret 2020 

Revisionsberättelse 2020 för Göteborgs trafiknämnd 

Pressmeddelande Stadsrevisionen har avslutat granskningen av Göteborgs Stads 
gaturenhållning 

Rapportsammandrag – Granskning av Göteborgs Stads gaturenhållning 

Rapport – Granskning av Göteborgs Stads gaturenhållning 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 24 (68) 

§ 152 3586/20 
Svar på kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en 
översyn i området Saltholmen/Långedrag 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger trafikkontorets förslag.   
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att ta fram förslag för tillfälliga Styr och 

Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och smittreducerande 
resande under sommaren 2021.  

Handlingar 
Tilläggsyrkande från (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1, § 152) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-02 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bordläggning av trafikkontorets förslag, bifall på 
tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S) samt att trafiknämnden samtidigt förklarar 
uppdraget i tilläggsyrkandet för fullgjort.  

Ordförande Toni Orsulic (M) tillstyrker yrkandet om bordläggning från Henrik Munck 
(D) samt yrkar avslag på tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S). 

Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S).  

Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag och bifall på 
tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S).  

Karin Pleijel (MP) yrkar att trafiknämnden inte förklarar uppdraget i tilläggsyrkandet från 
(V), (MP) och (S) för fullgjort.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet om bordläggning av trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden 
bordlägger trafikkontorets förslag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S). Han finner att trafiknämnden bifaller 
tilläggsyrkandet.   

Slutligen ställer ordförande Toni Orsulic (M) proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
att trafiknämnden förklarar uppdraget i tilläggsyrkandet från (V), (MP) och (S) för 
fullgjort. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet att förklara uppdraget för fullgjort.  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 25 (68) 

Protokollsanteckning 
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C) och Peter Lintin-Wold (L) inkommer med 
en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 152). 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 26 (68) 

§ 153 01831/21 
Framställan om att ianspråkta budgeterade medel för 
finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden framställer hos kommunstyrelsen att ianspråkta utökat 

kommunbidrag på 2 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges budget 
för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-19 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 27 (68) 

§ 154 8513/20 
 Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i Angered 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i 

Angered. 
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 4209 - Styr & 

Ställ i Angered (TN 2020-12-17 § 494) för fullgjort. 

Handlingar 
Yttrande från (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1, § 154) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-10 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsgivaren 

Konsument- och medborgarservice 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 28 (68) 

§ 155 00289/21 
Svar på yrkande från (MP), (V) och (S) om snöröjning för 
cykelframkomlighet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att stärka formuleringarna i avtal med 

entreprenörer som sköter snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelbanor och andra vägar som påverkar gående och cyklisters framkomlighet, 
särskilt för att främja vintercyklismen (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal 
som rör snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för 
vintercyklister och gående (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att stärka kommunikationen till cyklister om 
framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vid snöfall 
eller andra påverkande händelser (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 

Handlingar 
Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 155) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-19 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsanteckning 
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C) och Peter Lintin-Wold (L) inkommer med 
en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 155) 
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Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 29 (68) 

§ 156 00329/21 
Delårsrapport mars 2021 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 30 (68) 

§ 157 01287/21 
Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 2024 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 31 (68) 

§ 158 2021/19 
Godkännande av genomförandestudie, GFS Cykelväg 
Annedalsmotet - Götaplatsen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana 

Annedalsmotet-Götaplatsen. 
2. Trafiknämnden beslutar att genomföra ”pendlingscykelbana Annedalsmotet – 

Götaplatsen” i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
3. Trafikkontoret får i uppdrag att i framtida genomförandestudier lägg in grafisk 

översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande bredder, riktning, 
blandtrafik med mera). 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 158) 

Yttrande från (MP), (V), (C) och (L) (protokollsbilaga 2, § 158) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-29 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar att trafiknämnden återremitterar ärendet enligt yrkandet från 
(D).  

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Hans Arby (C) yrkar bifall på trafikkontorets förslag, att trafiknämnden avgör ärendet 
idag samt att trafikkontoret får i uppdrag att i framtida genomförandestudier lägger in 
grafisk översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande bredder, riktning, blandtrafik 
med mera).   

Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt 
bifall på tilläggsyrkandet från Hans Arby (C).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis yrkandet från (D) om återremiss mot 
yrkandet att avgöra ärendet idag. Han finner att trafiknämnden beslutar att avgöra ärendet 
idag.  

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner sedan att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 32 (68) 

Slutligen ställer ordförande Toni Orsulic (M) proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från Hans Arby (C). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
tilläggsyrkandet.  
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Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 33 (68) 

 

§ 159 2468/20 
Korsvägen Lisebergslänken - förändrat innehåll 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner förslag till förändrat innehåll i knutpunkt Korsvägen i 

enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-19 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 
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Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 34 (68) 

§ 160 01821/21 
Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 

Beslut 
1. Trafiknämnden inför en klimatväxlingsfond för Stadens nämnder för 

klimatväxlingsmedel från tjänsteresor i enlighet med bilaga 1 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden delegerar till trafikdirektören att besluta om vilka ansökningar 
som ska beviljas medel utifrån de bedömningskriterier som kommunfullmäktige 
beslutat om (2020-09-10 §30) och den metod som beskrivs i bilaga 1 till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att årligen redovisa till nämnden 
resultatet för vilka projekt som tilldelats medel och vilka koldioxidminskningar 
genomförda projekt beräknas ha lett till. 

4. Den årliga redovisningen ska också omfatta vilka typer och omfattning av 
klimatpåverkande resor, till exempel längre eller kortare flygresor, som gjorts 
uppdelat per nämnd. 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 160) 

Tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 160) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-18 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (D).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på trafikkontorets förslag, bifall 
på tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) samt avslag på yrkandet från (D).  

Hans Arby (C) och ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag, 
avslag på yrkandet från (D) samt avslag på tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på yrkandet från (D) mot 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets 
förslag. 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). Han finner att trafiknämnden bifaller 
tilläggsyrkandet.  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 35 (68) 

§ 161 01241/21 
Göteborgsförslag 5281 - Gör Linnégatan cykelvänlig 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5281 - 

Gör Linnégatan cykelvänlig. 

Handling 
Göteborgsförslag 5281 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
bereda Göteborgsförslag 5281 - Gör Linnégatan cykelvänlig. 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att 
trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5281 - Gör 
Linnégatan cykelvänlig, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsgivaren 

Konsument- och medborgarservice 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 36 (68) 

§ 162 02139/21 
Göteborgsförslag 5297 - utökning av färjetrafiken 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5297 - 

utökning av färjetrafiken. 

Handling 

Göteborgsförslag 5297  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
bereda Göteborgsförslag 5297 - utökning av färjetrafiken. 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att 
trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5297 - utökning 
av färjetrafiken, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsgivaren 

Konsument- och medborgarservice 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 37 (68) 

§ 163 02662/21 
Yrkande från (D) gällande coronaåtgärd angående 
markupplåtelsetaxa samt yrkande från (MP) och (V) angående 
förlängning av tillfällig stödåtgärd för restaurangnäringen 
gällande avgift för markupplåtelse 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att till trafiknämnden i maj 2021 ta fram 

beslutshandling gällande att fortsätta med borttagen markupplåtelsetaxa under 
andra halvåret 2021 som ett stöd till restaurangnäringen. 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 163)  

Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 163)  

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och 
(V) samt bifall på yrkandet från (D).  

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar i första hand bifall på yrkandet från 
(MP) och (V) och i andra hand bifall på yrkandet från (D). 

Henrik Munck (D) yrkar i första hand bifall på yrkandet från (D) och i andra hand bifall 
på yrkandet från (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ajournering kl. 15:40-15:45 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  

Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär avslag på yrkandet från (MP) och (V). 

Nej-röst innebär bifall på yrkandet från (MP) och (V). 

Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans 
Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M).  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 38 (68) 

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V), Henrik Munck (D) och Karin Pleijel (MP)  

Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå yrkandet från (MP) 
och (V).  

Propositionsordning fortsättning 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
från (D). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 39 (68) 

§ 164 02663/21 
Yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag angående 
Operalänken 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.   

Handling 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 164) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa 
ordinarie nämndsammanträde.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition bifall mot avslag på yrkande om 
bordläggning. Ordföranden finner att trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 40 (68) 

§ 165 02665/21 
Yrkande från (V), (MP) och (S) angående översyn av 
affischeringstavlor 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att göra en översyn av affischeringstavlor i staden 

och komplettera utbudet i delar av staden där det behövs för att öka 
medborgarnas delaktighet i kultur, idrotts och föreningsliv. 

Handling 
Yrkande från (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1, § 165) 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkandet från (V), (MP) och (S). 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet från (V), (MP) och (S). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 41 (68) 

§ 166 02666/21 
Yrkande från (V), (MP) och (S) gällande Styr och Ställ Delsjön 
och eventuellt andra badplatser under sommaren 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie nämndsammanträde.  

Handling 
Yrkande från (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1, § 166) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa 
ordinarie nämndsammanträde.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet om bordläggning av ärendet. Han finner att trafiknämnden bordlägger 
ärendet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 42 (68) 

§ 167 02658/21 
Fråga från (S) angående mobilitetslösningar och 
boendeparkeringar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontorets svar på frågan till 

protokollet.  

Information 
Blerta Hoti (S) anmäler en fråga från (S) angående mobilitetslösningar och 
boendeparkeringar. Kerstin Elias från trafikkontoret svarar på frågan.  

Handling 
Fråga från (S) (protokollsbilaga 1, § 167) 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 43 (68) 

§ 168 02659/21 
Fråga från (S) angående cykelparkering vid event och 
arrangemang 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar på 

frågan.  

Information 
Blerta Hoti (S) anmäler en fråga från (S) angående cykelparkering vid event och 
arrangemang.  

Handling 
Fråga från (S) (protokollsbilaga 1, § 168) 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 44 (68) 

§ 169 02661/21 
Fråga från (S) angående situationen på Åkareplatsen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar på 

frågan.  

Information 
Blerta Hoti (S) anmäler en fråga från (S) angående situationen på Åkareplatsen. 

Handling 
Fråga från (S) (protokollsbilaga 1, § 169) 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 45 (68) 

§ 170 02660/21 
Fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar på 

frågan. 
2. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.   

Information 
Blerta Hoti (S) anmäler en fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar. 
Christer Niland från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling 
Fråga från (S) (protokollsbilaga 1, § 170) 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 46 (68) 

§ 171 02673/21 
Fråga från (L) gällande cykelbanor på Hisingsbron 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att till trafiknämndens sammanträde den 27 maj ta 

fram en åtgärdsplan för att få gatsten bortplockad på cykelbanan på Hisingsbron.   
2. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontorets svar på frågan till 

protokollet.  

Information 
Peter Lintin-Wold (L) anmäler en fråga från (D) gällande cykelbanor på Hisingsbron. 
Christer Niland från trafikkontoret svarar på frågan.  

Handling 
Fråga från (L) (protokollsbilaga 1, § 171) 

Yrkanden 
Peter Lintin-Wold (L) yrkar att trafikkontoret får i uppdrag att till trafiknämndens 
sammanträde den 27 maj ta fram en åtgärdsplan för att få gatsten bortplockad på 
cykelbanan på Hisingsbron.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkandet från Peter Lintin-Wold (L). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar sedan trafiknämnden om trafiknämnden kan 
anteckna frågan och trafikkontorets svar på frågan. Han finner att trafiknämnden 
antecknar frågan och svaret till protokollet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 47 (68) 

§ 172 1708/18 
Bevarande av två av Göta älvbrons stöd  
 

Beslut 
1.  Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-31 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 48 (68) 

§ 173 4052/19 
Revidering av nationell och regional infrastrukturplan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.    

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 173) 

Yttrande från (V) (protokollsbilaga 2, § 173) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-30 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (D). 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(D). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan anteckna den 
skriftliga informationen till protokollet. Han finner att trafiknämnden antecknar den 
skriftliga informationen till protokollet.  

 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 49 (68) 

§ 174 01769/21 
Svar på fråga från (S), (MP) och (V) angående säkerhet vid 
korsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen 
 

Beslut 
1.  Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-31 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 50 (68) 

§ 175 2385/20 
Information om exploateringsprojekt som trafikkontoret 
genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret 
 

Beslut 
1.  Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-22 

 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 51 (68) 

§ 176 1560/20 
Uppdrag från kommunfullmäktige att, tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser, göra en översyn av 
parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med hänsyn till 
behoven för innerstadshandel, besöksnäringen och de 
boende 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att inom ramen för fortsatt arbete med riktlinjer och 

områdesplan för parkering utreda möjligheten att tydligt förbättra tillgängligheten 
till P-hus Nordstan och det kommande P-huset på Heden. 

2. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 176)  

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-22 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (D) 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på första att-satsen i yrkandet från (D) samt 
avslag på andra att-satsen i yrkandet från (D).   

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar avslag på yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
första att-satsen i yrkandet från (D). Han finner att trafiknämnden bifaller att-satsen.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på andra att-
satsen i yrkandet från (D). Han finner att trafiknämnden avslår att-satsen.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar slutligen trafiknämnden om trafiknämnden kan 
anteckna den skriftliga informationen till protokollet. Han finner att trafiknämnden 
antecknar den skriftliga informationen till protokollet.  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 52 (68) 

§ 177 6090/19 
MOVE21/Multimodal and interconnected hubs for freight and 
passenger transport contributing to a zero emission 21st 
century 
 

Beslut 
1.  Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-15 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 53 (68) 

§ 178 01785/21 
 Genomförandestudie (GFS) Centralen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger yrkandet från (D). 
2. Trafiknämnden remitterar yrkandet från (V) och (MP) till trafikkontoret.  
3. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Margareta Rhodin från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 178) 

Yrkande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 2, § 178) 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (D).  

Hans Arby (C) yrkar bordläggning av yrkandena.  

Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel 
(MP) yrkar att trafiknämnden bordlägger yrkandet från (D) samt att trafiknämnden 
remitterar yrkandet från (V) och (MP) till trafikkontoret.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet om bordläggning av yrkandet från (D). Han finner att trafiknämnden bordlägger 
yrkandet från (D).  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
om remittering av yrkandet från (V) och (MP). Han finner att trafiknämnden remitterar 
yrkandet från (V) och (MP) till trafikkontoret,  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar slutligen trafiknämnden om trafiknämnden kan 
anteckna den muntliga redogörelsen till protokollet. Han finner att trafiknämnden 
antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 54 (68) 

§ 179 2757/19 
Citybuss Backastråket inför godkännande 
genomförandestudie 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Sebastian Mattsson från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 179) 

Trafikkontorets presentation 

Karta på Bäckedalsmotet-Tingstadsvägen 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall på yrkandet från (D).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(D). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.   

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan anteckna den 
muntliga redogörelsen till protokollet. Han finner att trafiknämnden antecknar 
redogörelsen till protokollet.  

 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 55 (68) 

§ 180 01326/21 
Arbetsmiljö, lägesrapport 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Eva Jansson från trafikkontoret redogör för nyckeltal för arbetsmiljön på trafikkontoret 
tillsammans med redogörelsen om delårsrapport mars 2021 § 156 dnr. 00329/21.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 56 (68) 

§ 181 01310/21 
Rapportering av komplexa projekt 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen och den muntliga 

redogörelsen till protokollet.  

Information 
Maria Ackerot och Christer Niland från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-19 

Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 57 (68) 

§ 182 00281/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 58 (68) 

§ 183 00115/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Juridik och upphandling 
2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Juridik och upphandling 2021 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 59 (68) 

§ 184 00091/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 2021 
 

Beslut 
1.  Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 60 (68) 

§ 185 00217/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handlingar 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor januari 2021 

Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor mars 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 61 (68) 

§ 186 00099/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 62 (68) 

§ 187 00282/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 63 (68) 

§ 188 00114/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 2021 

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 64 (68) 

§ 189 00117/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 2021 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 65 (68) 

§ 190 00171/21 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 2021 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 66 (68) 

§ 191 00389/21 
Reserapporter 2021 - Återrapportering till Trafiknämnden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar att inga reserapporter anmäls.  

 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 67 (68) 

§ 192 02747/21 
 

Fråga från (MP) och (V) gällande cykling på Korsvägen 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan och trafikkontoret återkommer med svar på 

frågan.  

Information 
Karin Pleijel (MP) anmäler en fråga från (MP) och (V) gällande cykling på Korsvägen.  

Handling 
Fråga från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 192) 

  



Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 68 (68) 

§ 193 00011/21 
Övriga frågor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden noterar att inga övriga frågor anmäls.  
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