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Tid: 9:00–16:00  
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  299–301 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Naod Habtemichael (C) 1:e vice ordförande  
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande  
Blerta Hoti (S) 
Gertrud Ingelman (V) (deltagande på distans) 
Henrik Munck (D) 
Peter Lintin-Wold (L) (deltagande på distans) 
Leif Blomqvist (S) (deltagande på distans) 
Ronny Svensson (S)  

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
Karin Karlsson (V) 
Joakim Rosdahl (D) 
Björn Bergholm (L)  
Lars Berggren (MP) (deltagande på distans) 

Övriga närvarande 
Kristina Lindfors, trafikdirektör (deltagande på distans) 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret 
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP) (deltagande på distans) 
Carina Bulic, stadssekreterare (D) (deltagande på distans) 
Kristoffer Filipsson, stadssekreterare (C) 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco 
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Underskrifter 

 
Anslag om justering av paragrafer 299, 300 och 301 har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
2020-08-28. 

 

 

  

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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§ 299 2990/20 
Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för 
Lundbyleden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.  
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande.  
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-05-11 

Yrkande (MP) (protokollsbilaga 1, § 299) 

Yttrande (V) (protokollsbilaga 2, § 299) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt avslag till 
yrkandet från (MP). 

Karin Pleijel (MP) yrkar på bifall till yrkande från (MP) samt avslag till trafikkontorets 
förslag. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag och avslag till yrkandet från (MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer propositioner på trafikkontorets förslag och yrkandet 
från (MP) och finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Justering 
Omedelbar justering. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 300 3714/20 
Svar på motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) 
om skolskjuts för elever i grundsärskola 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker motion handling 2020 nr 137 att kommunstyrelsen ges 

i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i 
grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-06-04 

Yttrande (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 300) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag och finner att 
trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 301 4659/20 
Särskilda villkor avseende framsätesplacering inom 
serviceresor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden konstaterar att pandemin och smittspridningen av covid-19 är ett 

sådant ändrat förhållande som utgör skäl för att ompröva villkor avseende 
framsätesplacering vid resor med färdtjänst och riksfärdtjänst. 

2. Trafiknämnden delegerar beslutanderätten att ändra villkor och föreskrifter enligt 
12 § andra stycket lagen (1997:736) om färdtjänst och 9 § andra stycket lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst samt att ändra beslut enligt 37 § förvaltningslagen 
(2017:900) till trafikdirektören med rätt att vidaredelegera denna. 
Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-08-14 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag och finner att 
trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Justering 
Omedelbar justering. 
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