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Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2(17) 

Uppdrag från KS/KF 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till 
valnämnden för att säkerställa vallokaler (KF Budget 2022) 
 
 

Trafik-, stadsbyggnads- och fastighetskontoret samordnar frågan om behov 
finns att tillgängliggöra lokaler i Traktören. Kontakt tas med valnämnden för att 
bidra till att säkerställa vallokaler utifrån det behov som finns för 2022. 
I Traktören kommer konferenslokalerna i "Skogen" att upplåtas på kvällar från 
7 aug (mån-torsdag) fram till valveckan. 

 Pågående Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt 
strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.  
(KF Budget 2022) 
 
 

Genom beslut i kommunfullmäktige 2021-11-25, om ny organisation för 
stadsutveckling (NOS), kommer ett omfattande och långsiktigt 
utvecklingsarbete att genomföras i samtliga berörda förvaltningar. Syftet är 
bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad framdrift och effektivitet 
inom stadsutvecklingsprocessen i staden. 

 Pågående Byggnadsnämnden och trafiknämnden får i uppdrag att i ett 
nybyggnadsområde utanför Göteborgs befintliga stadskärna pröva att 
anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och 
klimatpåverkan. (KF Budget 2022) 
 
 

Dialog kring hur uppdraget ska utföras har förts mellan trafik- och 
stadsbyggnadskontoret. 
Vi avser att utföra beräkningar för buller, luftföroreningar samt klimat för ett 
jämförelsealternativ (dagens fordonspark) och ett miljözon 3-alternativ 
(motsvarar skrivningen i KF-uppdraget) och redovisar skillnaden. Detta 
planeras att göras för en påbörjad detaljplan där skisser/underlag för 
beräkningar av buller, luft och klimatutsläpp finns tillgängliga. 
Nästa steg är att utse aktuell detaljplan. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att skapas ett nytt stadengemensamt 
arbetssätt för att dygnet runt ha beredskap att motta och skyndsamt 
utreda synpunkter gällande klotter i syfte att klotter, som rapporterats av 
allmänheten, saneras inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till 
staden. (KF Budget 2022) 

Framtagande av nytt arbetssätt är påbörjat. En första statusuppdatering ges i 
from av information till trafiknämnden under våren och ett färdigt TU till 
oktober. Fokus ligger just nu på att se över informationen in, där vi ser att det 
ofta tar upp mot en vecka från anmält tills det kommer till byggledarens 
vetskap. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att starta en genomförandestudie avseende 
ett första metrobusstråk. (KF Budget 2022) 

Förvaltningen jobbar vidare med åtgärderna som är överenskomna i den 
avsiktsförklaring som är gjord mellan Trafikverket, Västra götalandsregionen, 
Mölndal och Partille. Med anledning av uppdraget kommer staden att försöka 
initiera en partsgemensam förstudie för att etablera en metrobusstation vid 
Brunnsbo station. Genomförandestudie för ett helt metrobusstråk kommer inte 
att startas under 2022 då inriktningsbeslut ännu inte är fattat. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
bolag, fortsätta arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 
(KF Budget 2022) 

Västtrafik har genom upphandling av trafikering styrt busstrafik till att bli alltmer 
elektrifierad. Trafikkontoret har möjliggjort laddning på hållplatser för denna 
trafik. Samarbetet med Västtrafik kommer att fortsätta under 2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gratis 
parkering på Heden mellan klockan 18–21. (KF Budget 2022) 

Uppdraget påbörjas under kvartal 2/2022. 
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 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa 
att den är ändamålsenligt och tillgänglig för målgruppen på ett bra, 
effektivt och finansiellt hållbart sätt. (KF Budget 2022) 

Dialog har hållits med färdtjänstutskottet för förtydligande om inriktningen på 
uppdraget. En förenklad konkurrensutsättning har gjorts utifrån stadens 
ramavtal i syfte att anlita en extern konsult för genomförande av utvärderingen. 
Analysen beräknas kunna genomföras före sommaren. Eventuell muntlig 
återkoppling till utskott och nämnd kan möjligen ske i juni, annars efter 
sommaren. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att intensifiera dialogen med Trafikverket om 
vilka framtida åtgärder som krävs för att förbättra göteborgarnas hälsa 
och skapa goda och hållbara trafikflöden på motorlederna.  
(KF Budget 2022) 

Arbeten rörande alla de stora lederna kring Göteborg pågår med avsikt att 
identifiera åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i en växande storstad. 
Konkreta arbeten är samverkan inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 
Västerleden samt omfattande samverkansarbete för att möjliggöra etableringar 
av verksamheter och bostäder på Hisingen. I det senare fallet är det framförallt 
Lundbyleden och dess kopplingar till och samverkan med det kommunala 
trafiksystemet som är föremål för åtgärder. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till införandet av nya 
tekniska lösningar och bättre resursutnyttjande av våra gemensamma 
ytor i samhället genom exempelvis mer flexibla tider för parkering vid 
skolor, dynamisk prissättning, fler pendelparkeringar och underlätta för 
etablering av logistikcentrum. (KF Budget 2022) 

Uppdraget kommer att påbörjas under andra halvåret 2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera 
trafikstrategin. (KF Budget 2022) 

Förarbeten är påbörjade för att utvärdera nuvarande strategi samt vilket 
underlag och medskick som behövs inför kommande uppdatering av 
trafikstrategin. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en karta över det befintliga 
cykelvägnätet där det tydligt går att se på vilka sträckor som 
cykelprogrammets standarder uppfylls och ej. Kartan ska löpande 
uppdateras och innehålla information om planerade projekt och 
prioriteringsordning. (KF Budget 2022) 

Arbetet kommer att startas under andra kvartalet 2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta 
nämnder och externa parter ta fram en godsplan för att säkra 
näringslivets transporter. (KF Budget 2022) 

Trafikkontoret har tagit fram en förstudie för godsplanen där en kartläggning av 
styrande dokument har gjorts. Kontakt och dialog med involverade 
intressenter, främst inom offentlig förvaltning, har etablerats och fördjupats. 
Förstudien har fokuserat på form, struktur och innehåll för en godsplan samt 
hur ett sådant styrande dokument bör förankras inom staden. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att i arbetet med den kommande 
elektrifieringsplanen särskilt beakta laddmöjligheter på 
boendeparkeringar. (KF Budget 2022) 

Bilägare kan nu lösa särskild boendeparkering med laddmöjlighet i 
Parkeringsbolagets anläggningar. 
Nästa steg är att rapportera uppdraget till nämnden. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska buller 
och stök med anledning av oönskade fordonsträffar på centrala platser i 
Göteborg i syfte att öka tryggheten. (KF Budget 2022) 

Trafikkontoret har inlett arbetet med att kartlägga möjliga platser och åtgärder. 
Uppdraget kommer att fortgå löpande under 2022. 
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 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med miljö- och 
klimatnämnden, föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller. (KF Budget 2022) 

Arbetet har påbörjats tillsammans med miljöförvaltningen. Arbetet kommer att 
utgå i från de utredningar som har gjorts under 2021 gällande NOX 
(kväveoxider) och kompletteras med bulleraspekten. * 
Slutleverans beräknas till hösten 2022. 
Vidare kommer samarbete ske med uppdrag inom miljö- och 
klimatprogrammet, energiplan och liknande. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att införa ett pilotområde för ökad 
verkställighet av cykelprogrammet. (KF Budget 2022) 

Ett uppdragsdirektiv finns framtaget och projektet har resurssatts med 
ansvariga för olika delar inom projektet. 
Inom uppdraget har två geografiska områden valts för att genomföra och testa 
åtgärder; Majorna/Kungsladugård samt Backa. Hittills har en workshop för 
varje område anordnats för att kartlägga brister, behov och möjligheter. En 
cykeltur i Backa har också anordnats. 
De två områdena har olika karaktär och olika behov. I Majorna/Kungsladugård 
är det relativt många som cyklar och en stor del av cykelvägnätet går i 
blandtrafik på gator som i flera fall är svåra att bygga cykelbana längs. Fokus i 
området är primärt att genom mindre och enklare åtgärder förtydliga 
cykelvägnätet och göra det säkrare. Kommunikation och påverkan ska 
förstärka effekten av åtgärderna. I Backa pågår en intensiv utveckling samtidigt 
som vi har liten kunskap kring vilka behov vissa grupper som inte cyklar idag 
har. Fokus i området kommer, förutom mindre fysiska åtgärder, vara 
samverkan med lokala aktörer, kommunikation och påverkan. Planen är att 
påbörja genomförandet av vissa kommunikation- och beteendepåverkande 
åtgärder senare i vår. Styr & ställ planeras att utökas, tillfälligt eller permanent, 
till Backa med start våren 2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra fler ombildningar av lämpliga 
gator till sommargågator. (KF Budget 2022) 

Uppdraget att genomföra fler sommargågator inkluderas i arbetet med Ta 
Plats. Inom Ta Plats arbetar kontoret med åtgärder för att omfördela yta mellan 
trafikslag för att främja aktiva transportslag och möta behov av 
vistelsekvaliteter på platser och stråk. 
Det skedde en stor uppskalning av antalet projekt inom Ta Plats under 2021 
och under 2022 etableras ytterligare en sommargågata samt ytterligare några 
torg/platser. 
Arbetet med sommargågator och andra temporära mobilitets- och 
platsskapande åtgärder bygger på att det finns en planering utanför budgetåret 
och resurser inom uppdraget för 2022 kommer, förutom att genomföra fler 
projekt i år, att läggas på planering av 2023 års projekt. 

 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) 
 
 

Utredningens resultat kommer att redovisas på trafiknämndens möte i april. 
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 Pågående Bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden  
(KF Budget 2020) 
 
 

Processen Prioritera och besluta digitaliseringsaktiviteter som beslutades 2021 
har utvecklats inför arbetet 2022. Arbete för uppföljning och planering av 
utvecklingsuppdrag/aktiviteter har förbättrats och rapporteras till IT-råd/IT-
ledningsutskott 
Trafikkontoret har deltagit aktivt i stadsledningskontorets arbete med att ta 
fram stöd och arbetssätt för stadens digitalisering. T.ex. som pilot i PIOS, 
portföljstyrning digitala initiativ i offentlig sektor, samt dialogpartner för 
framtagande av informationsmaterial för stadens digitaliseringspolicy.  
Arbetet fortsätter 2022. 
Två förstudier har genomförts inom samhällsbyggnadsprocessen (planering 
samt bygg- och förvaltning) tillsammans med våra samarbetspartner på 
fastighets-, stadsbyggnadskontoret och Park och naturförvaltningen, och 
resulterat i ett antal digitaliseringsaktiviteter för genomförande 2022. 

 Pågående Bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, 
under mandatperioden (KF Budget 2020) 
 
 

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. 
Förvaltningen kommer att behöva anpassa sin organisation utifrån förväntad 
leverans inom ramen för uppdraget. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag 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 (KF Budget 2020) 
TK Dnr 1560/20 

Trafikkontorets arbete tar avstamp i stadens Parkeringspolicy och i det 
kunskapsunderlag som kontoret har tagit fram rörande handelns behov av 
framkomlighet i den centrala staden där framkomlighet för gående och cyklister 
identifieras som viktigt för besöksnäringen, det vill säga handel, kultur och 
restauranger. Utredningen kommer att redogöra för borttagna 
parkeringsplatser, nuläge avseende tillgängligheten på parkeringsplatser samt 
hur många platser som kommer att beröras under tiden som staden utvecklas. 
Förvaltningen avser återrapportera uppdraget under hösten 2022. 

 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) 
 
 

Samverkan och utredningar för att förverkliga Målbild Koll2035 i enlighet med 
beslutad Handlingsplan för perioden 2020-2024. Trafikkontoret samordnar 
stadens arbete som drivs i dialog med berörda förvaltningar. Ett antal 
gemensamma utredningar enligt handlingsplanen är slutförda eller i slutfasen 
av arbetet: förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning 
citybuss, hållplatsförlängningar utmed linje 5 och 11 samt utredningar om 
kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city. Ytterligare pågående 
utredningar; Linjenätsutredning för spårväg, Nytt koncept för hållplatser och 
väderskydd, Hjalmar Brantingsplatsen samt utredning av 
Gropegårdsförbindelsen. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie 
för metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan 
parterna som inkluderar fördjupade utredningar som har startats 
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 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) 

Kvilleleden/ Gator vid Backaplan – Inga innehållsförändringar mot 
fullmäktigebeslut från 2017 eller 2020 föreligger. 

 Pågående 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 

Arbetet med att ta fram en ny taxa för upplåtelse av gatumark och allmän plats 
har tidigare påbörjats men behövts pausa då resurser behövts bland annat till 
framtagande av taxa för upplåtelse av elsparkcyklar samt till arbete med 
reducerad taxa för upplåtelse för besöksnäringen i samband med corona-
pandemin. 
Arbetet med en ny markupplåtelsetaxa syftar till att realisera följande nyttor: 

• Ändamålsenligt arbetssätt för trafikkontoret 
• Rättssäker markupplåtelsetaxa för den sökande 
• Möjliggöra ett levande stadsliv och ett effektivt nyttjande av offentlig 

plats 
Förslag till ny markupplåtelsetaxa kommer att presenteras för trafiknämnden 
under tidig höst 2022. 

 Pågående 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) Dnr: 5527/19 
 
 

Trafikkontoret för samtal med andra städer och har identifierat behov av att 
utreda juridiska förutsättningar att begränsa reklamens innehåll. 

 Pågående Trafiknämnden, inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder 
och styrelser får i uppdrag att inom ramen för Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021–2030 prioritera arbetet med att få fram nuläge för 
indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av 
måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas 
framme senast under 2022. (KF 2021-03-25 §18, punkt 10) 

Arbete pågår med att ta fram en metod för att mäta och beräkna motoriserat 
vägtrafikarbete. 
Förvaltningen planerar att redogöra för arbetet innan sommaren. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, planera för en gång- och cykelbro över Göta älv  
(KF 2021-09-16 §13) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, planera för en gång- och cykelbro över Göta älv i enlighet med vad 
som framgår av trafiknämndens förslag och med följande styrande inriktningar:  
a. Bron ska vara placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj inom 
det geografiska område som redovisas i trafiknämndens förslag. 
b. Den totala projektramen får maximalt uppgå till 900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

GFS upphandlad och startad. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 
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 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att i genomförandestudien av 
tunnelalternativet, översiktligt utreda en lösning där en framtida koppling 
med Järntorget kan möjliggöras, exempelvis genom anslutande tunnel vid 
stigberget. Utredningen ska även inkludera en grov prisbild för en sådan 
lösning. (KF 2021-09-16) 

Utredning om lösning med framtida koppling till Järntorget kommer att ingå i 
upphandlad GFS Lindholmen - Vegasvackan. 

 Pågående Trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att ta fram och under 2021 genomföra ett åtgärdspaket för att 
möta de brister som framkommer i stadsrevisionens granskning av 
gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart förbättra 
standarden på gaturenhållningen och synpunktshanteringen.  
(KF 2021-10-14) 

Arbetet genomförs gemensamt för de berörda förvaltningarna. Vi ser en stor 
samordningsmöjlighet i det arbete som sker genom NOS där översyn av hur vi 
tar oss an gränssnitt mellan egenregi och övrig verksamhet pågår. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med en uppföljning av 
avgiftens nettoutfall när översynen av markavtal är klar. (KF 2021-10-14) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd 

Den nya avgiften för starttillstånd kommer att gälla från 2023-01-01. 
Trafikkontoret redogjorde i underlag till ny taxa för starttillstånd att ett exakt 
nettoutfall inte kan anges då det pågår ett arbete att se över gällande 
markavtal där avgiften för starttillstånd ofta är inkluderad. Översynen av 
markavtal kommer inte vara klar i tid för att en återrapportering av nettoutfallet 
ska vara möjlig innan ny nämndorganisation för stadsutveckling genomförs vid 
årsskiftet 2022/2023. Nämndöversynen och kommande beslut om hur avgift 
mellan förvaltningarna ska tas ut kommer också att påverka nettoutfallet. 

 Ej påbörjad Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads 
nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar 
samt interna arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när 
handlingarna är färdigställda enligt nämnden, för politiska sekreterare, 
kommunalråd i kommunstyrelsen samt gruppledare i kommunfullmäktige 
i Göteborgs Stad. 

Trafikkontoret avvaktar. Stadsledningskontoret utreder hur tillgängliggörandet 
ska gå till och arbete pågår med att ta fram en gemensam rutin för staden 
  

 Ej påbörjad Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra 
förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten 
gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda. 

Uppdraget är ej påbörjat. 

 Ej påbörjad Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att 
hantera kontanter i händelse av kris. (KF 2022-03-24 § 19, punkt 2) 

Uppdraget är ej påbörjat. 

 Ej påbörjad Kommunstyrelsen hemställer till trafiknämnden som ansvarig, ihop med 
övriga eventuellt berörda nämnder, med uppdrag att utreda frågan 
gällande störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och 
Släktledsgatorna. Arbetet ska drivas i god dialog och samverkan med de 
närboende. Uppdraget ska även inkludera förslag på åtgärder. 

Förvaltningen har haft möte med boende på plats samt haft inledande möten med 
lokalförvaltningen för att undersöka och förstå problem och förlopp. Vidare arbete 
för att utreda frågan och föreslår förslag på lämpliga åtgärder pågår.   
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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 att genomföra en kajinventering för stadens kajer har landat i 
förslaget att fram ett kartunderlag och koppla ihop det med Trafiknätsplan. I ett 
första steg kommer relevant data att samlas in och redovisas på ett 
strukturerat och samlat sätt i ett GIS-underlag.  Redovisning till trafiknämnden 
planeras till slutet av 2022. 

 Pågående Yrkande (MP), (V) och (S) Kvillestråkets gång- och cykelbana  
(Uppdrag 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. 

Uppdraget kommer att slutrapporteras i trafiknämnden under andra kvartalet 
2022. 

 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. 
 

Under kvartal 1/2022 har alternativa förslag reducerats till ett. Detta är i sina 
huvuddrag klart men flera detaljer återstår ändå att tydliggöra samt fortsätta att 
föra dialog om. Dialogen fortgår med brukarrådet. Med anledning av Peter 
Norlings bortgång har även den interna dialogen behövt breddas. 
Bedömningen just nu är att vi är på rätt väg i uppdraget och att ett slutligt 
förslag kan läggas fram som kan möta acceptans. 
Tidsplanen för arbetet har justerats och inriktningen är nu att ärendet tas upp 
för beslut i trafiknämnden i oktober 2022 och i kommunfullmäktige i början av 
2023. Genomförande av den nya avgiftsmodellen kan sedan ske under 2023 
eller senast i januari 2024. 
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 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. 
 

Ingår i översyn av projektets omfattning. 

 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. 

En redogörelse över uppdraget gjordes på trafiknämndens sammanträde i 
mars 2022. TU rörande bidragshanteringen planeras till kvartal 4/2022  
 

 Pågående Dnr 4649/20 Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen – Inriktningsbeslut (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 efter 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

Framtagande av tidsplan som möjliggör utbyggnad på 8 år kommer att ingå i 
GFS. 

 Pågående Uppföljning av åtgärderna i handlingsplan för miljön 2018-2020  
(TN 2021-05-27) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 4186/19  
Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa till nämnden hur erfarenheter och 
arbetet med de 38 åtgärder i miljöprogrammets handlingsplan som 
trafiknämnden ansvarat för, kommer att tas om hand och vidareutvecklas för att 
komma till nytta i stadens nya miljö- och klimatprogram. 

Uppdraget planeras att redogöras för innan sommaren. 

 Pågående Yrkande (MP, (V) och (S) angående – grundskolebarns möjlighet att ta sig 
till sin skola genom att gå eller cykla. (TN 2021-08-27)) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TN bifaller detta yrkande om att: 
1.Trafikkontoret redovisar översiktligt för hur och i vilken omfattning 
grundskolorna i Göteborg arbetar för att skolbarnen ska ha goda förutsättningar 
att ta sig till skolan på egna ben samt vad det är som begränsar arbetet. 
2.Trafikkontoret föreslår åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna 
välja hur de på egna ben tar sig skolan. 

Förvaltningen kommer att ställa frågan till grundskolenämnden om hur och i 
vilken omfattning grundskolorna i Göteborg arbetar för att skolbarnen ska ha 
goda förutsättningar att ta sig till skolan på egna ben samt vad det är som 
begränsar arbetet. 
 
Trafikkontoret kommer ta stöd i en planerad genomlysning av trafikkontorets 
arbete med barnrättsperspektivet samt den resvaneundersökningen riktad mot 
skolresor som kommer att genomföras under 2022 för att svara på yrkandet. 
Förvaltningen planerar att återkomma till nämnden under hösten 2022. 
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 Pågående Göteborgs Stads inspel till Västtrafiks trafikplan 2023  
(TN 2021-09-23 § 397 9210/20) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Förvaltningsdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden senast i maj 
2022 med ett preliminärt underlag inför beslutsärendet under hösten 2022 om 
inspel till trafikplan 2024. 

Trafikkontoret kommer att presentera ett preliminärt underlag avseende 
Västtrafiks trafikplan 2024 vid majnämnden 2022. Beslut rörande 
trafiknämndens inspel till trafikplanen tas under tidig höst 2022. 

 Pågående Yrkande från (MP) och (V) angående – se över stadens trafikinvesteringar 
efter FN:s nya klimatrapport (TN 2021-09-23 § 401 05649/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att se över trafikinvesteringarna i 
investeringsunderlag 2021–2031 så att de följer stadens antagna Miljö- och 
klimatprogram. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 88 05649 
Uppdraget redovisades i samband med inlämnande av långsiktigt 
investeringsunderlag. 
Beslut: 
Trafiknämndens bordlägger ärendet till trafiknämndens nästa sammanträde. 

 Pågående Uppdrag att utveckla arbetet med företagserbjudande samt sponsring för 
Styr & Ställ (TN 2021-09-23 § 418 05517/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i samverkan med Mölndals 
stad och Nextbike utveckla arbetet med företagserbjudande och sponsring för 
Styr & Ställ. 

Uppdraget pågår genom dialog med leverantören Nextbike och Mölndal Stad. 
Som ett led i detta uppdrag och vårt löpande arbete med Styr & Ställ ser 
trafikkontoret behov av att öppna för tidsbegränsade rabatter som en del i 
marknadsföringen och för att öka försäljning av månadskort och få fler 
användare. Ett förslag kommer lyftas till trafiknämnden i sammanträdet i april. 

 Pågående Göteborgsförslag 9451 - Cykelbana till Sillvik (TN 2021-10-28 § 457 
06818/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9451 
- Cykelbana till Sillvik. 

Trafikkontoret kommer att ta fram en åtgärdsbeskrivning som grund för ett 
framtida investeringsprojekt. 

 Pågående Yrkanden gällande studerade alternativ på Linnéplatsen för 
Lindholmsförbindelsen § 505 4122/19 (TN 2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att som en del i det fortsatta arbetet med 
alternativen för Lindholmsförbindelsen göra en bedömning av kostnaden för att 
säkerställa en senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget mot 
Chalmers. 
2.Trafiknämnden beslutar att hantera Linnéplatsens framtida utformning på en 
temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda nämnder för 
att brett belysa olika perspektiv och avvägningar. 
3.Trafiknämnden beslutar att inget av de fyra utredningsalternativen utesluts 
innan temanämnden genomförts. 

I yrkandet ingick tre beslutssatser om att (1) göra en bedömning av kostnaden 
för att säkerställa en senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget 
mot Chalmers, (2) brett belysa olika perspektiv och avvägningar om 
Linnéplatsens framtida utformning i andra berörda nämnder, samt (3) att inte 
utesluta något av de fyra utredningsalternativen innan genomförd temanämnd. 
Uppdraget planeras att redovisas för trafiknämnden i april. Trafikkontoret 
kommer att besöka berörda nämnder för att informera om Brunnsbo-
Linnéprojektet utifrån önskemål om att inte arrangera en gemensam 
temanämnd. 
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 Pågående Yrkande från Henrik Munck (-) och yttrande från (D) gällande ombyggnad 
av hållplatser § 521 07938/21 (TN2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret ges i uppdrag att i samverkan med Västtrafik bedöma om man i 
samband med hållplatsförlängning på linjerna 5 och 11 samtidigt kan minska 
antalet hållplatser i syfte att få mer stadsbanelik trafik i enlighet med 
intentionerna i Målbild Koll2035. 

Arbetet med att utreda konsekvenserna av att minska antalet hållplatser pågår. 

 Pågående Svar på fråga från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling av elladdning 
för boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på 
gatumark § 530 06456/21 (TN 2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet. 
2.Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa upp 
och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta 
aktörer och återkomma med rapport i slutet av 2022. 

Trafikkontoret kommer att återkomma till nämnden i slutet av 2022 för en 
rapportering av arbetet med el-laddning för boendeparkerare. 

 Ej påbörjad Göteborgsförslag 9466 - Gör Grönsakstorget bilfritt (TN 2021-12-16 § 
576   07677/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9466 
- Gör Grönsakstorget bilfritt. 
2.Trafikkontoret ges i uppdrag att bereda Göteborgsförslaget i samband med 
att förslag till Stadsmiljöplan läggs fram i trafiknämnden. 

Arbetet kommer att påbörjas efter att Stadsmiljöplanen har avrapporterats. 
Ambitionen är att rapportera göteborgsförslaget under tredje kvartalet 2022. 

 Pågående Yrkande från (S), (V) och (MP) angående svar på fråga om situationen på 
Åkareplatsen (TN 2021-12-16 § 556   02661/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja de förslag till åtgärder som beskrivs i 
underlaget och återkomma till nämnden med en ny lägesbeskrivning efter 
årsskiftet. 

Trafikkontoret arbetar med de åtgärder som förvaltningen har föreslagit för att 
skapa en bättre trafiksituation på Åkareplatsen. Trafiken har, sedan kontorets 
återkoppling i augusti 2021, minskat. Bland annat på grund av att färre busslinjer 
leds via Åkareplatsen. Kontoret erbjuder trafikledning av buss och spårväg vid 
krisitska tidpunkter för att stötta trafiken. Ett kommunikationsmaterial har tagits 
fram till yrkesförare för att öka förståelsen för platsen. Trafikkontoret ser över 
möjligheten att göra markeringar i gata för att öka tydligheten för bussförare att 
placera sig för att inte hindra framkomligheten. Återrapportering av uppdraget 
kommer att ske under 2022. 
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 Pågående Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen  
(TN 2022-02-10 § 34 08844/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11496 
- Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen. 

Göteborgsförslaget bereds och kommer att återrapporteras under 2022. 

 Pågående Göteborgsförslag 11497 - Göteborg ställplats i city § 35 08845/21  
(TN 2022-02-10 § 35 08845/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11497 
- Göteborg ställplats i city. 

Göteborgsförslaget bereds och kommer att återrapporteras under 2022. 

 Pågående Göteborgsförslag 11504 - Ge poolbilar samma parkeringsvillkor som 
privatägda bilar (TN 2022-02-10 § 36 08913/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11504 
- Ge poolbilar samma parkeringsvillkor som privatägda bilar. 

Göteborgsförslaget bereds och kommer att återrapporteras under 2022. 

 Pågående Program Bangårdsförbindelsen. Fas 1 (TN 2022-02-10 § 45 05435/2) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden beslutar att program Bangårdsförbindelsen i ett tidigt skede 
analyseras utifrån klimatnytta samt gena möjligheter för cykel och gång genom 
området. 

Arbetet med en bred nämndövergripande förstudie har påbörjats. Särskilt 
statusrapport gavs till TN 2022-02-10 och återrapportering till trafiknämnden 
kommer att ske löpande. 

 Pågående Yrkande från (S) och (D) angående nettokostnader för olika kollektiva 
trafikslag (TN 2022-02-10 § 47 00799/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att inventera och sammanställa befintlig statistik 
inom området och redogöra för nämnden vilken kostnadstäckningsgrad och 
nettokostnader olika trafikslag inom kollektivtrafiken har idag.  
2. Trafikkontoret får i uppdrag att inventera och sammanställa befintlig statistik 
och redogöra för nämnden hur den socioekonomiska fördelningen, (kön, ålder, 
utbildning, inkomst, bostadsområde) är för de olika trafikslagen. 

Planering av genomförande har påbörjats. 

 Ej påbörjad Yrkande från (MP), (V) och (S) angående uppföljning av miljözon klass 1 
via betalstationer (TN 2022-03-25 § 84 00798/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att följa upp efterlevnaden av miljözon klass 1 via 
betalstationer för trängselskatt. 

Uppdraget är ej påbörjat. 
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 Pågående Yrkande från MP och V angående maxantal för elsparkcyklar (TN 2021-09-
23 § 400 05655/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 43 05655/21 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till trafikkontoret för att komplettera ärendet med 
information om hur övriga restriktioner gällande elsparkcyklar som är beslutade 
av trafiknämnden kommer att implementeras. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-03 §74 05655/21 
Trafiknämnden förklarar följande uppdrag för fullgjorda: 

• Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt 
begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxantal på 
antal fordon (TN 2021-06-17 § 298, punkt 2). 

• Trafikkontorets uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna 
av att kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett 
maxantal på antal fordon” kompletteras med några beslutsförslag på 
maxantal (TN 2021-09-23 § 400, punkt 2). 

Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret tar fram och konsekvensbeskriver ett 
förslag på upphandlingsförfarande för rätten att hyra ut elsparkcyklar till ett 
förutbestämt antal operatörer med möjlighet att även reglera antalet fordon. 
Förslaget ska också innehålla de viktigaste kraven som bör ställas i en 
upphandling för att uppnå de önskade effekterna (TN 2021-09-23 § 400, punkt 
9). 

 Ej påbörjad Yrkande från (S), (D), (V) och (MP) gällande säkerhetshöjande åtgärder av 
otrygga platser i Angered (TN 2020-03-23 §107 2843/20) 
 
Beskrivning av uppdrag - återremiss 2022-03-25 
(TN sammanträde 2022-03-25 § 83 2843/20) 
 
Beslut 
1. Åtgärdsplanen återremitteras till trafikkontoret för att kompletteras med 
följande:  
a. Tidsplan och estimerad kostnad för åtgärderna.  
b.Åtgärder för även Lärjeskolan, Saffransskolan och Viljaskolan inkluderas i 
åtgärdsplanen. Konsekvensanalys av vilka prioriteringar som behöver göras 
ska ingå.  
c.Åtgärdsplanen samverkas med grundskoleförvaltningen, Västtrafik och 
Trafikverket.  
2.Åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn och som kan 
genomföras skyndsamt såsom bättre skyltning vid Gårdstensskolan ska 
genomföras utan dröjsmål. 

Uppdraget är ej påbörjat. 
  

 Ej påbörjad Göteborgsförslag 11536 - Säkra övergång vid Fjällskolan  
(TN 2022-03-25 § 99 01059/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 
11536 - Säkra övergång vid Fjällskolan. 

Uppdraget är ej påbörjat. 
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Avslutade uppdrag 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att verka för att etapp 4 färdigställs med 
dubbelspår på hamnbanan. (KF Budget 2022) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdraget inkluderas efter etapp 3 i ordinarie revidering av nationell 
investeringsplan för infrastruktur för kommunikationer. 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Etapp 4 finns inte identifierad med övriga berörda parter. Den del av 
Hamnbanan som saknar dubbelspår har ett markreservat i stadens nya 
översiktsplan för att möjliggöra framtida uppbyggnad. Dubbelspår på denna 
sträcka kommer dock inte inom överskådlig framtid att öka kapaciteten i 
transportsystemet. 

 Avslutad Dnr 2241/19 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. 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Trafikkontoret arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för såväl de 
som nyttjar elsparkcyklar som de som inte gör det. Förvaltningen har vid 
trafiknämndens sammanträde den 18 november 2021 samt 3 mars 2022 
återrapporterat hur kontoret kommer att ta sig an de uppdrag som nämnden 
gett liksom status för dessa. 
Avseende kort respektive lång flytt av elsparkcyklar har ett arbete gjorts för att 
ta fram funktionella och juridiskt hållbara sätt för att debitera 
elsparkcykelföretagen för kort flytt av fordon och såväl kort och lång flytt är 
numera verktyg som kontoret kan använda sig av när så anses nödvändigt. 

 Avslutad 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. 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Uppdraget fortsätter inom ramen för KF uppdrag 2022 - Trafiknämnden får i 
uppdrag att, tillsammans med andra relevanta nämnder och externa parter ta 
fram en godsplan för att säkra näringslivets transporter. 

 Avslutad 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 cyeklfrågor. 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Life Filming – test av en metod för att öka delaktigheten i 
stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Under våren 2022 startade ett samarbete i Göteborg Stad där demokrati- och 
medborgarsservice, förvaltningen för funktionsstöd och trafikkontoret 
tillsammans undersöker hur vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning upplever att det fungerar att ta sig fram i staden. Målet 
med arbetet är att skapa inflytande och delaktighet för en grupp som sällan 
eller aldrig hörs i det offentliga rummet. 
Life filming är en metod där vem som helst med hjälp av film kan dokumentera 
en viss aspekt av sina liv, till exempel hur de upplever sin närmiljö. Att ha 
möjlighet att påverka sin närmiljö är viktigt för alla och med den här metodiken 
blir det möjligt att förmedla sådant som det annars kan vara svårt att sätta ord 
på. Metoden bidrar också till att fler personer får möjlighet till en digital 
inkludering. Under våren kommer två dagliga verksamheter och ett boende 
delta i arbetet. Resultatet av dialogen kommer att presenteras hösten 2022. 
FoU i Väst har fått i uppdrag att följa arbetet. Följeforskningen förväntas ge 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 
kunskap om hur Life Filming kan bidra till upplevelsen av delaktighet bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur vi kan implementera 
den kunskap som kommer fram i stadens planeringsprocesser. 

 Avslutad 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) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 98 00124/21 
Beslut 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att 
tillsammans med Göteborgs Stads Parkering AB och 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) för fullgjord. 

 Avslutad Göteborgsförslag 5281 - Gör Linnégatan cykelvänlig (TN 2021-04-23) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2021-04-23 § 161 01241/21 
Göteborgsförslag 5281 - Gör Linnégatan cykelvänlig 
 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5281 
- Gör Linnégatan cykelvänlig. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 97 01241/21 
Beslut 

1. Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 5281 - Gör 
Linnégatan cykelvänlig inom ramen för kommande utredning rörande 
Linnégatan. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 5281 
- Gör Linnégatan cykelvänlig, för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S), (V), (MP) och (D) angående utredning om tillfällig bro till 
Feskekôrka (TN 2021-08-27) 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 33 05650/21 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om utredning att utreda förutsättningarna att 
anlägga en tillfällig gång- och cykelbro till Feskekôrka i samband med bygget 
av ett tillfälligt parkeringsdäck i kanalen (TN 2021-08-27 § 358) för fullgjort. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §33 05650/21 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om utredning att utreda förutsättningarna 
att anlägga en tillfällig gång- och cykelbro till Feskekörka i samband med 
bygget av ett tillfälligt parkeringsdäck i kanalen (TN 2021-08-27 §358) för 
fullgjort. 
  

 Avslutad Yrkande från (MP) (V) (S) gällande yttrande från cykelfrämjandet (TN 2021-
08-27) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TN bifaller yrkandet om att: 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att i sitt fortsatta arbete väga in de synpunkter 
som Cykelfrämjandet inkommit till trafikkontoret med inför trafiknämndens möte 
den 27 augusti 2021. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 96 05708/21 
Beslut 

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att väga in de synpunkter som 
Cykelfrämjandet inkommit med i framtida arbete (TN 2021-08-27, § 
359) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Cykelfrämjandet för kännedom 

 Avslutad Yrkande från (S) och (D) angående – avveckla tystnadskulturen och 
förstärk personalens säkerhet (TN 2021-09-23 § 403 05647/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 41 05647/21 
1.Trafiknämnden förklarar uppdraget om att säkerställa att stadens riktlinjer för 
personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell 
lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §41 05647/21 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om att säkerställa att stadens riktlinjer för 
personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i känd och fullt 
implementerad i hela förvaltningen samt förslag till åtgärder till att ytterligare 
förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan (TN 2021-
09-23 §403) för fullgjort. 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 
förvaltningen samt förslag till åtgärder till att ytterligare förstärka medarbetares 
säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan (TN 2021-09-23, § 403) för fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 7422 - Gång- och cykelbana direkt från Olskroken till 
Kruthusgatan (TN 2021-09-23 § 407 05478/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 7422 
- Gång- och cykelbana direkt från Olskroken till Kruthusgatan. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 91 05478/21 
Beslut 
Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 7422 – Gång och cykelbana 
direkt från Olskroken till Kruthusgatan. 

 Avslutad Yrkande från (MP) och (V) angående komplettera Centralenområdet med 
en gång- och cykelväg (TN 2021-09-23 § 423 06447/21) 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafikkontoret ser över möjligheterna att komplettera Centralenområdet med 
en gång- och cykelväg som förbinder Nya Allén med nya Hisingsbron och som 
dras på annat sätt än i markplan. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 92 06447/21 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att se över möjligheterna att komplettera 
Centralenområdet med en gång- och cykelväg som förbinder Nya Allén med 
nya Hisingsbron och som dras på annat sätt än i markplan (TN 2021-09-23, § 
422) för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S), (MP) och (V) angående att inkludera Billdals 
begravningsplats som ny mötesplats för flexlinjen (TN 2021-10-28 § 472 
07448/21) 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 48 07448/21 
Trafiknämnden beslutar att arbetet med inkludering av Billdals begravningsplats 
som ny mötesplats för flexlinjen avbryts. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §48 07448/21 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att arbetet med inkludering av Billdals 
begravningsplats som ny mötesplats för flexlinjen avbryts. 

 Avslutad Göteborgsförslag 8437 - En modern skärgård (TN 2021-10-28 § 458 
06673/21) 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 8437 – 
En modern skärgård. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §29 06673/21 
Beslut 
Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 8437, inom ramen för 
kommunfullmäktigeuppdraget om att fram en strategisk plan för skärgårdens 
framtida utveckling. 

 Avslutad Yrkande från (MP) och (V) angående trafikkontorets rådgivning till företag 
för ökat hållbart resande bland deras medarbetare (TN 2021-12-16 § 580 
08615/21) 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafikkontoret snabbt ser över status och utvecklingsmöjligheter för sin 
rådgivning till arbetsgivare i Göteborg att öka personalens hållbara resande 
som cykelpendlande.  
2.Trafikkontoret återkommer senast på trafiknämndens februarimöte. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 101 08615/21 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att snabbt se över status och 
utvecklingsmöjligheter för sin rådgivning till arbetsgivare i Göteborg att öka 
personalens hållbara resande som cykelpendlande (TN 2021-12-16, § 580) för 
fullgjort. 
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 Avslutad Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att studera hur 
pendelcykelstråket mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan 
korsningar med spårvägen (Följduppdrag TN 2021-02-11 § 41, 7895/20) 
Beskrivning av uppdrag 
Följduppdrag 
Yttrande över detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmen inom 
stadsdelarna Tingstadsvassen och Lundbyvassen 
§ 41, 7895/20 
1.Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.  
2.Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
byggnadsnämnden som trafiknämndens eget yttrande.  
3.Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att studera hur pendelcykelstråket 
mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan korsningar med spårvägen. 
4.Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 95 7895/20 
Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om att studera hur pendelcykelstråket 
mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan korsningar med spårvägen 
(TN 202102-11, § 41) för fullgjort. 
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