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POLIS-konferensen i Göteborg 2021 

Uppdatering av planering och status inför POLIS-konferensen i Göteborg 30 
november – 2 december 2021

Trafikkontoret är ordförande i det europeiska mobilitetsnätverket POLIS 2020–2021. 
Tillsammans med POLIS-nätverkets kansli är Göteborgs Stad värd för den stora 
årskonferensen den 1–2 december med över 600 deltagare. Årskonferensen är en av de 
viktigaste europeiska arenorna för erfarenhetsutbyte och policydiskussioner inom 
mobilitet och transporter.

I och med de lättade COVID-restriktionerna från den 29 september fortsätter 
trafikkontoret att planera för en fysisk konferens i Göteborg. Den kommer att äga rum på 
Chalmers Conference Centre på Lindholmen Science Park 30 november -2 december 
2021. 

Det slutliga beskedet om konferensen kan genomföras fysiskt eller behöva övergå till en 
digital konferens tar trafikkontoret och POLIS-nätverkets kansli samråd med övriga 
berörda parter under oktober månad.

Uppdragsteamet har förberett en riskbedömning gällande avbokningskostnader om 
konferensen behöver övergå till en digital konferens då enligt POLIS är det värdstaden 
som står för eventuella kostnader. Bedömningen är att det är otroligt svårt att se att det 
kommer återinföras restriktioner som gör att vi måste boka av och gå över till en digital 
konferens. Konferensen är prioriterad och ett rimligt förslag är att bevaka en 50% 
maximum avbokningsavgift, det vill säga att avboka senast 4 veckor innan konferensen 
om FHM kommer med snabba restriktioner igen.

Den första eventuella nya restriktionen som kommer att införs vid ett förvärrat smittoläge 
är möjligheten att ha krav på ett vaccin-pass.

Trafikkontorets deltagande i konferensen samordnas av trafikkontorets 
ledingskoordinator. Flera av trafikkontorets medarbetare kommer att delta som 
föredragshållare och mötesledare på konferensen. Därutöver erbjuds trafikkontoret ett 
flertal kostnadsfria åhörarplatser, i egenskap av medarrangör. 

Den som är intresserad av att delta som åhörare stämmer av detta med sin närmaste chef, 
senast den 20 oktober. Vi hoppas, men kan inte lova, att samtliga intresserade 
medarbetare på trafikkontoret ska kunna delta. Erbjudandet om att delta på konferensen 
utan kostnad gäller enbart själva konferensprogrammet dagtid. Konferensmiddagen kostar 
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75 euro/person och eventuell medverkan där bekostas och beslutas av respektive 
enhetschef. 

Trafikkontoret har ansökt om stadens officiella välkomstmottagning (finansierat av SLK 
och VGR) vilket innebär att KFO hälsar alla välkomna till Göteborg vid ett mingel innan 
konferensmiddagen 1 december. Trafikkontoret har ännu inte fått besked om medel 
tilldelats.

Vår bedömning just nu är att sponsorpengar (hittills 109 000 euro), 
deltagare/registreringsavgifter samt den befintliga budgeten 2021 kommer att täcka 
kostnader. 

Konferensprogram, andra mötespunkter (bifogade) samt TNOs åtaganden

Tisdag 30 november 

Kl 12-17: Det årliga medlemsmötet i POLIS. Göteborgs stad/trafikkontoret representeras 
av ledningsutskottsordföranden i POLIS och arbetsgruppsledarna för Traffic Effiency 
samt Trafiksäkerheten. Tjänstepersoner på trafikkontoret.

Kl 19- Middag för POLIS-representanter och inbjudna politiker. Göteborgs Stad 
representeras av nuvarande POLIS ordförande (TNO) samt den nuvarande 
ledningsutskottsordföranden. Frågan har också ställts till politikerna i trafiknämnden om 
det önskas delta. och Ledamot och 2:e vice ordförande (MP) har visat sitt intresse.

Onsdag 1 december

Utdrag ur programmet för politikerna; politiska programmet (fullständigt program finns 
bifogat). Det förväntas komma ca. 30 deltagare.

09:00 Samling och kaffe

09:30-10:45 Presentation och rundvandring på LSP. Värd: VD LSP

11:15 Årskonferensen öppnas och TNO hälsar alla välkomna

13:00 Lunch vid LSP för deltagande politiker. Här förväntas att TNO, 
trafikdirektören och ledningsutskottsordföranden i POLIS (tk 
tjänsteperson) deltar.

14:30-16:30 Möte

Utdrag ur konferensprogrammet - fullständigt program finns bifogat. Det förväntas 
komma ca. 600 deltagare.

11:15 Konferensens officiella öppning. POLIS ordförande/TNO hälsa alla 
välkomna till konferensen

19:15 Konferensmiddagen. Kooperativ på Lindholmen

Torsdag 2 december

11:45 Konferensens officiella stängning. POLIS ordförande/TNO 
överlämna ordförandeskapet till det nya ordförande
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14:15-17:30 7Studiebesök (7st) – Lindholmensleveransen; Volvo museum; 
Sustainable mobility in the city centre; Urban development projects in 
Gothenburg; Electrification of goods transport; Virtual Gothenburg; BRF 
Viva and mojo on campus.

Bilagor:

Bilaga 1: Program_POLIS_Political_Group_Meeting_Gothenburg_2021_draft 20210927 
(Programmet för politikerna; politiska programmet)

Bilaga 2: 2021-POLIS-Conference-Draft-Programme_v3 (konferensprogrammet)

Jenny Adler 

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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