
 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 1 (46) 
  

   

Tid: 9:00– 16:30 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  280–320 

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) § 292–320 (deltagande på distans) 
Henrik Munck (D) 
Peter Lintin-Wold (L) (deltagande på distans) 
Leif Blomqvist (S) (deltagande på distans)  
Ronny Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Karin Karlsson (V) ersätter Gertrud Ingelman (V) § 280–292 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
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) § 295–320  
Kristoffer Filipsson, stadssekreterare (C) § 280–302  
 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco 
 

Justeringsdag:  2020-09-02 
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Sammanträdesdatum: 2020-08-27 



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 2 (46) 
   
   

Underskrifter 

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

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2020-09-
03. 

 

 

  

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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§ 280   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Upprop av ledamöter och ersättare. Antecknas till protokollet. 
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§ 281   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Karin Pleijel (MP) utses att tillsammans med ordförande Toni Orsulic (M) justera 

protokollet.   
2. Protokollet justeras onsdagen den 2 september.   
3.  Paragraferna 299, 300 och 301 justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 282   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner reviderad dagordning med följande ändringar: 

Karin Pleijel (MP) anmäler yrkande från (MP) och (V) angående gratis Styr & Ställ i 
coronatid eller andra cykelinsatser.  

Karin Pleijel (MP) anmäler yrkande från (MP) och (V) angående sommargågator i 
Göteborg.  

Blerta Hoti (S) anmäler yrkande från (S), (M), (L) och (C) gällande samåkning inom 
serviceresor. 

Gertrud Ingelman (V) anmäler fråga från (V) och (MP) angående trafiksituation vid 
Masthuggskyrkan på nattetid.   
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§ 283 0411/20 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
Antecknas att inget jäv anmäls. 
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§ 284 0414/20 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
 

Beslut 
Anmälda handlingar antecknas till protokollet. 

Handlingar 
FSG-protokoll extra sammanträde 2020-06-24 

Protokoll färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2020-06-09 dnr. 0682/20 

Uttalande från SRF gällande färdtjänsttaxor dnr. 1658/19 

Tilldelningsbeslut av dataskyddsombud dnr. 4742/20 
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§ 285 0453/20 
Reserapporter 2020 
 

Inga reserapporter anmäls.  
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§ 286 0564/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 
och trafikdirektör 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Trafiknämndens ordförande och trafikdirektör 
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§ 287 0563/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Juridik och upphandling 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Juridik och upphandling 
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§ 288 0350/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
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§ 289 0319/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens användning 
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§ 290 0825/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens anläggningar 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens anläggningar 
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§ 291 0599/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor  
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 
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§ 292 0541/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Investering 
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§ 293 0540/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 
 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stora Projekt 
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§ 294 1035/18 
Svar på yrkande från (M), (L) och yttrande (KD) angående 
utvärdering av trafikstrategin 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet på förslag från ordförande Toni Orsulic (M).  

 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-18 § 245 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-05-13 

Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 294) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet.  

Trafiknämnden bordlägger ärendet.  
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§ 295 1564/20 
Redovisning av uppdraget att utreda effekterna av ett antal 
olika möjliga utformningar av en miljözon klass 2 i Göteborg  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att återremittera uppdraget till förvaltningen för 

slutförande i enlighet med de förslag som läggs fram i kapitel 11.5 bilaga 1 vad 
gäller trafik, luftkvalitet, klimat och samhällsnytta. Eftersom fullskaliga 
samhällsekonomiska analyser är väldigt omfattande ska analysen tydligt 
avgränsas och utgå från de utvärderingar som gjorts efter införandet av 
miljözonen på Hornsgatan i Stockholm. 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-18 § 249 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-05-29 

Yrkande (MP) och (V) från 2020-06-18 (protokollsbilaga 1, § 295) 

Yrkande (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 2, § 295) 

Yrkande (D) (protokollsbilaga 3, § 295) 

Tilläggsyrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 4, § 295) 

Yttrande (S) (protokollsbilaga 5, § 295) 

 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till yrkandet från (M), (L) och (C). 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand bifall till yrkandet (MP) och (V) och i andra hand 
bifall till yrkande från (M), (L) och (C). Hon yrkar även bifall till tilläggsyrkandet från 
(MP) och (V).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag, avslag till yrkandet från (MP) och 
(V) samt avslag till yrkandet från (M), (L) och (C).  

Henrik Munck (D) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  
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Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(MP) och (V). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (MP) och (V).  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(M), (L) och (C). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet från (M), (L) och (C).  

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

Reservationer 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för yrkandet från 
(D).  

Blerta Hoti (S) reserverar sig mot trafiknämndens beslut och hänvisar till yttrandet från 
(S). 
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§ 296 3723/19 
Yrkande från (MP) och (V) gällande utredning av 
Bangårdsförbindelsen 
 

Beslut 
Trafiknämnden bordlägger ärendet på förslag från ordförande Toni Orsulic (M). 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-18 § 253 

Bordlagt 2020-05-28 § 192 

Bordlagd 2020-04-23 § 139 

Bordlagt 2020-03-26 § 96 

Handlingar 
Yrkande (MP) och (V) från 2020-03-26 (protokollsbilaga 1, § 296) 

Yrkande (D) (protokollsbilaga 2, § 296) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av ärendet.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet. Han finner 
att trafiknämnden bordlägger ärendet.   
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§ 297 4536/17 
Svar på yrkande från (MP), (S) och (V) om att utreda 
kommunal samordnad varudistribution 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet för att ta in synpunkter från 

Inköp- och upphandlingsnämnden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-18 § 257 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-03-10 

Tilläggsyrkande (MP) och (V) från 2020-06-18  

Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 297) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V) och meddelar samtidigt att 
hon återtar yrkandet från 2020-06-18.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt yrkandet från 
Karin Pleijel (MP). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  
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§ 298 4662/20 
Yrkande från (V) och (MP) gällande uppdrag att utreda 
busslinjer och kollektivtrafikfiler i Alléstråket 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår yrkandet från (V) och (MP) gällande uppdrag att utreda 

busslinjer och kollektivtrafikfiler i Alléstråket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-18 § 266 

Handling 
Yrkande (V) och (MP) från 2020-06-18 (protokollsbilaga 1, § 298) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till yrkandet från (V) och (MP). 

Ordförande Toni Orsulic (M) och Henrik Munck (D) yrkar avslag på yrkandet (V) och 
(MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från (V) 
och (MP). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.  
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§ 299 2990/20 
Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för 
Lundbyleden 
 

Paragraf 299 justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 300 3714/20 
Svar på motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) 
om skolskjuts för elever i grundsärskola 
 

Paragraf 300 justeras omedelbart i separat protokoll. 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 25 (46) 
   
   

§ 301 4659/20 
Särskilda villkor avseende framsätesplacering inom 
serviceresor 
 

Paragraf 301 justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 302 4122/19 
Remiss - val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan 
Lindholmen - Linnéplatsen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder det samlade underlaget som sammanställts inför val 

av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget – på remiss till  
remissinstanser enligt förteckning i bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden vill förtydliga att det pågår ett arbete med en ny GC bro 
uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta 
älv”. Detta arbete och förslagen för Lindholmsförbindelsen påverkar varandra 
och processerna behöver därför löpa parallellt. 

Information 
Ma-Lou Wihlborg och Martin Stenfeldt från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-08-06 

Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 302) 

Tilläggsyrkande (MP), (V), (M), (L), (C) och (S) (protokollsbilaga 2, § 302) 

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

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag men att ärendet inte 
ska justeras omedelbart. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från 
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S).  

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) ställer proposition på bifall mot avslag på trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget, men att ärendet inte ska 
justeras omedelbart.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.   
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Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.  

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser 
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§ 303 0388/11 
Svar på yrkande (L), (M) samt svar på yrkande (M), (L) 
yttrande (KD) angående trafiksituationen i nya Hovås 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget angående trafiksituationen i Nya Hovås (TN 

2017-10-26, § 345) samt komplettering till yrkandet (TN 2018-08-30, § 296) för 
fullgjort. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-06-29 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 
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§ 304 3997/16 
Reviderat investeringsbeslut, Kvilleleden, gator vid 
Backaplan, DP0 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att 

förändra innehållet i projekt Kvilleleden och gator i Backaplan för att nå 
investeringsramen om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att teckna 
Medfinansierings- och Genomförandeavtal – E6.21 Göteborgs Hamn/Lundbyleden 
samt gator vid Backaplan. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att justera 
nivån på medfinansiering till statlig infrastruktur inom avtalet, dock ej till högre 
belopp än 143 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.  

4. Trafiknämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar föreslagna 
beslut, trafikdirektören i uppdrag att verkställa besluten. 

Information 
Emir Halalkic och Johanna Lennmalm redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-06-17 

Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 304) 

Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 304) 

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

Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 31 (46) 
   
   

§ 305 3099/20 
Förfrågan från Trafikverket om att undanta projekt inom 
Västsvenska paketet från Göteborgs Stads avgiftsuttag för 
tillfälliga upplåtelse av allmän plats 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka Trafikverkets 

framställan i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
2. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige ger trafiknämnden rätt att 

reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver 
tas i anspråk vid byggande av järnväg. Reduktion kan komma ifråga om en yta 
inte kan tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt enligt lagen (1995:1649) om 
byggande av järnväg till följd av omständigheter som har inträffat efter antagande 
av järnvägsplan och det framstår som skäligt att reducera avgiften. Reduktion kan 
ges till 100 procent om yta byts, annars maximalt upp till 50 procent. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-07-02 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 32 (46) 
   
   

§ 306 5006/20 
Göteborgsförslag 3126 - Supercykelväg på Norra Älvstranden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3126 - 

Supercykelväg på Norra Älvstranden. 

Handling 
Göteborgsförslag 3126 - Supercykelväg på Norra Älvstranden 

Yrkanden 

Ordförande Toni Orsulic (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar att trafiknämnden ger 
trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3126 - Supercykelväg på Norra 
Älvstranden.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) och Karin Pleijel (MP). Han finner att 
trafiknämnden beslutar enligt yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Konsument- och medborgarservice    
Förlagsgivaren 
  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 33 (46) 
   
   

§ 307 5645/20 
Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3141 - 

Förbjud lastbilar genom Olofstorp. 

Handling 
Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
bereda Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Protokollsanteckning 
Peter Lintin-Wold (L) och Björn Bergholm (L) inkommer med en protokollsanteckning 
(protokollsbilaga 1, § 307).  

Protokollsutdrag skickas till 
Konsument- och medborgarservice    
Förlagsgivaren 
 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 34 (46) 
   
   

§ 308 6299/20 
Yrkande från (MP) och (V) angående gratis Styr & Ställ i 
coronatid eller andra cykelinsatser 
 

Beslut 
Trafiknämnden bordlägger ärendet på förslag från ordförande Toni Orsulic (M). 

Handling 
Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 308) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet. Han finner 
att trafiknämnden bordlägger ärendet. 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 35 (46) 
   
   

§ 309 6296/20 
Yrkande från (MP) och (V) angående sommargågator i 
Göteborg 
 

Beslut 
1. Yrkandet från (MP) och (V) anses besvarat efter kommunfullmäktiges beslut i 

frågan. 

Handling 
Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 309) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V). 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet (MP) och (V). 

Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S) yrkar att yrkandet från (MP) och (V) anses 
besvarat efter kommunfullmäktiges beslut i frågan.  

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

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

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 36 (46) 
   
   

§ 310 6298/20 
Yrkande från (S), (M), (L) och (C) angående samåkning inom 
serviceresor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att redogöra för vilka kostnader och 

andra konsekvenser som skulle uppkomma om trafiknämnden skulle ta ett beslut 
om att samåkning inom serviceresor i så stor utsträckning som möjligt undviks 
under den pågående pandemin.  

2. Trafiknämnden bordlägger yrkandet från (S), (M), (L) och (C) angående 
samåkning inom serviceresor.  

Handling 
Yrkande från (S), (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 1, § 310) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
redogöra för vilka kostnader och andra konsekvenser som skulle uppkomma om 
trafiknämnden skulle ta ett beslut om att samåkning inom serviceresor i så stor 
utsträckning som möjligt undviks under den pågående pandemin.  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av yrkandet från (S), (M), (L) och (C).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på eget yrkande 
gällande uppdrag om redogörelse. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet. 

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga yrkandet från (S), 
(M), (L) och (C). Han finner att trafiknämnden bordlägger yrkandet.  

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 37 (46) 
   
   

§ 311 6297/20 
Fråga från (V) och (MP) gällande trafiksituation vid 
Masthuggskyrkan på kvällstid 
 

Beslut 
Frågan antecknas och trafikkontoret återkommer med svar på frågan. 

Information 
Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) anmäler en fråga från (V) och (MP).  

Handling 
Fråga från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 311) 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 38 (46) 
   
   

§ 312 2385/20 
Information om exploateringsprojekt som trafikkontoret 
genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret 
 

Beslut  
Skriftlig information antecknas till protokollet.    

Handling  
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-06-25 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 39 (46) 
   
   

§ 313 3150/16 
Information om planeringsförutsättningar för gång- och 
cykelbroar över Göta älv och fortsatt arbete inför 
genomförandestudie 
 

Beslut  
Skriftlig information antecknas till protokollet.    

Handling  
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-06-26 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 40 (46) 
   
   

§ 314 2410/20 
Svar på fråga från (V) och (MP) angående kollektivtrafikens 
framkomlighet på och i anslutning till Hisingsbron  
 

Beslut  
Skriftlig information antecknas till protokollet.    

Handling  
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-06-29 

Yttrande (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 314) 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 41 (46) 
   
   

§ 315 2702/20 
Rapportering komplexa projekt 
 

Beslut 
Skriftlig information samt redogörelse antecknas till protokollet. 

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

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-08-19 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 42 (46) 
   
   

§ 316 0586/20 
Information om extra uppföljning med anledning av Covid-19 
 

Beslut 
Skriftlig information antecknas till protokollet.   

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-08-06 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 43 (46) 
   
   

§ 317 5995/18 
 Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 
 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.   

Information 
Mattias Sjöholm från trafikkontoret och Kerstin Boström från Trafikverket redogör för 
ärendet.  

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 44 (46) 
   
   

§ 318 1318/15 
Staden under byggtiden, lägesrapport 
 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Lilia Bidar från trafikkontoret ger en lägesrapport om staden under byggtiden.  

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 45 (46) 
   
   

§ 319 2257/19 
Arbetsmiljö, lägesrapport 
 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Kristina Lindfors från trafikkontoret ger en lägesrapport om arbetsmiljön på 
trafikkontoret.  

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 46 (46) 
   
   

§ 320 0417/20 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Kristina Lindfors, Kerstin Elias, Magnus Berntsson och Camilla Wallin från 
trafikkontoret redogör om följande: 

- Sommaren 2020 
- Tidsstyrd lastbilstrafik 
- Kommunstyrelsens beslut om stimulansbidrag 
- Vasabron.  
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