
 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 1 (67) 

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
Tid: 9:00:–17:50 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  208-270 

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 § 208–254 
Peter Lintin-Wold (L), deltar digitalt 
Ronny Svensson (S) § 208–230, ej tjänstgörande § 236–271, deltar digitalt 
Leif Blomqvist (S) § 208–232, 234–270, deltar ej § 233 p.g.a. jäv, deltar digitalt 

Tjänstgörande ersättare 
Gabriella Köster (S) ersätter Ronny Svensson (S) § 231–271, deltar digitalt 
Karin Karlsson (V) ersätter Leif Blomqvist (S) § 233, deltar digitalt 
Karin Karlsson (V) ersätter Henrik Munck (D) § 255–271, deltar digitalt 
Lars Berggren (MP) ersätter Leif Blomqvist (S) § 270–271, deltar digitalt 

Övriga ersättare 
Gabriella Köster (S), deltar digitalt 
Margareta Broang (M) § 208–215, deltar digitalt 
Karin Karlsson (V), deltar digitalt 
Joakim Rosdahl (D), deltar digitalt § 208–254 
Björn Bergholm (L), deltar digitalt 
Lars Berggren (MP) § 208–232, 234–271, 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 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S) §§ 208–230, 252–271 deltar digitalt 
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP), deltar digitalt 
Carina Bulic, stadssekreterare (D), deltar digitalt § 208-257 
Abraham Staifo, stadssekreterare (L), deltar digitalt 
Daniel Andersson från Västtrafik § 228, deltar digitalt 

Trafiknämnden 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 2 (67) 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco §§ 208–247, deltar digitalt 
Viviann Ekstrand, Vision §§ 208–247, deltar digitalt 

Justeringsdag:  2021-06-03 
 

Underskrifter 

Anslag om justering av §§ 232 och 233 2021-05-27 har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla den 2021-05-28. 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2021-06-04. 
 

 
 

  

Sekreterare 
Jenni Hermansson  

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)   

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)   
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Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 3 (67) 

§ 208   

Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 
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Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 4 (67) 

§ 209   

Val av justerare och justeringsdatum 

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

Orsulic (M) justera protokollet.    
 

2. Protokollet justeras torsdagen den 3 juni 2021. 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 5 (67) 

§ 210   

Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 

Trafiknämnden godkänner dagordning med följande ändringar: 

Ärende 21 på dagordningen: ”Svar på fråga från (L) gällande cykelbanor på Hisingsbron 
och fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar” flyttas ned på 
dagordningen för att hanteras innan anmälningsärendena. I anslutning till detta kommer 
även dagordningens punkt 37 ”Information om Hisingsbron” och tidigare inlämnad fråga 
från (MP) och (V) gällande cykling på Korsvägen att behandlas. Även följande 
nytillkomna frågor kommer då också att behandlas: 

 Fråga från (V) och (MP) angående Hisingsbrons framkomlighet för cyklister 
 

 Fråga från (L), (C) och (M) angående anslutande cykelvägnät till Hisingsbron nu 
och de kommande åren 
 

 Fråga från (L) Efterlevnad av stadens cykelprogram 

Gertrud Ingelman (V) anmäler följande ärende: 

 Yrkande från (MP), (V) och (S) angående information om utformning av stadens 
cykelinfrastruktur 
 

Blerta Hoti (S) anmäler följande ärende: 

 Yrkande från (S) och (D) angående kollektivtrafik till begravningsplatser 
 

Karin Pleijel (MP) anmäler övrig fråga om fyllnadsval av politisk representant i 
Godsnätverket samt fråga från (MP) och (V) angående kritik från Stadsrevisionen om 
gaturenhållning. 
 

Blerta Hoti (S) anmäler övrig fråga om ansökan om bidrag.  
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Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 6 (67) 

§ 211 00231/21 

Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar till protokollet att Leif Blomqvist (S) anmält sig jävig 

gällande yttrandet över Planprogram för Redegatan (§ 233, 7617/19). 
 

Information 
Leif Blomqvist (S) anmäler jäv i ärende gällande yttrandet över Planprogram för 
Redegatan (§ 233, 7617/19). 
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Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 7 (67) 

§ 212 00480/21 

Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 

 
Beslut 

1. Trafiknämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet. 
 

2. Trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att lämna svar avseende 
trafiksituationen vid Virvelvindsgatan till synpunktslämnaren.  
 

Handlingar 
Stadsrevisionens granskningsplan av verksamhetsåret 2021, 0189/21 

Synpunkt gällande trafiksituationen vid Virvelvindsgatan, 03353/21 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet 
och att trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att lämna svar avseende trafiksituationen 
vid Virvelvindsgatan till synpunktslämnaren.  
 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att 
trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att lämna svar avseende trafiksituationen vid 
Virvelvindsgatan till synpunktslämnaren.  
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Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 8 (67) 

§ 213 00481/21 

Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 

Trafikdirektör Kristina Lindfors redogör för följande: 

- Vasabron 
- Elektrifieringslöfte 
- Planering för det ”nya normala” gällande flexibelt arbetssätt 
- Förändringar i Förvaltningsledningen  
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 9 (67) 

§ 214 

Eventuella frågor och svar från temanämnden 10 maj 2021 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågor och svar till protokollet.  

 

Information  
Uppföljning från temanämnd 10 maj 2021 med frågor och svar som inte hann hanteras på 
sammanträdet. 
 

Handling 
Trafikkontorets presentation 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 10 (67) 

§ 215 02663/21 

Yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag angående 
Operalänken 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt yrkande från (D) den 2021-04-23 § 164 

 

Handling 
Reviderat yrkande (S) och (D) (protokollsbilaga 1 § 215) 
Yrkande (D) från 2021-04-23 § 164 (protokollsbilaga 2 § 215) 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden bordlägger det reviderade yrkandet från (S) och 
(D). 

 

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

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 11 (67) 

§ 216 01785/21 

Genomförandestudie (GFS) Centralen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt yrkande från (D) den 2021-04-23 § 178 

 

Handlingar 
Yrkande från (D) från 2021-03-18, 2021-04-23 (protokollsbilaga 1 § 216) 
Yrkande från (V) och (MP) från 2021-04-23 (protokollsbilaga 2 § 216) 
Trafiknämnden 2021-04-23 § 178 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden fortsatt bordlägger yrkandet från (D) i avvaktan 
på att förvaltningen återkommer i det remitterade yrkandet från (V) och (MP). 
 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkande om 
bordläggning. Ordföranden finner att trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 12 (67) 

§ 217 5645/20 

Göteborgsförslag [3141] för beslut - Förbjud lastbilar genom 
Olofstorp. 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt yrkande (D) den 2021-03-18 § 92, 2021-04-23 § 143 

 

Handlingar 
Yrkande från (D) från 2021-03-18, 2021-04-23 (protokollbilaga 1 § 217) 
Yrkande från (V) och (MP) från 2021-04-23 (protokollsbilaga § 2 § 217) 
Trafiknämnden 2021-04-23 § 178 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden fortsatt bordlägger yrkandet från (D) i avvaktan 
på att förvaltningen återkommer i det remitterade yrkandet från (V) och (MP). 
 

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

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 13 (67) 

§ 218 9342/20 

Kameraövervakning vid parkering 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-14 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 14 (67) 

§ 219 01774/21 

Yrkande från (S) och (D) angående förstärkt 
kamerabevakning i kollektivtrafiken i brottsförebyggande 
syfte 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att i samverkan med Västtrafik, GS Spårvägar och 

Parkeringsbolaget att utveckla samarbetet med polisen med förstärkt 
kamerabevakning i brottsbekämpande syfte genom fler trygghetskameror och ökad 
möjlighet till datalagring på otrygga platser i staden såsom platser i anslutning till 
kollektivtrafik samt bil- och cykelparkeringar.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att utvärdera arbetet med kameror genom exempelvis 
intervjuer. 

3. Trafikkontorets kostnader för detta arbete ska uppgå till maximalt 10 miljoner kronor 
som avropas ur centralt avsatta medel för ändamålet.  

4. Återrapportering till nämnden ska ske i samband med ordinarie uppföljning.  
 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-04-23 § 146 

 

Handlingar 
Reviderat yrkande från (S), (D), (M) (L) och (C) (protokollsbilaga 1 § 219) 
Yrkande (S) och (D) från 2021-04-23 § 146 (protokollsbilaga 2 § 219) 
Trafiknämnden 2021-04-23 § 146 

 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D) och Toni Orsulic (M) yrkar bifall till reviderat 
yrkande från (S), (D), (M), (L) och (C). 
 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkande från (S), (D), (M), (L) och (C) och att trafiknämnden bifaller det. 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 15 (67) 

§ 220 02526/21 

Mobilitetstjänster cykel 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.   

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-19 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 16 (67) 

§ 221 02525/21 

Studentrabatt Styr & Ställ 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att införa 25 procent rabatt på årskort för Styr & Ställ för 

studenter enligt trafikkontorets förslag. 

Handlingar 
Yrkande från D (protokollsbilaga 1 § 221) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Yrkanden 
Henrik Munk (D) yrkar bifall till återremissyrkande från (D). 

Toni Orsulic (M), Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar 
avslag på återremissyrkande från (D) samt bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (D) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet och att 
ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  

Ordföranden finner därefter att det återstår ett förslag till beslut, det vill säga bifall till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden bifaller det. 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 17 (67) 

§ 222 3586/20 

Svar på yrkande från (V), (MP), (S) angående Styr och Ställ 
Saltholmen och Hinsholmen för hållbart resande sommaren 
2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram förslag för tillfälliga Styr och 

Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och smittreducerande 
resande under sommaren 2021 (TN 2021-04-23 § 152) för fullgjort. 
 

Handlingar 
Yttrande (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1 § 222) 
Yrkande (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 2 § 222) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-04-23 

 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

 

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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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 18 (67) 

§ 223 3586/20 

Svar på kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en 
översyn i området Saltholmen/Långedrag 
 

Beslut 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdragen nedan (KF 2019-
09-12, § 22) för fullgjorda:  

att förbättra trafiksäkerheten på Saltholmsgatan, att tillsammans med Västtrafik 
utreda möjlighet till kompletterande busstrafik till andra mål i staden, sommartrafik 
mellan Hinsholmen och Saltholmen, fler båtförbindelser till Stenpiren och att skapa 
en säker och väderskyddad cykelparkering vid Saltholmens terminal,  

kompletterande busstrafik och fler båtförbindelser ska bland annat omfatta 
möjligheter för fler turer med båtlinjen mellan Stenpiren och Södra Skärgården via 
Saltholmen, fler avgångar med Ö-snabben till och från Gustav Adolfs torg under 
sommarmånaderna, samt möjligheterna att förlänga Älvsnabbens sträckning ut till 
Saltholmen med förslag på lämpliga angöringsplatser längs vägen. 
 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-04-23 § 152 

 

Handlingar 
Yttrande (V) och (MP) (protokollsbilaga 1 § 223) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-03-02 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

 

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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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 19 (67) 

§ 224 02666/21 

Yrkande från (V), (MP) och (S) gällande Styr och Ställ Delsjön 
och eventuellt andra badplatser under sommaren 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar att (V), (MP) och (S) återtar sitt yrkande. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-04-23 § 166 
 

Handlingar 
Yttrande (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 1 § 224) 
Yrkande (V), (MP) och (S) (protokollsbilaga 2 § 224) 
 

Information 
Gertrud Ingelman (V) meddelar att (V), (MP) och (S) tar tillbaka sitt yrkande från 2021-
04-23 § 166 samt lämnar ett yttrande.  
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 20 (67) 

§ 225 3001/20 

Slutrapportering av trafiknämndens stimulansåtgärder under 
Coronapandemin 2020  

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar nedan uppdrag från trafiknämndens sammanträde 2020-

04-23 (§ 150) för fullgjorda: 
a. Parkeringstaxan för vissa utvalda parkeringsplatser för besökare i 

centrala staden, justeras under perioden maj-juni i enlighet med 
trafikkontorets förslag. 

b. Trafikkontoret bemyndigas att justera villkoren för Styr & Ställ så att 
användningen stimuleras, till exempel genom sänkt avgift eller fria 
tidsperioder.  

c. Trafikkontoret får i uppdrag att genomföra åtgärder för ökad 
framkomlighet och attraktivitet för gång och cykel i linje med de förslag 
som redovisas i tjänsteutlåtandet. d. Avgifter för avtal avseende 
verksamhet på vatten justeras i linje med motsvarande reduktion för 
markupplåtelse för försäljningsändamål.  
 

2. Trafiknämnden förklarar nedan uppdrag från trafiknämndens sammanträde 2020-
06-18 (§ 256) för fullgjorda:  

a. Trafiknämnden förlänger avgiftsreduktionen för upplåtelse av offentlig 
plats för försäljningsändamål samt avgiftsreduktionen för avtal för 
verksamheter på vatten till noll (0) kronor till och med 31 oktober 2020, 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om ekonomiskt 
utrymme. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-04-18 

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

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 21 (67) 

§ 226 9273/20 

Planerade stimulansåtgärder med anledning av 
Coronapandemin under 2021  
 

Beslut 
1- Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Hanna Kuschel från trafikkontoret redogör för ärendet. 
 

Handling 
Trafikkontorets presentation 
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Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 22 (67) 

§ 227 02662/21 

Svar på 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. Trafiknämnden beslutar att reducera avgiften för markupplåtelse för 

uteserveringar till 0 kronor för perioden juli-december 2021. 
2. Trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen att fatta beslut om att 

kompensera trafiknämnden för uteblivna intäkter för markupplåtelse för 
uteserveringar för perioden juli-december 2021. 
 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-04-27 

 

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

 

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 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 23 (67) 

§ 228 3279/20 

Älvutredning 

 

 Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Kajsa Högenå från trafikkontoret och Daniel Andersson från Västtrafik redogör för 
ärendet. 
 

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 24 (67) 

§ 229 6645/18 

Svar på Göteborgsförslag 706 - Fler färjor över och längs 
älven 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden beslutar att delvis genomföra Göteborgsförslag 706 – Fler färjor 

över och längs älven inom ramen för det fortsatta arbetet med ”Handlingsplan 
Koll2035 2020–2024”. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 706 – Fler färjor 
över och längs älven (TN 2018-12-10 § 484) för fullgjort. 

 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

 

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 
Konsument- och medborgarservice 
Förslagsgivaren  

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 25 (67) 

§ 230 2757/19 

Genomförandestudie Citybuss Backastråket 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudien avseende Citybuss Backastråket. 
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut i enlighet 

med vad som framgår av ärendet avseende innehåll och tidplan för Citybuss 
Backastråket. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget för 
Citybuss Backastråket om 400 miljoner kronor varav 40 miljoner är riskreserv i 2016 
års prisnivå̊. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 100 miljoner kronor i 
2016 års prisnivå. 

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafikdirektören i uppdrag att 
teckna objektsgenomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt Citybuss Backaplan.5.  
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Trafiknämnden att fatta 
beslut om eventuella framtida justeringar av objektsgenomförandeavtalet, förutsatt 
att den beslutade investeringsvolymen inklusive riskreserv ej överskrids. 

Handlingar 
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1 § 230) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-04-30 
 

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

Toni Orsulic, (M), Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V), Hans Arby (C) och Blerta 
Horti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt avslag på återremissyrkande 
från (D). 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (D) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet och att 
ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  

Ordföranden finner därefter att det återstår ett förslag till beslut, det vill säga bifall till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden bifaller det.  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 26 (67) 

§ 231 0573/19 

Genomförandestudie Per Dubbsgatan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för Per Dubbsgatan. 
2. Trafikkontoret återkommer och redovisar om det går att hålla 3.6 meter på hela 

sträckan och vilka konsekvenserna blir. 
3. Trafikkontoret får i uppdrag att undersöka om mer kan göras för att förbättra för 

cykeltrafiken än vad som beskrivs i genomförandestudien. 
4. Trafikkontoret får i uppdrag att komplettera genomförandestudien för att förbättra 

säkerheten vid korsningar gata cykelbana bland annat så att träd och annan 
växlighet inte skymmer sikten mellan cyklister och andra korsande trafikanter  

5. Trafikkontoret säkerställer att området har tillräckligt med cykelparkeringar 
enligt den gröna transportplanen. 
 

Handlingar 
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1 § 231) 
Yrkande (MP), (V), (S), (M), (C) och (L) (protokollsbilaga 2 § 231) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-04-30 

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

Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Blerta Hoti (S) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande 
och tilläggsyrkande från (MP), (V), (S), (M), (C), (L). 

Karin Pleijel (MP), Hans Arby (C) och Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande och tilläggsyrkande från (MP), (V), (S), (M), (C), (L) samt avslag på 
tilläggsyrkandet från (D). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
tjänsteutlåtande.  

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från (MP), (V), 
(S), (M), (C), (L). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet från (MP), (V), 
(S), (M), (C), (L). 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 27 (67) 

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på yrkande från (D). 
Ordföranden finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D). 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 28 (67) 

§ 232 0573/19 

Yttrande över Detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 29 (67) 

 

§ 233 7617/19 

Yttrande över Planprogram för Redegatan 
 

Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 30 (67) 

§ 234 00973/21 

Svar på remiss gällande motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot 
reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt 
flygresor på stadens reklamtavlor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

 

Handlingar 
Yrkande (V) och (MP) (protokollsbilaga 1 § 234) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-23 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand bifall till 
återremissyrkande från (V) och (MP) samt i andra hand bifall till motionen.  

Blerta Hoti (S) och Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt 
avslag på återremissyrkande från (V) och (MP). 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (V) och (MP) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet 
och att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande mot 
bifall till motionen. Ordföranden finner att trafiknämnden beslutar bifall till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 31 (67) 

§ 235 1562/20 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att, tillsammans 
med berörda nämnder och styrelser, arbeta för att 
elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara trafiknämndens uppdrag 

att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, arbeta för att elektrifieringen 
av kollektivtrafiken ska öka (KF 2019-11-13, § 4), för fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-05-20 

 

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

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 32 (67) 

§ 236 03561/21 

Yrkande från (MP), (V) och (S) angående information om 
utformning av stadens cykelinfrastruktur 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret senast under 2021 muntligt redovisar för nämnden hur stadens 

cykelinfrastruktur utformas som en kunskapshöjande insats för nämnden med 
utgångspunkt från yrkandets exempel 

Handling 
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1§ 236) 
 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från 
(MP), (V) och (S). 
 

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

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 33 (67) 

§ 237 03560/21 

Yrkande från (S) och (D) angående kollektivtrafik till 
begravningsplatser 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att införa flexlinje eller 

anropsstyrd kollektivtrafik till Göteborgs begravningsplatser, exempelvis 
kyrkogårdar. 

Handling 
Yrkande från (S) och (D) (protokollsbilaga 1 §237) 
 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från (S) och (D).  
 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 
till yrkande från (S) och (D). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 34 (67) 

§ 238 02636/21 

Förutsättningarna för autonom spårvagnstrafik – en 
övergripande analys utifrån spårinnehavarperspektiv i 
Göteborg 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-21 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 35 (67) 

§ 239 7704/19 

Översyn Enskilda vägar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-05-03 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 36 (67) 

§ 240 01326/21 

Lägesrapport arbetsmiljö med strategisk fördjupning inom 
mänskliga rättigheter och jämställdhet 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-05-06 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 37 (67) 

§ 241 02420/21 

Hantering av sekretess och personuppgifter i digitala verktyg  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-26 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 38 (67) 

§ 242 02490/21 

Riktlinjer för digital reklam 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-21 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 39 (67) 

§ 243 4186/19 

Uppföljning av åtgärderna i handlingsplan för miljön 2018-
2020 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  
2. 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. 
 

Handlingar 
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1 § 243) 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-07 
 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från 
(MP), (V) och (S).  
 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar inledningsvis om trafiknämnden kan anteckna 
informationen till protokollet och finner att trafiknämnden bifaller det. Därefter finner 
ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall till yrkande från (MP), 
(V) och (S). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 40 (67) 

§ 244 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 2021-04-26 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 41 (67) 

§ 245 01310/21 

Rapportering komplexa projekt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen och skriftlig information till protokollet.  

 

Information 
Maria Ackerot och Christer Niland från trafikkontoret redogör för komplexa projekt.  

 

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-05-17 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 42 (67) 

§ 246 01748/21 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen och skriftlig information till protokollet.  

 

Information 
Maria Ackerot från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

Handlingar 
Yttrande från (V) och (MP) (prookollsbilaga 1 § 246)  

Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-27 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 43 (67) 

§ 247 02424/21 

Trafiksäkerhetsrapport 2020 Spårväg/Järnväg 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen och skriftlig information till protokollet.  

 

Information 
Mimmi Mickelsen från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-04-26 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 44 (67) 

§ 248 00620/21 

Göteborgs Stads arbete med mobilitet och parkering - 
redogörelse inför svar på remiss på motion av Gertrud 
Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för 
mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande 
samt miljö- och klimatpåverkan 
 

 Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
David Backelin och Torunn Vikengren från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 45 (67) 

§ 249 02489/21 

Nya riktlinjer för uteserveringar  

  

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Sverker Andersson och Johanna Forsman från trafikkontoret redogör för ärendet. 
 

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 46 (67) 

§ 250 2327/20 

Stadsmiljöplan inom Vallgraven samt del av Lorensberg  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Kerstin Elias från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 47 (67) 

§ 251 8016/20 

Staden under byggtid 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

 

Information 
Sara Holm från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

Handling 
Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 48 (67) 

§ 252 00329/21 

Ekonomisk lägesrapport per april 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet.  

 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-05-11 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 49 (67) 

§ 253 02673/21 

Svar på fråga från (L) gällande cykelbanor på Hisingsbron  
  

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

protokollet.  

Handling 
Fråga från (L) (protokollsbilaga 1 § 253) 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 50 (67) 

§ 254 02660/21 

Fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar 
 

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

protokollet.  

Handling 
Fråga från (S) (protokollsbilaga 1 § 254) 

Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 51 (67) 

§ 255 03568/21 

Fråga från (L) om efterlevnad av stadens cykelprogram 
 

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

protokollet.  

Handling 
Fråga från (L) (protokollsbilaga 1 § 255) 

Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 52 (67) 

§ 256 02747/21 

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

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

protokollet.  

Handling 
Fråga från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1 § 256) 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 53 (67) 

§ 257 03566/21 

Fråga från (V) och (MP) angående Hisingsbrons 
framkomlighet för cyklister             
 

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

protokollet.  

Handlingar 
Fråga från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1 § 257) 

Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 54 (67) 

§ 258 03567/21 

Fråga från (L), (C) och (M) angående Hisingsbrons 
framkomlighet för cyklister             
 

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

protokollet.  

Handlingar 
Fråga från (L), (C) och (M) (protokollsbilaga 1 § 258) 

Trafikkontorets presentation 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 55 (67) 

§ 259 1590/16 

Information Hisingsbron  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet.  

 

Handling 
Trafikkontorets redogörelse 2021-05-26 

 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden bordlägger ärendet.  

 

Propositionsordning 
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga eget 
yrkande om att trafiknämnden bordlägger ärendet. Ordföranden finner att trafiknämnden 
bordlägger ärendet.   

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 56 (67) 

§ 260 00114/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Trafikdirektör 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Trafikdirektör  

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 57 (67) 

§ 261 00281/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Investering 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Investering 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 58 (67) 

§ 262 00091/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Samhälle 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 59 (67) 

§ 263 00217/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Serviceresor 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 60 (67) 

§ 264 00099/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens användning  

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 61 (67) 

§ 265 00282/21 

Anmälan av delegationsbeslut - Stora projekt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stora projekt 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 62 (67) 

§ 266 00815/21 

Anmälan om delegationsbeslut - HR  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – HR 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 63 (67) 

§ 267 00171/21 

Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens anläggningar 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 64 (67) 

§ 268 00389/21 

Reserapporter - Återrapportering till Trafiknämnden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar att inga reserapporter anmäls.  

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 65 (67) 

§ 269 03759/21 

Fråga från (MP) och (V) angående kritik från Stadsrevisionen 
om gaturenhållning 
 

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

frågan.  

Information 
Karin Pleijel (MP) anmäler en fråga från (MP) angående kritik från Stadsrevisionen om 
gaturenhållning. 

Handling 
Fråga från (MP) och (V), 2021-05-27 § 269 protokollsbilaga 1 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 66 (67) 

§ 270 9140/20 

Politisk representant i Godsnätverket 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden entledigar Karin Pleijel (MP) från uppdraget som representant för 

(MP) i Godsnätverket. 
2. Trafiknämnden utser Lars Berggren (MP) till ny representant för (MP) i 

Godsnätverket. 

Information  
Karin Pleijel (MP) informerar nämnden om att hon önskar att avgå som politisk 
representant för (MP) i Godsnätverket och föreslår att Lars Berggren (MP) istället går in 
som representant för (MP). 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 
 

 

Trafiknämnden 

 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 67 (67) 

§ 271  

Övrig fråga – ansökan om bidrag  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar frågan till protokollet. 

 

Information 

Blerta Hoti (S) frågar om trafikkontoret planerar att ansöka bidrag från nya statliga stödet 
till gröna och trygga områden med socioekonomiska utmaningar som har en deadline 31 
maj.  

 

 


