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Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 - 
2024  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden översänder bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande. 

2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder ska ta fram underlag till 
verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån 2021 års nämndbudget. Aktuellt 
underlag utgör inspel till kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs stads budget 2022 – 
2024. 

De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har flera 
gemensamma utmaningar varför förvaltningarna i delar har samverkat i aktuell 
verksamhetsnominering.  

I bilagan ”Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 2024” beskrivs identifierade 
utmaningar, behov och aktuella nomineringar utifrån områdena: 

• Att planera och bygga den nya staden 
• Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 
• Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden 
• Inre effektivitet 

En hög ambitionsnivå i stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart 
resande och ett brådskande behov av att klimatsäkra staden, ger mycket stor påverkan på 
trafikkontorets verksamhet såvida inte budgetramen justeras. De kostnadsökningar 
trafikkontoret ser härrör bland annat från strukturella kostnadsökningar med anledning av 
den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan 
stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, indexjusteringar och ökande 
kapitalkostnader vilket påverkar förmågan att möta behovet av långsiktigt underhåll av 
den befintliga staden. Trafikkontoret bedömer att tillkommande kostnader 2022 – 2024, 
jämfört med 2021, uppgår till cirka 173 – 181 miljoner kronor/år. Inräknat 
kapitalkostnader bedöms tillkommande kostnader 2022 – 2024, jämfört med 2021, uppgå 
till cirka 326 - 535 miljoner kronor/år. 
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TN verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 2024 (mnkr) 2022 2023 2024 

Att planera och bygga den nya staden 113 70 78 
Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 17 55 57 
Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 38 40 38 
Inre effektivitet 5 8 8 
TOTALT exkl. kapitalkostnader 173 173 181 
Kapitalkostnader 153 254 354 
TOTALT inkl. kapitalkostnader 326 427 535 

 

Tabell 1 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021. Aktuella 
siffror har avrundats till närmaste heltal. 

Förvaltningen ser behov av full kostnadstäckning för kapitalkostnader. I annat fall 
kommer möjligheterna att utföra uppdraget enligt reglementet att försvåras. Det är därtill 
av yttersta vikt att staden kompenserar förvaltningen för eventuella 
riskkostnader/förgävesprojekt som kan uppstå då projekt avbryts eller ändrar inriktning.   

I korthet är det avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i 
balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift. Det är också avgörande att 
för staden gemensamma prioriteringar fastställs samt att förvaltningar och bolag ges 
tillräckliga förutsättningar för ett hållbart genomförande.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 40 procent och till 
cirka 60 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade med krav på 
motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet skall levereras. Detta gäller till 
exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till Västtrafik samt färdtjänst  

Trafiknämndens kommunbidrag för 2020 var 857,9 miljoner kronor efter justeringar. 
2020 års resultat är ett underskott om 16,2 miljoner kronor vilket är hänförligt till 
stimulansåtgärder med anledning av pandemin. Investeringarna uppgår under 2020 till 
totalt 2 580 miljoner kronor fördelat på 1 926 miljoner kronor för trafiknämndens egna 
investeringar respektive 654 miljoner kronor för exploateringsrelaterade investeringar. 

Kommunbidraget för 2021 uppgår till 1 059,8 miljoner kronor vilket är 202 miljoner 
kronor högre än för 2020. Trafiknämndens investeringsutrymme för planperioden 2021 - 
2025 uppgår till 10 227 miljoner kronor (netto).  
De ekonomiska ramarna för trafiknämndens verksamhet sätter ramarna för trafikkontorets 
leverans till göteborgarna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De prioriteringar av verksamhet som trafiknämnden kan komma att stå inför 2022 kan 
påverka trafikkontorets möjligheter att bidra till stadens måluppfyllelse i beslutade 
styrande dokument så som Klimatprogram med flera. Likaså kan utvecklingsprojekt, 
exempelvis vad avser omställning i transportsektorn mot mer hållbara transporter komma 
att behöva prioriteras ner.  
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Bedömning ur social dimension 
De prioriteringar av verksamhet som trafiknämnden kan komma att stå inför 2022 kan 
påverka arbetet med att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare i större eller 
mindre utsträckning beroende på vilka åtgärder som beslutas av nämnden. 

Samverkan 
De fackliga parterna informeras i ärendet vid FSG 2021-04-15.  

Förhållande till styrande dokument 
• Budget 2021 Göteborgs Stad 
• Budget/Verksamhetsplan 2021 Trafiknämnden 
• Reglemente för Göteborgs trafiknämnd 

 

Bilagor 
1. Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 - 2024 
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Ärendet  
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsnominering 2022 - 2024 med 
utgångspunkt ifrån 2021 års nämndbudget. Aktuellt underlag utgör inspel till 
kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs stads budget 2022 – 2024. Trafiknämnden 
ska ta ställning till trafikkontorets underlag varefter det under april 2021 ska överlämnas 
till stadens politiska budgetarbete genom stadsledningskontoret. 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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