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Yrkande angående –  
verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 
2024  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden utökar verksamhetsnomineringen för hållbar mobilitet från 2 till 8 
miljoner kronor för 2022. 

2. Trafiknämnden utökar verksamhetsnomineringen för serviceresor från 1 till 3 
miljoner kronor för 2022. 

Yrkandet 
Trafikkontoret har ett övergripande uppdrag att nå målen i trafikstrategin, det är också 
tydligt att det finns förväntningar från hela staden att trafikkontoret tydligt tar ansvar för 
just hållbar mobilitet. För att klara detta är medel för genomförande av olika aktiviteter 
avgörande. Vi ser att uppdraget och förväntningarna från hela staden kan vara svåra att 
uppfylla med endast 2 miljoner kronor, och föreslår därför ett tillskott. 

2022 blir året då vi kommer tillbaka efter pandemin och takten ökar i arbetet att ställa om 
till ett mer hållbart resande. Trafikarbetet minskade när distansarbete blev vanligt, och 
den uteblivna resan är ett miljövänligt alternativ. Tyvärr bröts den positiva trenden under 
2020 som blev ett förlorat år när det gäller att nå målen när det gäller andelen hållbara sätt 
att resa. Samtidigt har många människor ändrat sina resvanor och det har ur 
folkhälsoperspektiv blivit ännu viktigare att göteborgarna rör på sig och går och cyklar i 
större utsträckning. Fler aktiva resor med gång och cykel ger dessutom miljövinster 
minskar trängsel både i kollektivtrafiken och på vägarna. 

Då är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att fortsätta utveckla den 
hållbara mobiliteten. Trafikkontoret behöver kunna genomföra insatser för att ställa om 
till mer yteffektiva transportslag, där främjandet av cyklande i staden har hög prioritet. 
Det finns nu ett stort intresse för cykel och det är ett bra tillfälle att stödja denna trend, till 
exempel med stimulanser för att fler kan cykla under hela året. Ett gångvänligt Göteborg 
behöver också förverkligas där det är lätt och härligt att vara fotgängare. Trafiknämnden 
har i sitt reglemente en särskild roll i att främja aktiva transporter. Inom hållbar mobilitet 
ryms också åtgärder för att underlätta för kollektivtrafikens och serviceresors 
elektrifiering vilket är viktigt för att minska luftföroreningar och klimatpåverkan.  

För färdtjänstresenärer pågår arbete med nytt avgiftssystem. Det är viktigt ur 
jämlikhetsperspektiv att det inte upplevs som sämre eller diskriminerande i jämförelse 
med övriga kollektivtrafikresenärer och därför behövs en förstärkning till serviceresor  
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