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Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

Tid: 09:00–17:23 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  148, 156, 157 

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 
Peter Lintin-Wold (L), deltar digitalt 
Leif Blomqvist (S), deltar digitalt 
Ronny Svensson (S), deltar digitalt 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M), deltar digitalt 
Gabriella Köster (S), deltar digitalt 
Karin Karlsson (V), deltar digitalt 
Joakim Rosdahl (D), deltar digitalt 
Björn Bergholm (L), deltar digitalt 
Lars Berggren (MP), 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  
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP), deltar digitalt 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S), deltar digitalt 
Carina Bulic, stadssekreterare (D), deltar digitalt 
Charlotte Nätstrand, revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Torbjörn Rigemar revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Johan Abrahamsson revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 
Tim Sahlén revisor stadsrevisionen, deltar digitalt § 158 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco §§ 136-160 
Viviann Ekstrand, Vision 

Justeringsdag:  2021-04-23 
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Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 148 , 156 och 157 2021-04-23 har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla den 2021-04-26 
 

 

 

  

Sekreterare 
 Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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§ 148 00583/21 
Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet - Uppdrag om 
översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 
2020:20)  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder bilaga 3 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

Infrastrukturdepartementet som Göteborgs Stads yttrande. 
 

2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handling/ar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-04 

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 bifaller det. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Infrastrukturdepartementet 
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§ 156 00329/21 
Delårsrapport mars 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner Delårsrapport mars 2021 för trafiknämnden. 

 
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  

Information 
Magnus Berntsson och Eva Jansson från trafikkontoret redogör för delårsrapport mars 
2021.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-04-01  

Trafikkontorets presentation 

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

Justering 
Omedelbar justering 
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§ 157 01287/21 
Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 2024 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande. 
 

2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handling/ar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-04-08 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1 § 157) 
Tilläggsyrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2 § 157) 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande och tilläggsyrkandet 
från (MP) och (V) samt avslag på yrkandet från (D). 

Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt 
tilläggsyrkandet från (MP) och (V). 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till återremissyrkandet från (D). 

Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt avslag på 
tilläggsyrkandet från (MP) och (V) och yrkandet 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. 

Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkandet 
från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet från (MP) och 
(V).  

Omröstning begärs och verkställas. 
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Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär avslag på tilläggsyrkandet från (MP) och (V). 

Nej-röst innebär bifall på tilläggsyrkandet från (MP) och (V). 

Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans 
Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP), 

Henrik Munck (D) avstår från att delta i omröstningen.  

Ordföranden finner att trafiknämnden med 6 ja-röster, 2 nej-röster samt en ledamot som 
avstår från att delta i omröstningen avslår tilläggsyrkandet från (MP) och (V). 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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