
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (4) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Bro eller tunnel mellan Lindholmen - 
Stigberget. Synpunkter från remissinstanser 
samt förslag till val av alternativ 
§ 86, 4122/19 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att förbindelsen mellan 

Lindholmen till Linnéplatsen ska vara tunnelalternativet i enlighet med 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens återstående 
medel från objektavtal linbanan på 401 miljoner kronor (2019 års penningvärde) 
inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Brunnsbo-Linné. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnadsramen för 
program Brunnsbo – Linne fastställes till 6 136 miljoner kronor (2019 års 
penningvärde), förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens kvarvarande 
medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo – Linné. 

4. Trafiknämnden bordlägger för egen del tilläggsyrkande 7 a-e från (D) och 
tilläggsyrkande från (S).  

5. Trafiknämnden uppdrar för egen del åt trafikkontoret i det fortsatta arbetet med 
Lindholmsförbindelsen att studera hur en bergtunnel vid Lindholmen skulle 
kunna realiseras. 

6. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att återkomma till trafiknämnden 
med information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra 
utredningsuppdragen i samtliga tilläggsyrkanden.  

7. Trafiknämnden förklarar för egen del att uppdraget, att hålla ett informationsmöte 
för trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där 
förutsättningarna för ett ca 19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån 
”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02-
11 § 29), för fullgjort. 
 

Tidigare behandling 
Redogörelse TN 2021-03-12 § 77  
Bordlagt TN 2021-02-11 § 29 

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12  
Yrkande 7 från (D) (protokollsbilaga 1 § 86) 
Tilläggsyrkande 7a från (D) (protokollsbilaga 2 § 86) 

Trafiknämnden 
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Tilläggsyrkande 7b från (D) (protokollsbilaga 3 § 86) 
Tilläggsyrkande 7c från (D) (protokollsbilaga 4 § 86) 
Tilläggsyrkande 7d från (D) (protokollsbilaga 5 § 86) 
Tilläggsyrkande 7e från (D) (protokollsbilaga 6 § 86) 
Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 7 § 86) 
Yrkande från (MP), (V), (S) från 2021-02-11 (protokollsbilaga 8 § 86) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 
 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar inledningsvis bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-
12-17 med justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från 
2021-03-12 samt att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Toni Orsulic (M) yrkar 
vidare avslag på yrkande 7 från (D) och tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt 
tilläggsyrkande från (S). Toni Orsulic (M) yrkar avslutningsvis att trafiknämnden för 
egen del förklarar uppdraget, att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden innan nästa 
ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 19m öppningsbart 
broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie för 
Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02 § 29), för fullgjort. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med 
justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12, 
bifall till yrkande från (V), (MP) och (S) från 2021-02-11 samt att bordlägga 
tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt tilläggsyrkande från (S). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets 
skriftliga information från 2021-03-12 samt bifall till yrkande från (V), (MP) och (S) från 
2021-02-11.  

Henrik Munck (D) yrkar inledningsvis bifall till yrkande 7 från (D) om återremiss av 
ärendet. Därefter yrkar Henrik Munck (D) avslag på Toni Orsulic (M) yrkande om att 
trafiknämnden för egen del förklarar uppdraget, att hålla ett informationsmöte för 
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie 
för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02-11 § 29), för fullgjort. 

Hans Arby (C) yrkar att trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till trafiknämnden 
med information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra utredningsuppdragen 
i samtliga tilläggsyrkanden.  

Ajournering 
Trafiknämnden ajournerar sig under paragrafen (klockan 9.20-9.25). 
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Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkande 7 från (D) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet och att 
ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  

Omröstning begärs och verkställas. 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Nej-röst innebär bifall till yrkande 7 från (D) om att ärendet återremitteras. 

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

Nej-röster lämnas av: Henrik Munck (D). 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 8 ja-röster och 1 nej-röster beslutar att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med justering av 
beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12, och att 
trafiknämnden beslutar enligt det.  

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från Blerta Hoti 
(S) om bordläggning av tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt tilläggsyrkande från (S). 
Ordföranden finner att trafiknämnden bordlägger samtliga tilläggsyrkanden. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från (V), (MP) 
och (S) från 2021-02-11. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från Hans Arby 
(C) om att trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till trafiknämnden med information 
om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra utredningsuppdragen i samtliga 
tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på eget yrkande om att 
trafiknämnden förklarar för egen del att uppdraget, att hålla ett informationsmöte för 
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie 
för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02 § 29), för fullgjort. Ordföranden finner att 
trafiknämnden bifaller yrkandet.  
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Reservation/er 
Henrik Munck (D) reserverar sig till förmån för yrkanden från (D). 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 
2021-03-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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