
 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 1 (51) 
  

   

Tid: 9:00–16:30 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  1–46 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Naod Habtemichael (C) 1:e vice ordförande  
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande  
Blerta Hoti (S) 
Gertrud Ingelman (V) 
Henrik Munck (D) 
Peter Lintin-Wold (L) 
Ronny Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Gabriella Köster (S), ersättare för Leif Blomqvist (S) § 1–45 
Lars Berggren (MP) ersättare för Leif Blomqvist (S) § 46 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
Karin Karlsson (V) 
Björn Bergholm (L)  

Övriga närvarande 
Nils-Gunnar Ernstson, TF trafikdirektör 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret 
Christian Jönsson från fastighetskontoret § 36 
Pia Areblad från Business Region Göteborg AB § 37 
Klas Eriksson (MP), stadssekreterare § 1–45 
Algot Thorin (C), stadssekreterare § 1–43 

Personalföreträdare 
Camilla Cedgard, Saco § 1–44 
Karl Boström, Vision § 1–44 

Justeringsdag:  2020-02-13 
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Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 21 2020-02-06 har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla den 2020-02-06. 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-02-14. 
 

 

 

  

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)   

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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§ 1   
Upprop av ledamöter och ersättare 

Beslut 
Upprop av ledamöter och ersättare. Antecknas till protokollet. 
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§ 2   
Val av justerare och justeringsdatum 

Beslut 
1. Karin Pleijel (MP) utses att tillsammans med ordförande Toni Orsulic (M) justera 

protokollet.    
2. Protokollet justeras torsdagen den 13 februari. 
3. Paragraf 21 justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 3   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner reviderad dagordning med följande tillägg: 

- Yrkande från (S) och (D) angående extern granskning av trafikkontorets 
ledningsarbete § 29. 

- Fråga från (D) angående belysningsprojekt i Hällsvik § 30. 
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§ 4 0411/20 
Anmälan om eventuellt jäv 

Beslut 
Antecknas att inget jäv anmäls. 
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§ 5 0414/20 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 

Beslut 
Anmälda handlingar antecknas till protokollet. 

Handlingar 
Beslut från JO – Kritik mot trafiknämnden angående begäran om allmänna handlingar 
dnr. 6979/19 och 6978/19 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2019-12-02 dnr. 0833/19 

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2020-01-29 dnr. 0682/20 

Protokoll FSG 2019-12-04 

Protokoll extrainsatt FSG 2019-12-06 

Protokoll extrainsatt FSG 2019-12-12 

Protokoll FSG 2020-01-20 

Revisionsrapport från Stadsrevisionen – Granskning av exploateringsekonomin i 
Göteborgs Stad dnr. 0620/19 
 
Göteborgs Stads Rapport – Strategisk fördjupning inom arbetsmiljö och hälsa dnr. 
8935/19 

Trafikkontorets Rapport Fördjupad uppföljning arbetsmiljö dnr. 1326/20 
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§ 6 0427/19 
Reserapporter 2019 

Beslut 
Anmälda handlingar antecknas till protokollet. 

Handlingar 
Reserapport - Belgien, Bryssel, Konferens Polis WG Urban Freight och BuyZet EU 
projekt. 2019-05-14–2019-05-15 

Reserapport - Österike, Graz, CIVITAS Forum, 2019-10-02–2019-10-04  

Reserapport - Österike, Graz, CIVITAS Forum, 2019-10-02–2019-10-04 

Reserapport Belgien, Bryssel och Tyskland, Stuttgart EU CCAM 2019-11-05–2019-11-
08 

Reserapport Irland, Dublin, Smart City Seminar, ElectriCity 2019-05-14 

Reserapport Nederländerna, Eindhoven och Helmond 2019-06-03– 2019-06-07 

Reserapport Norge, Oslo, MOVE21 Konsortie-möte 2019-11-13– 2019-11-14 

Reserapport Norge, Oslo Studiebesök utsläppsfri byggarbetsplats 2019-11-05– 2019-11-
06 
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§ 7 0350/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet.     

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: Samhälle 
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§ 8 0349/19 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handlingar 
Anmälan om delegationsbeslut: Serviceresor november 2019 

Anmälan om delegationsbeslut: Serviceresor december 2019 
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§ 9 0319/20 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning. 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet.  

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: Stadens användning 
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§ 10 0419/19 
Anmälan om delegationsbeslut - HR 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet. 

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: HR 
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§ 11 0414/19 
Anmälan om delegationsbeslut - Investering 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet.  

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: Investering 
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§ 12 0415/19 
Anmälan om delegationsbeslut - Stora projekt. 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet.  

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: Stora projekt 
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§ 13 0409/19 
Anmälan om delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 
och trafikdirektör 

Beslut 
Anmälda delegationsbeslut antecknas till protokollet.  

Handling 
Anmälan om delegationsbeslut: Trafiknämndens ordförande och trafikdirektör 
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§ 14 2367/15 
Etablera linbanor i Göteborg - Tilläggsyrkande från (MP) Haga 
station 

Beslut 
Trafiknämnden bordlägger ärendet på förslag från Karin Pleijel (MP).  

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2019-12-12 § 461 

Handlingar 
Protokollsutdrag TN 2019-12-12 § 461 

Yrkande (MP) från 2019-12-12 (protokollsbilaga 1 § 14) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bordläggning av ärendet.  

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 17 (51) 
   
   

§ 15 0482/20 
Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet 
och trygghet 

Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 970 - Färgade 
cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet.  

Handling 
Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
bereda Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet.  

Propositionsordning   
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till  
Konsument- och medborgarservice   
Förlagsgivaren 
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§ 16 8234/19 
Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje 

Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 927 - En 
flexiblare Flexlinje 

Handling 
Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att 
bereda Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Konsument- och medborgarservice   
Förlagsgivaren 
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§ 17 0619/19 
Trafiknämndens Årsrapport 2019 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner Årsrapport 2019 för trafiknämnden. 
2. Trafiknämnden fastställer årets resultat till -98 259 tkr. 
3. Trafiknämnden fastställer målet för eget kapital till 80 mnkr. 
4. Trafiknämnden begär att det egna kapitalet återställs med 101 069 tkr. 
5. Trafiknämnden återredovisar 2 810 tkr avseende Bostad2021 och Torslanda 

tvärförbindelse. 
6. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens Intern kontroll- och 

åtgärdsplan för 2019 enligt bilaga 3 till trafiknämndens årsrapport. 
7. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2019 enligt 

bilaga 4 till trafiknämndens årsrapport. 
8. Trafiknämnden godkänner uppföljning av övergripande handlingsplan 

arbetsmiljö 2019 enligt bilaga 5 till trafiknämndens årsrapport. 

Information 
Lisa Sundell, Eva Jansson och Magnus Berntsson från trafikkontoret redogör för ärendet.   

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-29 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Henrik Munck (D) yrkar avslag till trafikkontorets förslag nummer ett, att trafiknämnden 
godkänner Årsrapport 2019 för trafiknämnden. Henrik Munck (D) yrkar även avslag till 
trafikkontorets förslag nummer fyra att trafiknämnden begär att det egna kapitalet 
återställs med 101 069 tkr. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på eget yrkande mot yrkandena från 
Henrik Munck (D). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från ordförande 
Toni Orsulic (M).  

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (D) inkommer med följande protokollsanteckning:  

Demokraterna anser att hantering av ett större ekonomiskt underskott i nämnden måste 
föregås av politisk beredning i ärendet. 
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Så har inte skett. Därför yrkade Demokraterna avslag på fastställande av Årsrapport och 
ansökan om återställande av eget kapital. 

Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 18 0618/19 
Trafiknämndens budget /verksamhetsplan 2020 - reviderad 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner reviderad budget/verksamhetsplan för 2020. 
2. Trafiknämnden faställer trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan 

för 2020. 
3. Trafiknämnden beslutar att i Intern kontrollplanen under Riskområdet: 

Följsamhet rutiner, riktlinjer, anvisningar lägga till en Kontrollaktivitet med 
följande syfte och metod: Kontroll av avrop på ramavtal, Kontrollmetod: 
Stickprov där avrop på ramavtalet kontrolleras med det gällande ramavtalet (ex: 
eventuell turordning, volymen på avropet, m.m.) – 5 stickprov i augusti för 
uppföljning och analys i UR per augusti – 5 stickprov i november för uppföljning 
och analys i Årsrapporten 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-28 

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1 § 18) 

Tilläggsyrkande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 2 § 18) 

Tilläggsyrkande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 3 § 18) 

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsanteckning 4 § 18) 

Yttrande från (S) (protokollsanteckning 5 § 18) 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D) gällande återremiss. 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden avgör ärendet idag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till 
tilläggsyrkandet från (M), (L) och (C).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet från (V) och (MP). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (V) 
och (MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från Henrik Munck (D) om återremiss mot 
sitt eget yrkande att trafiknämnden avgör ärendet idag. Han finner att trafiknämnden 
avgör ärendet idag. 
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Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bifalla trafikkontorets förslag 
enligt yrkandet från Toni Orsulic (M). Han finner att trafiknämnden bifaller 
trafikkontorets förslag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bifalla tilläggsyrkandet från 
(M), (L) och (C). Han finner att trafiknämnden bifaller tilläggsyrkandet från (M), (L) och 
(C). 

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall eller avslag på tilläggsyrkandet 
från (V) och (MP). Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet från (V) och 
(MP).  

Votering begärs och ska utföras.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:   

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

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet från (V) och (MP). 

Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Naod Habtemichael (C), Ronny Svensson (S), 
Gabriella Köster (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja. 

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej. 

Henrik Munck (D) avstår från att rösta.  

Med fem ja-röster, två nej-röster samt en som avstår från att rösta beslutar trafiknämnden 
att avslå tilläggsyrkandet från (V) och (MP).  

Reservationer 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut att bifalla trafikkontorets 
förslag med hänvisning till yrkandet från (D) (protokollsbilaga 1 § 18) 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot trafiknämndens beslut att bifalla trafikkontorets 
förslag med hänvisning till yttrandet från (MP) och (V) (protokollsbilaga 4 § 18) 

Blerta Hoti (S) reserverar sig mot trafiknämndens beslut att bifalla trafikkontorets förslag 
med hänvisning till yttrandet från (S) (protokollsbilaga 5 § 18). 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 7738/19 
Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi år 2020 

Beslut 
Trafikkontorets åtgärdsförslag enligt tjänsteutlåtande, dnr. 7738/19 återremitteras, med 
uppdrag till förvaltningsdirektören att återkomma till nästkommande trafiknämndmöte, 
med förslag på ytterligare alternativa besparingsåtgärder som kan göras inom 
trafikkontorets olika verksamheter.  

Information 
Peter Nordling från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-12-18 

Yrkande från (M), (L), (C), (D) och (S) (protokollsbilaga 1 § 19) 

Yrkande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 2 § 19) 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till yrkandet från (V) och (MP).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag till yrkandet från (V) och (MP). 

Ordförande Toni Orsulic (M), Blerta Hoti (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till 
yrkandet med från (M), (L), (C), (S) och (D). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från (M), (L), (C), (S) och (D) mot yrkandet 
från (V) och (MP). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från (M), (L), 
(C), (S) och (D). 

Votering begärs och ska genomföras.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:   

Ja-röst för yrkandet från (M), (L), (C), (S) och (D) 

Nej-röst för yrkandet från (V) och (MP). 

Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Naod 
Habtemichael (C), Gabriella Köster (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja. 

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej. 
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Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar trafiknämnden att bifalla yrkandet från (M), 
(L), (C), (S) och (D) 

Protokollsanteckning 
Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) inkommer med en protokollsanteckning 
(protokollsbilaga 3 § 19) 
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§ 20 6092/18 
Trafiknämndens färdtjänstutskott: Revidering av 
arbetsordning och val av ledamöter 2020  

   Beslut 
1. Trafiknämnden fastställer reviderad arbetsordning för färdtjänstutskottet enligt 

bilaga 1 till trafikkontorets tjänstutlåtande. 
2. Trafiknämnden utser Peter Lintin-Wold (L) till ordförande, Gertrud Ingelman (V) 

till vice ordförande och Naod Habtemichael (C), Joakim Rosdahl (D) och Ronny 
Svensson (S) ledamöter i färdtjänstutskottet för 2020. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-10 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag med tillägget att en 
vice ordförande i färdtjänstutskottet utses. 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden utser Peter Lintin-Wold (L) till 
ordförande och Naod Habtemichael (C) till ledamot i färdtjänstutskottet för 2020.  

Karin Pleijel (MP) yrkar att trafiknämnden utser Gertrud Ingelman (V) till vice 
ordförande i färdtjänstutskottet för 2020.  

Henrik Munck (D) yrkar att trafiknämnden utser Joakim Rosdahl (D) till ledamot i 
färdtjänstutskottet för 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar att trafiknämnden utser Ronny Svensson (S) till ledamot i 
färdtjänstutskottet för 2020. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta att bifalla 
trafikkontorets förslag med tillägget att en vice ordförande i färdtjänstutskottet utses 
enligt eget yrkande. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt yrkandena från 
Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S) gällande 
utnämnande av ordförande, vice ordförande och ledamöter i färdtjänstutskottet för 2020. 
Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandena.  

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 26 (51) 
   
   

§ 21 3608/16 
Yttrande på detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i 
Göteborg 
 

Paragraf 21 justeras omedelbart i separat protokoll. 

 
 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 27 (51) 
   
   

§ 22 6556/19 
Svar på yrkande från (S) angående uppföljning av 
genomförda projekt 
 

Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget angående lämplig avgränsning av genomförda projekt 
(TN 2019-10-24 § 383) för fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-07 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar bifall trafikkontoret förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 28 (51) 
   
   

§ 23 0726/19 
Utredning av spårvagnstunnel mellan Alelyckan - Kortedala  

Beslut 
Trafiknämnden bordlägger ärendet efter förslag från Henrik Munck (D) och Blerta Hoti 
(S). 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-08 

Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1 § 23) 

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

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkande från (MP), (V) och (S).  

Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S) yrkar bordläggning av ärendet. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet enligt 
yrkandet från Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S). Han finner att trafiknämnden 
bordlägger ärendet. 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 29 (51) 
   
   

§ 24 6125/17 
Genomförandestudie för Gamlestadsvägen, Slakthusgatan-
Hjällbo  

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana längs 

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan-Hjällbo. 
2. Trafiknämnden godkänner reviderat skedesbeslut för pendlingscykelbana längs 

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan-Hjällbo med reviderad budget på 32,8 miljoner 
kronor för projektering och byggnation. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-07-07 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 30 (51) 
   
   

§ 25 7808/19 
Yttrande över motion av Anna-Karin Hammarstrand (D) om 
att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga 
Göteborgs Stads beslutsunderlag  

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande. 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som nämndens eget yttrande. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-12-11 

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1 § 25) 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkandet från (D).  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från (D) mot trafikkontorets förslag. Han 
finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 31 (51) 
   
   

§ 26 0724/19 
Utredning av slinga för elbussar Angered-Lövgärdet-
Gårdsten  

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda slinga för el-bussar Angered-

Lövgärdet-Gårdsten (TN 2019-01-17, § 9) för fullgjort.   

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-10-31 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 32 (51) 
   
   

§ 27 2144/18 
Modell för avgiftsfinansiering av 
cykelparkeringsanläggningar  

Beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget (trafiknämnden 2018-05-24, §178) att ta fram en 
modell för avgiftsfinansiering av cykelparkeringsanläggningarna, för fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-12-20 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 33 (51) 
   
   

§ 28 7213/18 
Inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens 
verksamheter  

Beslut 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget Inventering av 
cykelparkering i anslutning till stadens verksamheter (KF 2018-11-22, § 11) för fullgjort.  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-12-20 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 34 (51) 
   
   

§ 29 1298/20 
Yrkande från (S) och (D) angående extern granskning av 
trafikkontorets ledningsarbete 

Beslut 
Trafiknämnden bordlägger ärendet efter förslag från ordförande Toni Orsulic (M).  

Handlingar 
Yrkande från (S) och (D) (protokollsbilaga 1 § 29) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet enligt eget 
yrkande. Han finner att trafiknämnden bordlägger ärendet. 

 

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 35 (51) 
   
   

§ 30 1299/20 
Fråga från (D) angående belysningsprojekt i Hällsvik 

Beslut  
Frågan antecknas och trafikkontoret återkommer med svar på frågan.   

Information  
Henrik Munck (D) anmäler en fråga från (D) angående belysningsprojekt i Hällsvik.  

Handling  
Fråga från (D) angående belysningsprojekt i Hällsvik (protokollsbilaga 1 § 30)   



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 36 (51) 
   
   

§ 31 0344/20 
Information om arbetet med Citysamverkan och föreningens 
verksamhetsplan för 2020. 

Beslut 
Skriftlig information antecknas till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-01-07 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 37 (51) 
   
   

§ 32 0307/20 
Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av 
stadsmiljöer 

Beslut 
Skriftlig information antecknas till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-01-13 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 38 (51) 
   
   

§ 33 0618/19 
Förändrat arbetssätt för skedesbeslut i exploateringsprojekt  

Beslut 
Skriftlig information antecknas till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-01-13 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 39 (51) 
   
   

§ 34 8320/19 
Årsuppföljning Internationella Nätverk 2019 

Beslut 
Skriftlig information antecknas till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2020-01-10 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 40 (51) 
   
   

§ 35 0357/19 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Tf trafikdirektör Nils-Gunnar Ernstson redogör om följande: 

- Utformningen av Lindholmsallén 
- Masthuggskajen – riskdelning och ansvarsfördelning 
- Trafikkontorets lokaler 
- Samverkan med arbetstagarorganisationerna 
- Enkät till trafiknämnden gällande temadag 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 41 (51) 
   
   

§ 36 0394/18 
Skeppsbron etapp 2 

Beslut 
Redogörelsen och skriftlig information antecknas till protokollet.  

Information 
Christian Jönsson från fastighetskontoret redogör för Skeppsbron, etapp 2.  

Handling 
Trafikkontorets PM – Skeppsbron delprogram allmän plats, svar på återremittering.  

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 42 (51) 
   
   

§ 37 4146/17 
Uppdaterad handlingsplan 2019–21 för genomförande av 
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035 - 
Fokus strategi 3: Infrastruktur och Tillgänglighet 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Carl-Anton Holmgren från trafikkontoret och Pia Areblad från Business Region Göteborg 
AB redogör för uppdaterad handlingsplan 2019–21 för genomförande av Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035 - Fokus strategi 3: Infrastruktur och 
Tillgänglighet. Den uppdaterade handlingsplanen kommer att skickas till trafiknämnden. 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 43 (51) 
   
   

§ 38 7501/19 
Upprustning av kanalmurar längs Fattighusån, Norra 
Hamnkanalen och Stora Hamnkanalen 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Mikael Rintala från trafikkontoret redogör för behovet av upprustning av kanalmurar 
längs Fattighusån, Norra Hamnkanalen och Stora Hamnkanalen. 

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 44 (51) 
   
   

§ 39 7704/19 
Översyn Enskilda vägar 

Beslut 
Redogörelse samt skriftlig information antecknas till protokollet.  

Information 
Michael Ernfors från trafikkontoret redogör för översyn av enskilda vägar.  

Handling 
Trafikkontorets PM – Översyn av enskilda vägar 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 45 (51) 
   
   

§ 40 2224/18 
Projekttävling för Stadsrummet vid station Haga 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Sanna Isaksson från trafikkontoret redogör för projekttävling för stadsrummet vid station 
Haga.  

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 46 (51) 
   
   

§ 41 8675/19 
Masthuggskajen - genomförandestudie  

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet. 

Information 
Daniel Sjölund och Peter Terrs från trafikkontoret redogör för ärendet.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 47 (51) 
   
   

§ 42 3150/16 
Gång- och cykelbroar över Göta älv - lägesuppdatering 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Emma Josefsson från trafikkontoret ger en lägesuppdatering gällande gång- och 
cykelbroar över Göta älv.  

 

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 48 (51) 
   
   

§ 43 1590/16 
Hisingsbron, lägesrapport 

Beslut 
1. Informationen om Hisingsbrons aktuella projektstatus samt ekonomi och 

riskexponering antecknas till protokollet.  
2. Frågan antecknas och trafikkontoret återkommer med svar på frågan.   

Information 
Mikael Nummedal från trafikkontoret informerar om Hisingsbrons aktuella projektstatus 
samt ekonomi och riskexponering. 

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) anmäler en fråga från (V) och (MP) 
angående kollektivtrafikens framkomlighet på och i anslutning till Hisingsbron. 

Handling 
Fråga från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1 § 43) 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 49 (51) 
   
   

§ 44 1318/15 
Staden under byggtiden 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet.  

Information 
Peter Näslund och Fredrik Larsson från trafikkontoret redogör för ärendet. 

 

 

 

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 50 (51) 
   
   

§ 45 0418/20 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls.  

 

  



 

 

Trafiknämnden 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-06 

Göteborgs Stad trafiknämnden, protokoll 51 (51) 
   
   

§ 46 3997/16 
Kvilleleden/Gator vid Backaplan - Information om projektet 

Beslut 
Redogörelsen antecknas till protokollet. 

Information 
Emir Halalkic från trafikkontoret informerar om Trafikverkets beslut om att säga upp 
avtal med Veidekke Entreprenad AB. Trafikverkets uppsägning är en åtgärd för att hålla 
budget i balans. Uppsägningen innebär att projektet Kvilleleden/gator vid Backaplan 
kommer att bli försenat med flera år.   

 

 



Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande – angående Trafiknämndens budget / 
verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafikkontorets förslag till verksamhetsplan återremitteras med uppdrag till
förvaltningschefen att säkerställa en rimlig nivå av dialog med nämnden gällande budget
och verksamhetsplan, och att utifrån dialogen lägga fram nytt förslag till
verksamhetsplan.

Yrkandet 

Det behöver göras prioriteringar och anpassningar i Trafikkontorets verksamhet med anledning 
av de stora behoven och omfattningen av uppdrag. 

För att uppnå en god arbetsmiljö inom Trafikkontoret behöver resurser och 
kompetensförsörjning vara i takt med Trafikkontorets åtaganden. 

Beslut om budget och verksamhetsplan behöver föregås av ett beredningsarbete med dialog 
mellan Trafikkontorets ledning och trafiknämnden. Detta har inte skett i tillräcklig omfattning. 

Vi vill även bl a se alternativa besparingsförslag som alternativ till föreslagna besparingar inom 
Serviceresor 

Trafiknämnden 2020-02-06 protokollsbilaga 1 § 18 

Yrkande 

6 feb 2020 

(Demokraterna) 

 Ärende nr 18 



§ 18 Yrkande Vänsterpartiet och Miljöpartiet Trafiknämndens Budget 2020

Trafiknämnd 2020-02-06 

Angående tredubbling av gratis parkeringstid i Trafiknämndens Budget 2020 

Förslag till beslut; 

Trafiknämnden avvaktar med införande av förlängd parkering från 10 till 30 minuter då det visat sig 

stå i konflikt med uppdraget att minska stadens personalvolym i arbetad tid, vara kostnadsdrivande i 

budget samt medföra ytterligare negativa konsekvenser vilka redovisas i § 21 Trafiknämnd 2019-12-

12. 

Bakgrund: 

I Kommunfullmäktiges uppdrag inklusive ekonomiska uppdrag (4.4. s.23) till nämnden visar sig två av 

uppdragen hamna i en målkonflikt. Det är följande uppdrag; 

• Samtliga styrelser och nämnder får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala

personalvolym enligt arbetad tid, under mandatperioden.

• Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, ändra

kortaste parkeringstid inom staden från 10 till 30 minuter.

Trafikkontorets utredning av ”Uppdrag att utreda ökning av kortaste fria parkeringstiden från 10 

minuter till 30 minuter” § 21 TN 2019-12-12 visar att införandet skulle medföra ökade kostnader för; 

* byte av vägmärken på mellan 2–2,5 miljoner kr.

* 600–875 personaltimmar för att skriva om lokala trafikföreskrifter, göra beställningar och

administrera i trafikanordningskartan

Vidare redovisas i§ 19 5.1 att Trafiknämndens driftbudget ”bedöms som mycket stram och ställer 

stora krav på prioritering och löpande omprioritering för att kunna fullfölja trafikkontorets uppdrag” 

och ” Intäktsökningen från kommunbidrag och övriga intäkter täcker inte ökningen av 

underhållskostnader för stadens anläggningar, investeringstaktens kostnader, minskat statligt 

fraktbidrag, nya anläggningar som ska driftstartas och den generella kostnadsutvecklingen. Därtill har 

Serviceresor stora utmaningar genom förändrat regelverk, ökat antal resande och uppsagda avtal”. 

Med tanke på Trafiknämndens ansträngda ekonomiska läge bör nämnden avvakta med införande av 

förlängd parkering från 10 till 30 minuter eftersom det är kostnadsdrivande och ökar personalvolym i 

arbetad tid. Trafikkontorets utredning i §21 visar på ytterligare negativa konsekvenser vilket 

sammantaget visar att det inom nuvarande budgetram inte är rimligt att prioritera det i förhållande 

till andra behov som till exempel resor med färdtjänsten.    
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Tilläggsyrkande från (M) (L) och (C)        2020-02-06 

Trafiknämndens budget/verksamhetsplan 

Intern kontrollplan 2020 

0618/19 

Trafiknämnden föreslås besluta att: 

- i Intern kontrollplanen under Riskområdet: Följsamhet rutiner, riktlinjer, anvisningar lägga till
en Kontrollaktivitet med följande syfte och metod: Kontroll av avrop på ramavtal,
Kontrollmetod: Stickprov där avrop på ramavtalet kontrolleras med det gällande ramavtalet
(ex: eventuell turordning, volymen på avropet, m.m.) – 5 stickprov i augusti för uppföljning
och analys i UR per augusti – 5 stickprov i november för uppföljning och analys i Årsrapporten
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Trafiknämnden 
2019-02-06 

18 Yttrande (MP) (V) Trafiknämndens budget 2020 

Yttrande 

Det är oroande att trafikkontoret inte har fått en tillräcklig budget för 2020. Alliansens 
budget för kontoret är klart underfinansierad jämfört med budgetförslaget från oss 
rödgrönrosa oppositionspartier, det skiljer över 60 miljoner kronor. 

Kommunbidraget för kontorets driftverksamhet är inte i nivå för att klara stadsutvecklingen 
och den ökande investeringsvolymen. Kontoret får inte heller tillräcklig kompensation för 
ökade driftskostnader när staden byggs ut och då de ytor och anläggningar som staden ska 
sköta ökar.  

Det är heller inte bra för arbetsmiljön och belastningen på personalen när förvaltningen ska 
hantera en alltmer komplex verksamhet som bland annat innebär fler tillstånd och utökat 
arbete med framkomlighet och samordning när det byggs så väldigt mycket i staden. Det är 
viktigt att trafikkontoret har de nödvändiga resurserna för att säkra framkomlighet och 
trafiksäkerhet i detta expansiva skede. 

Det är även olyckligt att underfinansiera en förvaltning som ansvarar för nödvändigt 
underhåll i en 400 år gammal stad, inte minst gäller det våra kanalmurar. Samtidigt har 
förvaltningen att hantera de utmaningar som klimatkrisen medför och förbereda arbete för 
att klara höjda havs- och älvvattennivåer. 

Serviceresorna förväntas öka samtidigt som avtalsförändringar och överföring av kostnader 
har negativa konsekvenser och vi är bekymrade över servicen för färdtjänstresenärerna. 

När det gäller investeringar ville vi rödgrönrosa göra större satsningar på ökad cykeltrafik 
och cykelinvesteringar. Vi ville bland annat satsa 120 miljoner kronor under fyra år på 
underhåll av stadens cykelbanor genom att omfördela från vägunderhåll. Det skulle göra 
cykelresorna mer attraktiva och säkrare, så att vi får fler att cykla vilket ger både bättre 
hälsa, miljö och minskad klimatpåverkan. 

För att framkomligheten i Göteborg ska fungera behöver kollektivtrafiken prioriteras och fler 
fås att välja kollektivtrafik framför privatbil. I den rödgrönrosa budgeten avsatte vi därför 
medel för subvention av månadskort i kollektivtrafiken. I förslaget till övergripande 
verksamhetsmål anger budgetförslaget inte ens som mål att kollektivtrafikens andel ska öka 
de kommande tre åren. Det ger stora samhällsekonomiska kostnader för kollektivtrafik, 
serviceresor och näringsliv när restider förlängs för att bilresornas andel är fortsatt högst. 
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Yttrande S 

Trafiknämnden 

2020-02-06 

Yttrande angående verksamhetsplan 2020 

Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2020. I 

kommunfullmäktige reserverade vi oss mot budgeten i dess helhet, till förmån för 

det socialdemokratiska förslaget till budget för 2020. I det socialdemokratiska 

budgetförslaget för Göteborgs Stad ville vi inleda en unik omfördelning från 

byråkrati och interna processer, till välfärden och välfärdspersonalen. Därtill 

föreslog vi bland annat ett återinförande av stadens tillköp i kollektivtrafiken och 

sommarlovskorten för ungdomar, vilket vi ser som en viktig satsning på jämlikhet 

och klimat. Tyvärr vann inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. 

Förslaget till verksamhetsplan speglar den minskade ambitionsnivå som den 

borgerliga budgeten innebär på trafikområdet. Vi kommer att återkomma med 

förbättringsförslag framöver för att säkerställa bästa möjliga verksamhet för 

göteborgarna under de givna förutsättningarna. 
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Yrkande från (M) (L) (C) (S) och (D)            2020-02-06 

Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi år 2020 

7738/19 

Trafiknämnden har en skyldighet att hålla budgeten i balans. Detta innebär att göra prioriteringar 
inom verksamheten. Serviceresor har utav flera orsaker markant ökandekostnader under 2020 och 
detta har föranlett att förvaltningen på uppdrag av nämnden tagit fram förslag på 
besparingsåtgärder. Innan beslut fattas om vilka besparingsåtgärder som skall genomföras så finner 
vi ett behov av att se ytterligare alternativa besparingsåtgärder som kan finnas inom Trafikkontorets 
olika verksamheter.   

Trafiknämnden föreslås besluta att: 

- Trafikkontorets åtgärdsförslag enligt tjänsteutlåtande 7738/19 återremitteras, med uppdrag
till förvaltningsdirektören att återkomma till nästkommande trafiknämndmöte, med förslag
på ytterligare alternativa besparingsåtgärder som kan göras inom Trafikkontorets olika
verksamheter.
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§ 19 Yrkande (V) (MP) angående

Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi år 2020      Trafiknämnden 2020-02-06

1.Trafiknämnden beslutar att avslå åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi, punkt 1.

2. Trafiknämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att kommunbidragsram till

trafiknämnden för år 2020 utökas med 7 miljoner kronor för att undvika försämringar för

färdtjänstresenärerna.

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att vid trafiknämndens februarimöte återkomma med

åtgärdsförslag för att hantera den ekonomiska situationen för år 2020 avseende verksamheten

serviceresor (TN 2019-12-12, § 476) för fullgjort.

Yrkande 

Färdtjänstens råd sammanträdde 2020-01-29. Representanterna från de ingående 

organisationerna framförde stark oro över de planerade nedskärningarna för färdtjänsten som 

föreslås att antas på Trafiknämnden 2020-02-06.   

Redan på Trafiknämnd 12 december 2019, §34, försämrades villkor för extratilldelning av 

resor för färdtjänstresenärer. (3 mnkr besparing). Nu aviseras besparingar på ytterligare 7 

mnkr till Trafiknämnden 6 februari med åtgärder tänkta att genomföras under våren 2020. 

Månadskorten för färdtjänstresenärerna föreslås begränsas till 30 st. resor. (3 mnkr besparing). 

Sedan utgår egenavgift per resa fast resenären betalat månadskort.  

Brukarna framför att färdtjänsten är kollektivtrafik för de som inte kan åka med Västtrafik. 

Det ger försämrad livskvalitet och försvårar delaktighet i föreningsliv och diskriminerar dem i 

förhållande till andra kommuninnevånare om förslaget genomförs. 

2 mnkr föreslås sparas genom att hänvisa till flexlinje i högre utsträckning och 2 mnkr 

föreslås i administrativ effektivisering. Dessa åtgärder kan öka vänte-, handläggnings- och 

restider. 

Dessutom finns i § 19 förslag till åtgärder för att genomföra ytterligare besparingar i 

storleksordningar om totalt 20 - 35 mnkr vilka kan bli aktuella, men är avhängiga andra beslut 

inom Göteborgs Stads verksamhet och inom andra verksamheter som exempelvis Västra 

Götalandsregionen. 

I Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 

handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs stad och Policy för 

fysisk tillgänglighet i Göteborgs stad anges att alla invånare skall ha lika möjligheter att ta del 

av Göteborgssamhället vilket förutsätter möjligheter till anpassade resor i tillräcklig 

omfattning för att kunna delta. Där anges även att trafiken i Göteborg ska öka sin 

tillgänglighet för människor med funktionshinder. 

För att dessa styrande dokument ska kunna följas behöver trafiknämndens ram justeras så att 

de föreslagna besparingarna inte behöver genomföras. 

Trafiknämnden 2020-02-06  protokollsbilaga 2 § 19



§ 19 Anteckning Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill framföra att vi yrkade på att Trafiknämnden
skulle avslå åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi och att Trafiknämnden istället skulle
hemställa till kommunstyrelsen att kommunbidragsram till trafiknämnden för år 2020 utökas med 7
miljoner kronor för att undvika försämringar för färdtjänstresenärerna.
Vi vill också påpeka att om kommunfullmäktige antagit budgeten från V, MP och FI så hade
serviceresors ram för 2020 varit ca 7 mnkr högre och då hade dessa åtgärder inte behövt föreslås
eller genomföras.
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Trafiknämnden 
2019-02-06 

23 Återremissyrkande angående av spårvagnstunnel Alelyckan – Kortedala 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att trafikkontoret ges i uppdrag att komplettera utredningen med ett alternativ utan bro 
över Gamlestadsvägen. 

Yrkande 

Utredningen redovisar på ett utmärkt sätt möjligheten att minska restiden mellan 
Kortedala/Bergsjön och Centrum samt att avlasta Artillerigatan.  

En relativt stor del av kostnaden för spårvagnstunneln utgörs av en 250 meter lång bro över 
Gamlestadsvägen och spåren mot Angered. På samma sätt som Chalmerstunneln korsar 
vägtrafiken med signalreglerad plankorsning vill vi se ett alternativ utan bro där 
Gamlestadsvägen korsas med en signalreglerad plankorsning. I övrigt enligt utredningens 
förslag med oförädrat läge på växeln där Kortedalatunneln ansluter till Angeredsbanan. 
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Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande – angående yttrande över motion om 
beslutsunderlag mm.

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden tillstyrker motionen.
2. Trafiknämnden översänder Trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Yrkandet 

Det finns gode skäl att försöka minska på omfattningen i beslutsunderlagen till politiken, ytterst 
för att demokratin ska fungera på ett bra sätt. 

Trafiknämnden 

Yrkande 

6 feb 2020 

(Demokraterna) 

 Ärende nr 25 
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Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande – angående Extern granskning av 
Trafikkontorets ledningsarbete 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafikdirektören ges i uppdrag att, i samverkan med Trafiknämnden, initiera en extern
granskning av Trafikkontorets ledningsarbete och verksamhet i linje med vad som anförs
i detta yrkande.

Yrkandet 

Trafikkontoret har ett stort och viktigt uppdrag i staden, och dess verksamhetsomfång har vuxit 
betydligt under de senaste åren. Under de senaste åren har det även framkommit ett antal 
problem inom Trafikkontorets verksamhet.  

Gällande arbetsmiljön har det under lång tid funnits problem gällande lokalerna och 
medarbetarundersökningar mm har visat på andra problem/försämringar, exempelvis i frågor 
rörande ledningsarbetet och den psykosociala arbetsmiljön. 

Stora projekt och upphandlingar av konsulttjänster är andra områden där problem har 
framkommit. 

Utifrån Trafiknämndens övergripande ansvar att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet 
behöver därför nämnden ta hjälp av extern expertis för att analysera om problemen kan hänföras 
till brister i Trafikkontorets ledningsarbete av sådant slag att de kräver korrigerande åtgärder.    
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Yrkande 

6 februari 2020 

 Socialdemokraterna, Demokraterna 

 Ärende nr (NYTT) 



Trafiknämnden 1 (1) 

Fråga angående belysningsprojekt i Hällsvik

I samband med Göteborg Energis nedgrävning av elkablar så har Trafikkontoret tidigare 
samordnat detta med åtgärder för gatubelysning. 
I ett aktuellt projekt i Västra Hällsvik har Trafikkontoret nyligen meddelat att man inte längre vill 
stå för kostnaden för ny gatubelysning. 

Vad är grunden för Trafikkontorets ändrade inställning i frågan ? 

Enligt uppgift pågår en utredning kring Trafikkontorets ansvar/deltagande i 
belysning/modernisering vilket anges som skäl att avbryta deltagande i dylika projekt. 

Vad är detta för utredning ? 
När beräknas den vara klar ? 
Till vem rapporteras utredningen ? 
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Fråga 

6 feb 2020 

(Demokraterna) 

 Ärende nr NYTT 



Trafiknämnden 

2019-02-06 

§ 43 Övriga frågor (V, MP) Skriftlig fråga

Fråga angående kollektivtrafikens framkomlighet på och i anslutning till Hisingsbron 

1. Vilka olika åtgärder skulle behövas för att säkerställa en mycket god framkomlighet för

kollektivtrafiken på och i anslutning till nya Hisingsbron under hela dygnet?

2. Planeras det för att detta ska uppnås?

Bakgrund 

Hisingen måste ha kapacitetsstark kollektivtrafik, inte minst på sikt när inte linbanan finns som en 

avlastning. Den alternativlösning till linbanan som Västtrafik skissat på med elbussar och elfärjor 

löser inte helt transportbehovet och kan i värsta fall innebära att trafiken på Hisingsbron ökar. Med 

de planerade nya spårvägslinjerna på Hisingen och ny spårvagnsdepå på Hisingen så kommer inte 

bara buss utan även spårvagnstrafiken att öka. 

Därför är det mycket viktigt att kollektivtrafiken har full framkomlighet på Hisingsbron, både uppe på 

själva bron och vid av och påfarterna till bron där flaskhalsar finns, inte minst vid Nordstan och 

Centralen. När nu inte linbanan byggs riskerar det bli trafikinfarkt på och kring Hisingsbron eftersom 

fler bussar kommer att krävas. Redan idag är situationen i området Nordstan, Centralstationen och 

Åkareplatsen mycket ansträngd. 

 Även spårvägstrafiken kommer att öka med de nya och längre spårvagnarna som kommer att ha 

depå på Ringön. Den spårvägsförbindelse som planeras över älven vid Lindholmen beräknas vara klar 

tidigast 2035. Hisingen och Norra Älvstaden och Lundby står inför ett enormt utvecklingsskede med 

bostäder, kontor och verksamheter. Om vi inte har en kapacitetsstark kollektivtrafik över älven 

riskeras hela stadsplaneringen. 

Snart öppnar en andra tunnel under älven, Marieholmstunneln, och då har biltrafiken fyra möjliga 
älvpassager, två tunnlar, Angeredsbron och Älvsborgsbron. Tingstadstunneln ska underhållas, men 
när reparationen är klar kommer tunnelkapaciteten att fördubblas. En stor de av kollektivtrafiken, 
framförallt spårvagnarna, är hänvisade till en enda älvförbindelse – Hisingsbron. 
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