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Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

Tid: 9:00–17:00 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  550–603 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Hans Arby (C) 1:e vice ordförande  
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande  
Blerta Hoti (S), digital närvaro § 550–587 
Gertrud Ingelman (V) § 550–562 
Henrik Munck (D) 
Peter Lintin-Wold (L) 
Leif Blomqvist (S) 
Ronny Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Karin Karlsson (V) tjänstgörande ersättare för Gertrud Ingelman (V) § 563–602 
Moa Tennberg (S) tjänstgörande ersättare för Blerta Hoti (S) § 588–602 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) § 550–555 
Moa Tennberg (S) 
Karin Karlsson (V) 
Joakim Rosdahl (D) 
Björn Bergholm (L)  
Lars Berggren (MP), digital närvaro 

Övriga närvarande 
Kristina Lindfors, trafikdirektör 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S) 
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP), digital närvaro § 550–569 
Carina Bulic, stadssekreterare (D), digital närvaro 
Kristoffer Nilsson från stadsbyggnadskontoret, digital närvaro § 592 
Claes Westberg (D) adjungerad av nämnden före tillträdesdatum, digital närvaro 

Personalföreträdare 
Michael Rockström, Saco 

Justeringsdag:  2021-12-20 
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Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 559–561 och 574 har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla den 2021-12-17. Justering av protokollet har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens anslagstavla den 2021-12-21. 
 
 
  

Sekreterare 
  
Sara Olsson 

 

Ordförande 
  
Toni Orsulic (M)  

Justerande 
  
Karin Pleijel (MP)  
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§ 550   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 
2. Trafiknämnden ger Claes Westberg (D) tillstånd att närvara på dagens 

sammanträde.  
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§ 551   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden utser Karin Pleijel (MP) att tillsammans med ordförande Toni 

Orsulic (M) justera protokollet.  
2. Protokollet justeras måndagen den 20 december 2021. 
3. Paragraf 559–561 och 574 justeras omedelbart i separat protokoll.  
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§ 552   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av nya 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
Trafiknämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

• Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare tas efter Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen. 

• Rapportering av komplexa projekt tas efter Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Dag 
Hammars4kjölds boulevard. 

 
Karin Pleijel (MP) anmäler följande ärenden:  

• Yrkande från (MP) och (V) angående sammanhängande cykelplanering i stadens 
projekt 

• Yrkande från (MP) och (V) angående trafikkontorets rådgivning till företag för 
ökat hållbart resande bland deras medarbetare.  
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§ 553 00231/21 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar till protokollet att inget jäv anmäls. 
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§ 554 00480/21 
Anmälan om inkomna skrivelser och informationer 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet.  

 

Handlingar 
Protokoll färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 2021- 10-20 
Protokoll extra FGS 2021-11-19 
Protokoll FGS 2021-11-10 
 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 8 (60) 

§ 555 00481/21 
Aktuell information från förvaltningen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Trafikdirektör Kristina Lindfors, Mikael Hagberg, Helga Valdimarsdottir, Kerstin Elias 
och Jenny Adler redogör för följande: 

- Presentation av Susanna Lauritzen, ny kommunikationschef. 
- Vinterväghållning. 
- Götatunneln, lägesrapport. 
- Tingstadstunneln, lägesrapport. 
- Förvaltningsövergripande dialog om prioritering av projekt. 
- Ny organisation för stadsutveckling.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 
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§ 556 02661/21 
Yrkande från (S), (V) och (MP) angående svar på fråga om 
situationen på Åkareplatsen  
 

Beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja de förslag till åtgärder som beskrivs i 

underlaget och återkomma till nämnden med en ny lägesbeskrivning efter 
årsskiftet. 

2. Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-08-27, § 368 

Handlingar 
Yrkande från (S), (MP) och (V) från 2021-08-27 (protokollsbilaga 1, § 556)  
Protokollsanteckning från Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) 
(protokollsbilaga 2, § 556)  
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-07-30 
Protokollsutdrag TN 2021-08-27 § 368 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet från (S), (MP) och (V) 
med en ändring att lägesbeskrivning sker efter årsskiftet.  
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (S), (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från (S), 
(MP) och (V). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  
 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar sedan om trafiknämnden kan anteckna den skriftliga 
informationen till protokollet och finner att trafiknämnden antecknar informationen.  

Protokollsanteckning 
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) meddelar att de 
inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 556)  
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§ 557 3760/18 
Förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra 
skärgård 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för 

frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård enligt bilaga 5 och 6 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera till trafiknämnden att 
utföra justering med KPI-index av avgifterna enligt bilaga 5 och 6 i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram ett förslag till ny taxa för 
frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård (TN 2021-02-11, § 34) för fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-11-18 § 512 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-22 
Protokollsutdrag TN 2021-11-18 § 512 
Återremissyrkande från Henrik Munck (-), tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 
557) 
Yttrande från (S) (protokollsbilaga 2, § 557) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget återremissyrkande.  
Gertrud Ingelman (V), Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
trafikkontorets förslag och avslag på återremissyrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på yrkandet från Henrik Munck (-) 
mot att ärendet ska avgöras idag. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall och avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafiknämndens förslag.  
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Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) anmäler följande protokollsanteckning: Beslutsunderlaget har 
förändrats sedan bordläggningen i november varför hela ärendet istället borde återtas av 
förvaltningen. 

Reservation 
Henrik Munck (-) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.  
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§ 558 05655/21 
Trafikkontorets hantering av yrkanden från (L), (M), (C), (S), 
(V) och (MP) rörande elsparkcyklar   
 

Beslut 
1. Uppdraget att, ”i dialog med de elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, 

säkerställa att företagen i sina system inför körförbud i Brunnsparken och andra 
högtrafikerade kollektivtrafikområden,” ej förklaras avslutat utan förvaltningen 
ska fortsatt arbeta med uppdraget.  

2. Uppdraget att, ”i dialog med de elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, 
säkerställa att företagen i sina system inför körförbud eller andra åtgärder som  
minimerar risken för personskador under helgnätter”, avslutas och 
förvaltningsdirektören får i uppdrag att ”i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att påverkade förare att inte kan köra 
elsparkcykeln, exempelvis genom körförbud på vissa tider eller genom tekniska 
lösningar”. 

3. Förvaltningsdirektören får uppdrag att i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, utreda hur företagen i sina system kan införa körförbud 
under 1 december – 31 mars, om det råder vinterväglag, samt skyndsamt plockar 
bort sina elsparkcyklar från stadens mark vid snöfall och snöröjning.  

4. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att i dialog med elsparkcykelföretagen ta 
fram fler förslag på tätt benägna parkeringszoner inom staden och tydliga 
incitament för användarna att använda dessa. Exempelvis genom förbud eller 
bonussystem.  

5. Förvaltningsdirektören för i uppdrag att senare återkomma till nämnden för att 
redovisa hur man har använt konsulttimmar i ärendet. 

6. Trafiknämnden förklarar följande uppdrag avslutade: 
• Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag 

som är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför 
körförbud i Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden i 
enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande (TN 2021-09-23: §400).  

7. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att: 
• Trafikkontoret får i uppdrag att säkerställa att företagen inför 

parkeringsförbud i Brunnsparken efter att lämpliga parkeringsplatser i 
områdets närhet har etablerats samt att förvaltningen undersöker andra 
högtrafikerade kollektivtrafikområden för att identifiera om det finns fler 
ställen där denna lösning är lämplig. 

8. Trafiknämnden förklarar följande uppdrag fullgjorda: 
• Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag 

som är verksamma i staden, ta fram förslag på fasta parkeringsplatser för att 
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säkerställa att elsparkcyklar inte parkeras hindrande eller olämpligt (TN 
2021-09-23: §400). 

• Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur trafikkontoret tar sig an 
uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på trafiknämndens 
sammanträde 2021-09-23 (TN 2021-09-23: §400). 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-11-18 § 519 

Handlingar 
Protokollsutdrag TN 2021-11-18 § 519 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-14 
Yrkande från (S), (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 558) 
Protokollsanteckning från Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) 
(protokollsbilaga 2, § 558)  
 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkande från 
(S), (MP) och (V). 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på att-sats 1 och 2 i yrkandet från (S), (MP) 
och (V). Han yrkar samtidigt bifall på övriga att-satser i yrkandet från (S), (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på bifall mot avslag på att-sats 1 
yrkandet från (S), (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden bifaller att-satsen.  
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på att-sats 2 
yrkandet från (S), (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden bifaller att-satsen. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande att-sats 3 i yrkandet från (S), (MP) och (V), det vill säga bifall till att-satsen. Han 
finner att trafiknämnden bifaller att-satsen. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande att-sats 4 i yrkandet från (S), (MP) och (V), det vill säga bifall till att-satsen. Han 
finner att trafiknämnden bifaller att-satsen. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande att-sats 5 i yrkandet från (S), (MP) och (V), det vill säga bifall till att-satsen. Han 
finner att trafiknämnden bifaller att-satsen. 
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Ordförande Toni Orsulic (M) finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande att-sats 6 i yrkandet från (S), (MP) och (V), det vill säga bifall till att-satsen. Han 
finner att trafiknämnden bifaller att-satsen vilket innebär att trafiknämnden i övriga 
beslutssatser bifaller trafikkontorets förslag. 

Protokollsanteckning 
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) meddelar att de 
inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 558)  
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§ 559 06652/21 
Svar på remiss om Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 - 
2030, med revidering inför 2022 
 
Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 560 07169/21 
Svar på remiss - Göteborgs Stads handlingsplan för att inga 
områden ska vara utsatta 2025 
 
Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.  
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§ 561 06738/21 
Göteborg Stads remissvar - Elvägsutredningens betänkande 
(SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar  
 
Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll. 
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§ 562 06956/21 
Svar på remiss - Transportstyrelsens slutrapport, utredning 
om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, 
slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394) 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder bilaga 2 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

Transportstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande.  
2. Trafikkontoret lägger till kontorets synpunkter på Transportstyrelsens förslag 5.4 

i svarsbilaga 2 i enlighet med tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-10 
Tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1, § 562) 
Yttrande från (D) (protokollsbilaga 2, § 562) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på tilläggsyrkandet från (MP), 
(V) och (S). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner först att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande trafikkontorets förslag, det vill säga bifall till trafikkontorets förslag. Han finner 
att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga bifall till tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). Han finner att trafiknämnden 
bifaller tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). 
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§ 563 00331/21 
Trafiknämndens budget 2022 
Beslut 
 
1. Trafiknämnden godkänner budget/ verksamhetsplan för 2022 för trafiknämnden 

enligt trafikkontorets förslag med ett redovisat överskott om 43 miljoner kronor.  
2. Trafiknämnden fastställer investeringsramen för 2021–2025, version 2022 till 1 150 

miljoner kronor netto.  
3. Trafiknämnden fastställer Tid och arbetsplan för planering och uppföljning under 

2022, underbilaga 3 i budgethandlingen.  

Information 
Magnus Berntsson från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-12-02 
Återremissyrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 
563) 
Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 563) 
Yttrande från (S) (protokollsbilaga 3, § 563) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget återremissyrkande.  
Karin Pleijel (MP) och Karin Karlsson (V) meddelar att de avstår från att delta i beslutet 
med hänvisning yttrandet från (MP) och (V).  
 
Blerta Hoti (S) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på yrkandet från Henrik Munck (-) 
om återremiss mot att avgöra ärendet idag. Han finner att trafiknämnden avgör ärendet 
idag.  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.   
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§ 564 07022/21 
 ElectriCity - Avsiktsförklaring 2022 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ställer sig bakom förslaget till nytt samarbetsavtal för ElectriCity.  
2. Trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna samarbetsavtalet med 

ElectriCity för Göteborg Stad. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-15 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 565 2431/20 
Förstudie ny spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder förstudie Spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 

för remiss till byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden, 
Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Göteborgs spårvägar AB och Trafikverket. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-03 
Återremissyrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 
565) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Karin Karlsson (V) och Blerta Hoti (S) 
yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt avslag på återremissyrkandet från Henrik 
Munck (-). 
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget återremissyrkande.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på bifall till återremissyrkandet från 
Henrik Munck (-) mot att avgöra ärendet idag. Han finner att trafiknämnden avgör 
ärendet idag. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
Park- och naturnämnden 
Fastighetsnämnden 
Västtrafik 
Västra Götalandsregionen 
Göteborgs spårvägar AB  
Trafikverket 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 22 (60) 

§ 566 6060/18 
Godkännande av genomförandestudie (GFS) för 
Mölndalsvägen, delen Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana längs 

Mölndalsvägen delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen. 
2. Trafiknämnden beslutar att genomföra pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen 

delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen i enlighet med trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-158 
Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 566) 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 23 (60) 

§ 567 3707/19 
Godkännande genomförandestudie Brännö Rödsten 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för Brännö Rödsten. 
2. Trafiknämnden beslutar att genomföra Brännö Rödsten i enlighet med 

trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

Information 
Josefin Schyllander från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets presentation 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-09 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 24 (60) 

§ 568 2021/19 
Redovisning av uppdrag kring att lägga in grafisk översikt i 
genomförandestudier  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att i framtida genomförandestudier lägga 

in en grafisk översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella 
sträckorna och den nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande 
bredder, riktning, blandtrafik med mera) (TN 2021-04-23, §158) för fullgjort.  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-22 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 25 (60) 

§ 569 2741/14 
Yttrande över Program för Frölunda, samrådshandling 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
2. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att på trafiknämndens nästa 

sammanträde redogöra för ärendet tillsammans med tjänstepersoner från 
stadsbyggnadskontoret.  

 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-01 
Yrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 569) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget yrkande.  
Karin Pleijel (MP) yrkar bordläggning av ärendet samt att trafiknämnden ger 
trafikkontoret i uppdrag att på trafiknämndens nästa sammanträde redogöra för ärendet 
tillsammans med tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga ärendet enligt 
yrkandet från Karin Pleijel (MP). Han finner att trafiknämnden bordlägger ärendet.  
 
Ordförande Toni Orsulic (M) konstaterar sedan att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till yrkandet från Karin Pleijel (MP) gällande uppdrag till 
trafikkontoret att redogöra för ärendet. Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 26 (60) 

§ 570 02663/21 
Svar på yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag 
angående Operalänken 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att ta fram en nyttokostnadsanalys för 

Operalänken där kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 1) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden avslutar uppdrag om att redovisa hur mycket Operalänken skulle 
kosta att genomföra i samband med byggnationen av Västlänken jämfört med att 
bygga Operalänken efter att Västlänken är klar och vägen ovanpå redan är anlagd 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 2). 

3. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att redovisa hur en framtida Operalänk 
skulle kunna koppla mot Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 3) för fullgjort. 

4. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att återkomma med en beskrivning av 
förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande byggnation av 
Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, Hisingen och 
Gullbergsvass/Gamlestaden (TN 2021-08-27, § 339 del av punkt 1) för fullgjort. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-26 
Yrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande från (D) (protokollsbilaga 1, § 570) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget yrkande.  
Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Karin Karlsson (V) yrkar bifall till trafikkontorets 
förslag och avslag på yrkandet från Henrik Munck (-).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer först proposition på bifall mot avslag på 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.   
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
från Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden Henrik Munck (-) avslår yrkandet.  
 
Omröstning begärs och verkställs. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 27 (60) 

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst innebär avslag på yrkandet från Henrik Munck (-). 
Nej-röst innebär bifall till yrkandet från Henrik Munck (-).  
 
Blerta Hoti (S), Karin Karlsson (V), Peter Lintin-Wold (L), Karin Pleijel (MP), Ronny 
Svensson (S), Hans Arby (C), Leif Blomqvist (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar 
ja. 
 
Henrik Munck (-) röstar nej.  
 
Med åtta ja-röster och en nej-röst beslutar trafiknämnden att avslå yrkandet från Henrik 
Munck (-).  
 

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) inkommer med följande protokollsanteckning: Att inte ens förbereda 
stråket för högkvalitativ kollektivtrafik, i samband med återställandet efter 
Västlänkenbygget, kan betraktas som förskingring av skattepengar. 

Reservation 
Henrik Munck (-) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 28 (60) 

§ 571 1558/20 
Svar på uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, säkerställa och följa upp framkomligheten för all 
form av transport och förflyttning inom staden så att handeln 
kan värnas (KF Budget 2020) 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget, att tillsammans med berörda nämnder och 

styrelser, säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av transport och 
förflyttning inom staden så att handeln kan värnas, för fullgjort.  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-12 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 29 (60) 

§ 572 07447/21 
Svar på yrkande från (M), (L) och (C) om att ta bort 
parkeringsplatserna på Götaplatsen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta bort parkeringsplatserna på Götaplatsen 

(TN 2021-10-28, § 471) för fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-16 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafikkontorets 
förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 30 (60) 

§ 573 3099/20 
Förfrågan om att undanta projekt inom Västsvenska paketet 
från Göteborgs Stads avgiftsuttag för tillfälliga upplåtelse av 
allmän plats 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 

Trafikverket gällande Stora Badhusgatan 8 under den tid som motsvarande yta 
vid Stora Badhusgatan ej tas i anspråk enligt möjlighet i järnvägsplan. 

2. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 
Trafikverket gällande den yta som var avsett för det träd som dog i Haga under 
den tid som motsvarande yta vid BouleBar ej tas i anspråk enligt möjlighet i 
järnvägsplan. 

3. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 
Trafikverket gällande Beda Hallbergs gångväg under den tid som motsvarande 
yta för området längs Haga kyrkogata ej tas i anspråk enligt möjlighet i 
järnvägsplan. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-29 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafikverket 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 31 (60) 

§ 574 07352/21 
Svar på remiss gällande Göteborgs Stads plan för 
digitalisering 2022-2025 
 
Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 32 (60) 

§ 575 04808/21 
Göteborgsförslag 6393 - Bilfri innerstad 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 6393 – Bilfri innerstad. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-19 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 575) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Karin Karlsson (V) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  
Hans Arby (C) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag och avslag på yrkandet från (MP) 
och (V). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag mot yrkandet 
från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  
 
Omröstning begärs och verkställs.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst innebär avslag på yrkandet från (MP) och (V). 
Nej-röst innebär bifall till yrkandet från yrkandet från (MP) och (V). 
 
Blerta Hoti (S), Henrik Munck (-), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans 
Arby (C), Leif Blomqvist (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja. 
 
Karin Karlsson (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  
 
Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå yrkandet från (MP) 
och (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Förlagsgivaren  
Konsument- och medborgarservice  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 33 (60) 

§ 576 07677/21 
Göteborgsförslag 9466 - Gör Grönsakstorget bilfritt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9466 - 

Gör Grönsakstorget bilfritt. 
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att bereda Göteborgsförslaget i samband med att 

förslag till Stadsmiljöplan läggs fram i trafiknämnden. 

Handlingar 
Göteborgsförslag 9466 
Tilläggsyrkande från Henrik Munck (-) tillika yttrande (D) (protokollsbilaga 1, § 576) 
Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 576) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Karin Karlsson (V) 
yrkar att trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9466 - 
Gör Grönsakstorget bilfritt.  
 
Karin Pleijel (MP) och Karin Karlsson (V) yrkar avslag på tilläggsyrkande från Henrik 
Munck (-). 
 
Henrik Munck (-) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner först att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande beredning av Göteborgsförslag 9466, det vill säga bifall till yrkandet att bereda 
förslaget. Han finner att trafiknämnden beslutar att trafiknämnden ger trafikkontoret i 
uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9466 - Gör Grönsakstorget bilfritt. 
 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från Henrik Munck (-). Han finner att trafiknämnden beslutar att bifalla 
yrkandet.  
 

Protokollsutdrag skickas till 
Förlagsgivaren  
Konsument- och medborgarservice 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 34 (60) 

§ 577 08041/21 
Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar 
i centrum 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av 

elsparkcyklar i centrum. 

Handlingar 
Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar i centrum 
Yttrande från (S) (protokollsbilaga 1, § 577) 
Protokollsanteckning från Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) 
(protokollsbilaga 2, § 577) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C) och Blerta Hoti (S) yrkar att trafiknämnden 
avslår Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar i centrum. 
 
Karin Pleijel (MP) och Henrik Munck (-) och Karin Karlsson (V) yrkar att trafiknämnden 
ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av 
elsparkcyklar i centrum. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på yrkandet att avslå Göteborgsförslag 
10471 mot yrkandet att bereda Göteborgsförslag 10471. Han finner att trafiknämnden 
avslår Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar i centrum. 
 
Omröstning begärs och genomförs.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst innebär avslag på Göteborgsförslag 10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar i 
centrum. 

Nej-röst innebär bifall till yrkandet att trafiknämnden ska bereda Göteborgsförslag 10471 
- Förbjud parkering av elsparkcyklar i centrum.  

 
Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans Arby (C), Leif 
Blomqvist (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 35 (60) 

Karin Karlsson (V), Henrik Munck (-) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  
 
 Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå Göteborgsförslag 
10471 - Förbjud parkering av elsparkcyklar i centrum. 

Protokollsanteckning 
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) meddelar att de 
inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 577).  

Protokollsutdrag skickas till 
Förlagsgivaren  
Konsument- och medborgarservice  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 36 (60) 

§ 578 2967/20 
Sammanträden på distans 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden fastställer arbetsformer för ledamöter och ersättares deltagande i 

sammanträden på distans, enligt bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-12-07 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 37 (60) 

§ 579 08614/21 
Yrkande från (MP) och (V) angående sammanhängande 
cykelplanering i stadens projekt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

Handling 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 579) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar att trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde.   

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bordläggning av ärendet. Han finner att trafiknämnden bordlägger ärendet. 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 38 (60) 

§ 580 08615/21 
Yrkande från (MP) och (V) angående trafikkontorets 
rådgivning till företag för ökat hållbart resande bland deras 
medarbetare 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret snabbt ser över status och utvecklingsmöjligheter för sin 

rådgivning till arbetsgivare i Göteborg att öka personalens hållbara resande som 
cykelpendlande.  

2. Trafikkontoret återkommer senast på trafiknämndens februarimöte. 

Handling 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 580) 
Protokollsanteckning från Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) 
(protokollsbilaga 2, § 580) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Karin Karlsson (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkandet från 
(MP) och (V). 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från 
(MP) och (V). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

Protokollsanteckning 
Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Hans Arby (C) meddelar att de inkommer 
med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 580).  
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 39 (60) 

§ 581 8016/20 
Staden under byggtid 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Anneli Werling från trafikkontoret redogör för staden under byggtiden och kvarteret 
Johanna.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 40 (60) 

§ 582 2385/20 
Information om exploateringsprojekt som Trafikkontoret 
genomför och samordnar på uppdrag av Fastighetskontoret 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-11 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 41 (60) 

§ 583 03273/21 
Stadsmiljöavtalsansökan, cykelåtgärder våren 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-04 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 42 (60) 

§ 584 06446/21 
Svar på fråga från (MP) och (V) angående attitydpåverkan 
gällande cykling  
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-16 
Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 584) 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 43 (60) 

§ 585 07493/21 
Svar på fråga från (S) angående tillgängligheten kring 
boendeparkering 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-12 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 44 (60) 

§ 586 06448/21 
Svar på fråga från (S) angående underhållet av Lindholmen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-24 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 45 (60) 

§ 587 04163/21 
Svar på muntlig fråga från (MP) om trafikkontoret kan göra 
uppföljning av efterlevnaden av miljözon klass 1 via 
betalstationerna för trängselskatt 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Johan Jerling från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 
 
 

  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 46 (60) 

§ 588 3635/20 
Västtrafiks Trafikplan 2022 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-11-01 
Yttrande från (V) (protokollsbilaga 1, § 588) 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 47 (60) 

§ 589 00329/21 
Ekonomisk lägesrapport per november 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet. 

Handling 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-12-07 
 

  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 48 (60) 

§ 590 3757/16 
Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Dag Hammarskjölds boulevard 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Staffan Sandberg från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 49 (60) 

§ 591 01310/21 
Rapportering av komplexa projekt 2021 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information samt redogörelsen till protokollet. 

Information 
Maria Ackerot, Kerstin Elias och Christer Niland från trafikkontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-12-02 
Trafikkontorets presentation 
 
 
 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 50 (60) 

§ 592 4104/20 
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar skriftlig information samt redogörelsen till protokollet. 

Information 
Ana Wallberg och Emir Halalkic från trafikkontoret och Kristoffer Nilsson från 
stadsbyggnadskontoret redogör för ärendet.  

Handlingar 
Trafikkontorets presentation  
Genomförandestudie GFS Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 51 (60) 

§ 593 05942/21 
Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa en 
god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 

att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen (KF 2021-08-26, § 34) för fullgjort. 

2.  Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor (KF 2021-08-
26, § 34) för fullgjort. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer (KF 2021-08-26, § 34) för 
fullgjort. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-10-27 

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

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 
 

 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 52 (60) 

§ 594 01326/21 
Arbetsmiljö, lägesrapport 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar redogörelsen till protokollet.  

Information 
Christina Malmberg redogör för ärendet.  

Handling 
Trafikkontorets presentation 

  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 53 (60) 

§ 595 00091/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Samhälle 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 54 (60) 

§ 596 00217/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Serviceresor 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 55 (60) 

§ 597 00099/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Stadens användning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens användning 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 56 (60) 

§ 598 00121/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Trafiknämndens ordförande 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Trafiknämndens ordförande 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 57 (60) 

§ 599 00117/21 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - Verksamhetsstyrning 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 58 (60) 

§ 600 00815/21 
Anmälan om delegationsbeslut - HR 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut - HR  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 59 (60) 

§ 601 00171/21 
Anmälan om delegationsbeslut - Stadens anläggningar 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handling 
Anmälan av delegationsbeslut – Stadens anläggningar 
  



Protokoll (nr 26) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 60 (60) 

§ 602 00389/21 
Reserapporter 2021 - Återrapportering till Trafiknämnden 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden antecknar anmälda reserapporter till protokollet.  

Handling 
Reserapport - Bosnien och Hercegovina Sarajevo IMPAQ, del av SIDA-finansierat 
projekt för Naturvårdsverket diarienummer 07053/21 
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