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Budget/ verksamhetsplan 2022 för 
trafiknämnden 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

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. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har att besluta om budget/ verksamhetsplan för 2022 års verksamhet 
senast 31 december. 

Med utgångspunkt från fullmäktiges ekonomiska budget har förvaltningen utarbetat ett 
förslag till trafiknämndens budget/ verksamhetsplan för 2022. Förslaget utgår från de 
ekonomiska ramar, mål och uppdrag som beslutats i fullmäktiges budget samt utifrån det 
grunduppdrag som trafiknämnden har genom sitt reglemente. 

Stadens process, att ta fram en samlad riskbild och intern kontrollplan för trafiknämndens 
verksamhet, är förändrad vilket innebär att den samlade riskbilden och den interna 
kontrollplanen kommer upp som eget ärende på trafiknämnden 2022-02-10. 

Budgetförslaget för 2022 innebär en fortsatt expansion av verksamhet och investeringar 
med flera nya stora uppdrag. Verksamheten förutsätts också bli mer normaliserad efter 
pandemin med en ökad aktivitet i staden. Det innebär en stor utmaning för förvaltningen 
att öka bemanningen för att klara tillväxten och leverera löpande tjänster parallellt med att 
förbereda för och bygga en ny organisation. 
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Förslag till driftbudget 
Driftbudgeten innehåller stora ambitioner för att hantera den växande staden. I budgeten 
satsas särskilt på ökat underhåll, ökad rekryteringstakt samt att utöver grunduppdraget 
genomföra uppdrag avseende bland annat pilotområde för cykel, utökat underhåll för 
cykelvägar, utökad renhållning i utsatta områden samt stadengemensamt arbetssätt av 
klottersanering. 

Budgeten visar ett överskott om 43 miljoner kronor vilket förvaltningen föreslår 
återredovisas. Överskottet avser väsentliga förändringar jämfört med 
investeringsnomineringen avseende projekt Hisingsbron. I samband med driftsättning av 
Hisingsbron redovisades att avskrivningstiden är längre än ursprunglig prognos vilket 
sänker kapitalkostnaderna med 28 miljoner konor jämfört med 
investeringsnomineringen. Tidigareläggningen av rivningen av Göta Älvbron innebär att 
rivningskostnader om cirka 15 miljoner kronor utförs 2021 istället för 2022 jämfört med 
behovet i investeringsnomineringen. 

Trafiknämndens kommunbidrag för 2022 uppgår till 1 332,8 miljoner kronor jämfört med 
1 059,8 miljoner kronor 2021 före de utökade stimulansåtgärderna med anledning av 
pandemin.  

Intäkterna i 2022 års budget beräknas totalt sett uppgå till 2 626 miljoner kronor jämfört 
med 2 312 miljoner kronor 2021. Kommunbidraget utgör cirka 51 procent av intäkterna, 
cirka 22 procent av intäkterna avser ersättning för utförda tjänster och cirka 27 procent av 
intäkterna utgörs av kostnadsersättning utan resultatpåverkan från främst Västtrafik och 
ledningsägare.  

För 2022 uppgår kostnaderna till 2 583 miljoner kronor vilket är en ökning med 268 
miljoner kronor jämfört med budget 2021. Kapitalkostnaderna svarar för den största 
ökningen med 125 miljoner kronor och därutöver rivnings- och saneringskostnader som 
ökar med 32 miljoner kronor jämfört med budget 2021.    

Kostnaderna för drift och underhåll av anläggningar uppgår till 384 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med 2021 och avser ökat underhåll.  

Serviceresor har en fortsatt lägre trafiknivå i budgeten jämfört med verksamheten innan 
Covid-19. Demografiskt finns dock en ökad underliggande efterfrågan vilket kan påverka 
resandet relativt stort under 2022 om normaliseringen efter pandemin går fortare än 
förväntat.  

Förslag till investeringsplan 
Investeringsramen för 2022 uppgår till 1 150 miljoner kronor netto, exklusive 
exploateringsinvesteringar. Förslaget är en årsfördelning utifrån kommunfullmäktiges 
beslut om investeringsbudget på 8 256 miljoner kronor för planperiod 2021–2025, 
version 2022.  

Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och 
verksamhetsområden. Tidigare år har trafiknämnden haft budgetansvar för de 
skattefinansierade gatuanläggningarna på allmän platsmark men ansvaret har flyttats till 
fastighetsnämnden. Trafiknämnden har fortsatt ansvar för kapitalkostnader samt 
kostnader för drift- och underhåll för gatuanläggningar på allmän platsmark, vilket 
belastar trafiknämndens driftsbudget. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det ekonomiska utrymmet i budgeten sätter ramarna för verksamheten under budgetåret. 
Trafikkontorets förslag till driftbudget omsluter 2 626 miljoner kronor med ett överskott 
om 43 miljoner kronor. Förslaget medför därmed inga ekonomiska konsekvenser. 
Förslaget till investeringsplan omsluter 1 400 miljoner kronor brutto och 1 150 miljoner 
kronor netto, vilket kommer att medföra ökade kapitalkostnader för de kommande åren. 

Intäktsökningen för 2022 bedöms stå i relation till förvaltningens behov för 
verksamheten. Utblicken för trafikkontorets verksamhet i stadens budget för kommande 
år 2023-2024 bedöms dock inte vara tillräcklig för att säkerställa drift och underhåll av 
befintliga och tillkommande anläggningar samt den långsiktiga investeringsplanen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
perspektiv som är en förutsättning för vad och hur trafiknämnden levererar i sitt uppdrag 
och en del av trafiknämndens budget/ verksamhetsplan. 

Bedömning ur social dimension 
De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
perspektiv som är en förutsättning för vad och hur trafiknämnden levererar i sitt uppdrag 
och en del av trafiknämndens budget/ verksamhetsplan. 

Samverkan 
Samverkan har skett med de fackliga representanterna 2021-12-09. 

 

Bilagor 
1. Budget/ verksamhetsplan 2022 för trafiknämnden 
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