
 

Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 1 (9) 

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-28 

Tid: 09:00–17:20 
Plats: Traktören Sessionssalen 
Paragrafer:  461, 463, 465-466, 468 

Närvarande 
Ledamöter 
Toni Orsulic (M) ordförande 
Hans Arby (C) 1:e vice ordförande  
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande §§ 449-481 
Blerta Hoti (S) 
Gertrud Ingelman (V) §§ 449-481 
Henrik Munck (-) §§ 449-484 
Peter Lintin-Wold (L) 
Leif Blomqvist (S) 
Ronny Svensson (S) 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) 
Karin Karlsson (V), ersättare §§ 449-481 tjänstgör för Gertrud Ingelman (V) §§ 482-497 
Joakim Rosdahl (D) ersättare §§ 449-484 tjänstgör för Henrik Munck (-) §§ 485-497 
Björn Bergholm (L) ersättare §§ 449-481, tjänstgör för Karin Pleijel (MP) §§ 482-497 
Lars Berggren (MP), digital närvaro 

Övriga närvarande 
Kristina Lindfors, trafikdirektör 
Jenni Hermansson, nämndsekreterare 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning 
Berörda tjänstepersoner trafikkontoret, digital närvaro 
Gustav Öberg, stadssekreterare (S) §§ 449-445, 473-498- 
Klas Eriksson, stadssekreterare (MP) 
Carina Bulic, stadssekreterare (D), digital närvaro 
Abraham Staifo, stadssekreterare (L), digital närvaro 
Fredrik Andersson, stadsbyggnadskontoret § 486 
 

Personalföreträdare 
Michael Rockström, Saco, digital närvaro 
 

Justeringsdag:   
2021-10-28 

Trafiknämnden 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 2 (9) 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 461, 463, 465-466, 468, 2021-10-29 
 

 

 

  

Sekreterare 
Jenni Hermansson  

 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)   

 

 

Justerande 
Blerta Hoti (S)  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 3 (9) 

§ 461 03825/21 
Svar på remiss - Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 
2. Trafiknämnden översänder bilaga 2 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

Trafiknämnden i Stockholms stad som trafiknämndens eget yttrande. 
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2021-09-02 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

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

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Stockholms Stad 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 4 (9) 

§ 463 04596/21 
Svar på remiss om Göteborgs Stads Barnrättsplan 2022-2024 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som trafiknämndens eget 
yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande, 2021-09-23 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

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

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 5 (9) 

§ 465 04605/21 
Svar på motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) 
om mobila dialogteam 

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

som trafiknämndens eget yttrande. 
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 1 § 465) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande, 2021-09-23 

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

Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande och 
avslag på yrkandet från (MP) och (V).  

Henrik Munck (-) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive bifall till yrkandet från (MP) och (V). 

Ordföranden ställer proposition på trafikkontorets tjänsteutlåtande mot yrkandet från 
(MP) och (V). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

Omröstning begärs och genomförs.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst innebär bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Nej-röst innebär bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

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

Nej-röster lämnas av: Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V).  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 6 (9) 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 7 ja-röster och 2 nej-röster bifaller 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 7 (9) 

§ 466 04190/21 
Svar på remiss Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande samt med 

tillägg enligt tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande tillsammans med 

tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) till miljö- och klimatnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Yrkande (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 1 § 466)  
Yttrande (V) och (MP) (protokollsbilaga 2 § 466) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande, 2021-10-04 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP). Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
trafikkontorets tjänsteutlåtande samt bifall till tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). 

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

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande och bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande med 
tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S).  

Ordföranden finner inledningsvis att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från (MP), 
(V) och (S). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller tilläggsyrkandet från (MP), (V) 
och (S). 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 8 (9) 

§ 468 0585/20 
Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av 
Göteborgs Stads gaturenhållning 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till stadsrevisionen 

som trafiknämndens eget yttrande. 
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 1 § 468) 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande, 2021-06-15 

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

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

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive bifall till yrkandet från (MP) och (V). 

Ordföranden ställer proposition på bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande mot yrkandet 
från (MP) och (V). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
tjänsteutlåtande.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Omröstning 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst innebär bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Nej-röst innebär bifall till yrkandet från (MP) och (V). 

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

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

Henrik Munck (-) avstår från att rösta.  
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Göteborgs Stad [trafiknämnden], protokoll 9 (9) 

Ordförande finner att trafiknämnden med 6 ja-röster, 2 nej-röster samt en som avstår från 
att rösta beslutar att bifalla trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 
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