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Trafiknämndens budget 2019 

§ 9, 0030/18 
Ajournering kl. 11:00–11:10 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner reviderad budget för 2019 enligt trafikkontorets 

förslag. 
2. Trafiknämnden fastställer investeringsramen för 2019 till 2 720,1 miljoner 

kronor. 
3. Trafiknämnden återtar begäran till kommunstyrelsen avseende beslut om 

ny investeringsram för 2019 enligt trafiknämndens beslut 2018-12-10 § 
479 punkt 2. 

4. Trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att flytta 100,0 
miljoner kronor från investeringsområde Biltrafikstaden till 
investeringsområde Reinvestering gator och vägar. 

5. Trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att flytta 13,0 
miljoner kronor från investeringsområde Reinvestering/upprustning av 
byggnadsverk till investeringsområde Reinvestering/upprustning av 
belysning samt energieffektivisering. 

6. Trafikkontoret får i uppdrag att lägga till följande uppdrag, i budget för 
trafiknämnden 2019. – Utreda en slinga för elbussar Angered-Lövgärdet-
Gårdsten. 

7. Trafikkontoret får i uppdrag att lägga till följande uppdrag, i budget för 
trafiknämnden 2019. – Ta fram ett trafikutbildningspaket till grundskolor i 
Göteborg, i samverkan med grundskoleförvaltningen. 

8. Trafikkontoret får i uppdrag att lägga till följande uppdrag, i budget för 
trafiknämnden 2019. – Utreda en spårvagnstunnel Kortedala-Alelyckan, 
för att ansluta till snabbspåret Angeredsbanan. 

9. Trafikkontoret får i uppdrag att lägga till följande uppdrag, i budget för 
trafiknämnden 2019. – Verkställandet av investeringsplanen för cykel och 
cykelprogrammet ska prioriteras. 

10. Medverka, i samverkan med Business Region Göteborg AB (BRG) och 
andra relevanta aktörer, till att det tas fram en strategi för 
trafikinnovationer med syfte att säkerställa att Göteborgs stad ligger i 
framkant i den omvälvande utveckling som nu sker inom fordonssektorn 
när det gäller elektrifiering, automatisering och digitalisering.  
 

Information  
Maria Axberg, Jenny Adler och Linda Sörensson, trafikkontoret redogör om 
trafiknämndens budget och budgetprognos för trafiknämnden.  
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Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 december 2018. 

Protokollsutdrag Trafiknämnden 2018-12-10 § 479. 

Yrkande från (M), (L) och yttrande (KD) trafiknämnden 2018-12-10 § 479. 

Yrkande från Henrik Munck (-) 2018-12-10 § 479, bilaga 1 § 9. 

Yrkande från (MP) och (V), bilaga 2 § 9. 

Yrkande från (S), bilaga 3 § 9. 

Tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S), bilaga 4 § 9. 

Reservation ordförande Toni Orsulic (M), bilaga 5 § 9. 

Yrkanden 
Joakim Rosdahl (D) yrkar att trafiknämnden återremitterar ärendet enligt yrkande 
från Henrik Munck (-) 2018-12-10 § 479. 

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

Shahbaz Khan (S) yrkar bifall till yrkande från (S). 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S) om 
trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag till punkt 1–4 i tilläggsyrkande från 
(MP), (V) och (S) samt bifall till punkt 5 i tilläggsyrkandet.  

 

Propositionsordning huvudförslag och motförslag 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden återremitterar ärendet 
enligt yrkandet från Joakim Rosdahl (D). Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om 
trafiknämnden avgör frågan idag. Ordförande Toni Orsulic (M) finner att 
trafiknämnden avgör frågan idag.  

Yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) utses till huvudförslag. Yrkandet från 
(MP) och (V) ställs mot yrkandet från (S) för att utse motförslag till 
huvudförslaget. Han finner att yrkandet från (S) utses som motförslag.  

Omröstning begärs.  
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Omröstning om motförslag  
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för yrkande från (S). 

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

Shahbaz Khan (S), My Alnebratt (S) och Ronny Svensson (S) röstar ja. 

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

Ordförande Toni Orsulic (M), Joakim Rosdahl (D), Axel Darvik (L) och Naod 
Habtemichael (C) avstår från att rösta.  

Med tre ja-röster och två nej-röster utses yrkandet från (S) till motförslag till 
yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M).   

 

Omröstning huvudförslag mot motförslag 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för yrkande från ordförande Toni Orsulic (M).  

Nej-röst för yrkande från (S). 

Ordförande Toni Orsulic (M), Axel Darvik (L), och Naod Habtemichael (C) röstar 
ja. 

Shahbaz Khan (S), My Alnebratt (S) och Ronny Svensson (S) röstar nej.  

Gertrud Ingelman (V), Joakim Rosdahl (D) och Karin Pleijel (MP) avstår från att 
rösta.  

Med tre ja-röster och tre nej-röster avgör ordförande Toni Orsulic (M) frågan med 
sin utslagsröst. Trafiknämnden beslutar att bifalla ordförande Toni Orsulics (M) 
yrkande.  

Propositionsordning tilläggsyrkande punkt 1–4 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden beslutar enligt punkt 1 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) och finner att trafiknämnden beslutar enligt 
punkt 1 i tilläggsyrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden beslutar enligt punkt 2 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) och finner att trafiknämnden beslutar enligt 
punkt 2 i tilläggsyrkandet.  
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Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden beslutar enligt punkt 3 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) och finner att trafiknämnden beslutar enligt 
punkt 3 i tilläggsyrkandet.  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden beslutar enligt punkt 4 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) och finner att trafiknämnden beslutar enligt 
punkt 4 i tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs gällande punkt 4 i tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S).  

Omröstning tilläggsyrkande punkt 4 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till punkt 4 i tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Nej-röst för avslag till punkt 4 i tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Shahbaz Khan (S), Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP), My Alnebratt (S) och 
Ronny Svensson (S) röstar ja.  

Ordförande Toni Orsulic (M), Axel Darvik (L), och Naod Habtemichael (C) röstar 
nej. 

Joakim Rosdahl (D) avstår från att rösta.  

Med fem ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden enligt punkt 4 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Propositionsordning tilläggsyrkande punkt 5 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden bifaller punkt 5 i 
tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S) och finner att trafiknämnden bifaller punkt 
5 i tilläggsyrkandet.  

 

Reservationer 
Ordförande Toni Orsulic (M) reserverar sig skriftligen mot trafiknämndens beslut 
punkt 1–4 i tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). Reservationen biläggs 
protokollet som bilaga 5 § 9.  

Axel Darvik (L) och Naod Habtemichael (C) reserverar sig mot trafiknämndens 
beslut punkt 1–4 i tilläggsyrkandet från (MP), (V) och (S). 

Joakim Rosdahl (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget 
yrkande. 
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Shahbaz Khan (S), My Alnebratt (S) och Ronny Svensson (S) reserverar sig mot 
trafiknämndens beslut att bifalla ordförande Toni Orsulics (M) yrkande till förmån 
för eget yrkande.  

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot trafiknämndens 
beslut att bifalla ordförande Toni Orsulics (M) yrkande till förmån för eget 
yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Dag för justering 
2019-01-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic  

 

Justerande 
Karin Pleijel  
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