
 

  Justeras:      1 (4) 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

Protokoll 2019-01-10 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

Protokoll 

NÄRVARANDE 

Ledamöter 

Henrik Munck (-), Göteborg, ordförande 

Mikael Berglund (M), Ale, vice ordförande 

Isabelle Asadian (S), Partille  

Jöran Fagerlund (V), Göteborg 

Fredrik Hansson (C), Kungsbacka 

Thorsten Larsson (M), Alingsås 

Mikael Johannison, (M), Härryda 

Hampus Magnusson (M), Göteborg  

Joel Olsson (SD), Mölndal 

Sekreterare 

Eva-Lena Hedvall, Göteborgsregionen 

Övriga 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen 

Pia Arnesson, Göteborgsregionen 

Per Kristersson, Göteborgsregionen §§ 3–4 

EJ NÄRVARANDE 

Ledamöter 

Olle Adolfsson (S), Lerum 

Benny Andersson (S), Tjörn 

Maria Kjellberg (MP), Kungälv 

Olof Lundberg (S), Stenungsund 

Göran Ohlsson (L), Öckerö 

 

PARAGRAFER 1–12 

§ 1. Val av justeringsperson 

Mikael Berglund (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 
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§ 3. Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt  

Diarienummer: 2018–00426 

Beslut 

Styrgruppen överlämnar till förbundsstyrelsen att besluta i ärendet.  

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Regeringskansliet 

daterad 2018-11-23 beretts tillfälle att yttra sig över ”Remiss av hemställan om 

revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt”. 

GR är en av fem parter i Västsvenska paketet. De övriga parterna är Trafikverket, 

Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs stad. GR är representerat i 

såväl beslutande som beredande församlingar i Västsvenska paketet. 

 

Trafikverket och Göteborgs stad har inkommit med en hemställan gällande 

utplacering av betalstationer för registrering av trängselskatt i anslutning till 

Marieholmstunneln. Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har ställt sig bakom 

hemställan.  

 

I enlighet med regelverket krävs regeringsbeslut för alla förändringar gällande 

trängselskatt. Finansdepartementet har, utifrån hemställan, upprättat ett 

författningsförslag där hemställan föreslås bifallas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-12-18. 

§ 4. Regionala analyser – nuläge  

Beslut 

Informationen antecknas. 

Sammanfattning av ärendet 

I GR:s verksamhetsplan för år 2018 anges målet ”Utveckla ett långsiktigt hållbart 

transportsystem utifrån storstadsregionens behov” och mer specifikt ”Genomföra 

analyser inför framtagandet av en regional transportstrategi”.  

 

I linje med ovanstående mål har GR initierat ett samarbete med Trafikverket, 

Region Halland, Region Västra Götaland och Göteborgs stad. Analyserna utgår från 

de sex utmaningarna som angavs i regeringens proposition ”Infrastruktur för 

framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” 

och som även angavs i det senare direktivet för åtgärdsplanering.  

 

https://www.regeringen.se/remisser/2018/11/remiss-av-hemstallan-om-revidering-av-goteborgsbilagan-i-lag-om-trangselskatt/
https://www.regeringen.se/remisser/2018/11/remiss-av-hemstallan-om-revidering-av-goteborgsbilagan-i-lag-om-trangselskatt/
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Analyserna kommer att utgöra ett viktigt, och gemensamt, underlag inför 

kommande revidering av de regionala och nationella transportinfrastruktur-

planerna.  

 

Vid sammanträdet presenterade Per Kristersson, Göteborgsregionen, bakgrund, 

syfte, nuläge och exempel på analyser som görs. 

§ 5. Preliminär måluppföljning för 2018  

Beslut 

Informationen antecknas. 

Sammanfattning av ärendet 

I GR:s verksamhetsplan för år 2018 har styrgruppen initierat ett antal mål. Målen 

har följts upp och redogjorts för vid de två delårsuppföljningarna, i april och 

augusti.  

 

Årsredovisningen för GR, och den slutliga måluppföljningen, kommer inte att vara 

färdigställd vid den avgående styrgruppens sista sammanträde 2019-01-10. Vid 

sammanträdet presenterade Maria Sigroth, Göteborgsregionen, den preliminära 

uppföljningen av styrgruppens mål för verksamhetsåret 2018. 

§ 6. Överlämnandehandling 2019 

Beslut 

Styrgruppen beslutar att överlämna denna handling till den tillträdande 

styrgruppen för mandatperioden 2019–2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför överlämnandet till styrgruppens ledamöter för mandatperioden 2019–2022 

har en överlämnandehandling upprättats. Handlingen beskriver mandatperiodens 

ärende, teman och beslut i en sammanfattande form.  

De frågor som styrgruppen ser som de mest angelägna att överlämna till 

kommande styrgrupp är: 

• Prioritera frågor som rör minskad klimatpåverkan. 

• Förfina och fördjupa planeringsunderlag för kommande revidering av den 

nationella och regionala transportinfrastrukturen.  

• Fortsatt föra en dialog med förbundsstyrelsen om styrgruppens 

arbetsformer och mandat. 

§ 7. Rapport från verksamheten  

• Maria Sigroth informerade om aktuella projektansökningar. 
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§ 8. Övriga frågor. 

Hanteringsordning för medel ur potten mindre vägnätet. 

Diarienummer: 2018-00468.21    

 

Beslut 

Styrgruppen ställer sig positiv till föreslagen ordning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra 

Götalandsregionen daterad 2018-11-25 beretts tillfälle att ge återkoppling på 

förslaget om hanteringsordning för medel ur potten mindre vägnätet.  

 

För åtgärder i närtid föreslås väg 642 Ucklum-Ballabo.  

 

För åtgärder 2020-2026 inleder Västra Götalandsregionen en process i 

kommunalförbunden för framtagande av förslag till åtgärder inför beslut i 

regionstyrelsen.  

§ 9. Nästa sammanträde:  

Nya styrgruppens första sammanträde äger rum 8 februari, kl. 10-12 på Sankt 

Jörgen Park, Göteborg. 

 

 

 

Vid protokollet: 

Eva-Lena Hedvall 

sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

  

Henrik Munck           Mikael Berglund 

ordförande                justerare 


