
Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2)

Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden 
och gator i Backaplan 
§ 11, 1255/20

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Trafiknämnden bemyndigas att förändra innehållet i projekt Kvilleleden och gator i 
Backaplan för att nå investeringsramen om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

2. Trafiknämnden bemyndigas att teckna Medfinansierings- och Genomförandeavtal – 
E6.21 Göteborgs Hamn/ Lundbyleden samt gator vid Backaplan.  

3. Trafiknämnden bemyndigas att justera nivån på medfinansiering till statlig 
infrastruktur inom avtalet, dock inte till högre belopp än 143 miljoner kronor i 2016 
års prisnivå.

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om väsentliga 
förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i förhållande till tidigare 
fattade beslut när reviderat medfinansierings- och genomförandeavtal tecknats med 
Trafikverket.

Handlingar
2020 nr 246.
Tilläggsyrkande från MP, V och FI den 12 november 2020.

Yrkanden
Hampus Magnusson (M) och Mariya Voyvodova (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag och avslag på tilläggsyrkandet från D i kommunstyrelsen och tilläggsyrkandet 
från MP, V och FI den 12 november 2020.

Henrik Munck (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från D 
i kommunstyrelsen.

Emmali Jansson (MP), Daniel Bernmar (V) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från MP, V och FI 
den 12 november 2020.

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen.

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsen förslag och yrkandet från 
Björn Tidland och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits.
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Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från D i kommunstyrelsen och finner att det avslagits.

Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP, V och FI den 12 november 2020 och finner att det avslagits.

Protokollsutdrag skickas till
Trafiknämnden

Dag för justering
2020-11-23

Vid protokollet
Sekreterare
Christina Hofmann 

Ordförande
Anneli Rhedin

Justerande
Pär Gustafsson 
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