
 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

Godkännande av genomförandestudie, GFS 
Cykelväg Annedalsmotet - Götaplatsen 
§ 158, 2021/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana 

Annedalsmotet-Götaplatsen. 
2. Trafiknämnden beslutar att genomföra ”pendlingscykelbana Annedalsmotet – 

Götaplatsen” i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
3. Trafikkontoret får i uppdrag att i framtida genomförandestudier lägg in grafisk 

översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande bredder, riktning, 
blandtrafik med mera). 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 158) 

Yttrande från (MP), (V), (C) och (L) (protokollsbilaga 2, § 158) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-29 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar att trafiknämnden återremitterar ärendet enligt yrkandet från 
(D).  

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Hans Arby (C) yrkar bifall på trafikkontorets förslag, att trafiknämnden avgör ärendet 
idag samt att trafikkontoret får i uppdrag att i framtida genomförandestudier lägger in 
grafisk översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande bredder, riktning, blandtrafik 
med mera).   

Gertrud Ingelman (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt 
bifall på tilläggsyrkandet från Hans Arby (C).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis yrkandet från (D) om återremiss mot 
yrkandet att avgöra ärendet idag. Han finner att trafiknämnden beslutar att avgöra ärendet 
idag.  

Ordföranden Toni Orsulic (M) finner sedan att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Trafiknämnden 
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Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Slutligen ställer ordförande Toni Orsulic (M) proposition på bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet från Hans Arby (C). Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller 
tilläggsyrkandet.  

 

 

 

 

Dag för justering 
2021-05-04 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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