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Tid: 10:17– 14:20 

Plats: Sessionssalen 

Paragrafer: 560-564, 579 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande 

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 

Adam Wojciechowski (MP)  

Marianne Carlström (S) deltar på distans 

Carl-Otto Lange (M) deltar på distans 

Martin Wannholt (D) deltar på distans 

Ersättare, samtliga deltar på distans 

Hannah Klang (V)  

Veronica Öjeskär (D) 

Jan Lenander (L) 

Matilda Landén (MP) 

Åsa Hartzell (M) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Stina Petersson Moberg nämndsekreterare, 

Daniel Haag supporttekniker. Distansdeltagande: Ulrika Marcelind chef 

ärendeprocessenheten, Louise Ekdahl avdelningschef verksamhetsstyrning 13-16b, 

Tomas Carlsson chef ekonomienheten 13-16b, Sven Boberg chef juridiska enheten, 

Anna Magnusson pressansvarig, Linnéa Karlsson nämndsekreterare, Alex 

Andersson nämndadministratör, Katja Ketola avdelningschef strategiska 

avdelningen, Alexander Danilovic enhetschef strategiska avdelningen13-16b, Mia 

Edström enhetschef strategiska avdelningen 13-16b, Gunnel Johnson enhetschef 

planavdelningen, Mari Tastare enhetschef planavdelningen, Karoline Rosgardt 

enhetschef planavdelningen, Maria Lejon biträdande enhetschef planavdelningen, 

Arvid Törnqvist enhetschef planavdelningen, Åsa Lindborg enhetschef 

planavdelningen, Carita Sandros avdelningschef byggavdelningen, Pia Hermansson 

enhetschef byggavdelningen, Johan Hagsgård enhetschef byggavdelningen, Jessica 

Aunell enhetschef byggavdelningen, Monica Daxler avdelningschef Lantmäteri, 

Andreas Johnsson 13-16b avdelningschef geodataavdelningen, Anna Olsson 16a-

16b projektledare strategiska avdelningen, Erik Hansson projektledare strategiska 

avdelningen 16b, Björn Siesjö stadsarkitekt 31c.  

Personalföreträdare 

Distansdeltagande  

Företrädare från Saco 
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Justeringsdag: 2020-11-18   
 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 560-564 och 579 2020-11-19  

 

  

Sekreterare 

 

 

_________________________ 

Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

 

_________________________ 

Hampus Magnusson (M)  

 

Justerande 

 

 

_________________________ 

Johan Zandin (V) 
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§ 560 0876/20 

Svar på remiss - Granskning av fördjupad översiktsplan för 
Partille södra centrum 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Partille kommun som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-23, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 561 0830/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads riktlinje för styrning, 
finansiering och samordning av digital utveckling och 
förvaltning 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till SLK som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-23, med bilagor. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 562 0826/20 

Svar på remiss - Huvudbetänkandet Innovation genom 
information (SOU 2020:55) 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-23, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 563 0335/19 

Svar på hemställan från SDN Lundby angående 
lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet översänds till SDN Lundby som svar på hemställan. 

2. Stadsbyggnadskontoret återkommer till byggnadsnämnden med ökad kunskap 

i frågan om samhällsvinster i planeringen och om sambandet mellan 

bostadsbestånd, flyttmönster och social stabilitet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-23, med bilagor.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Jan Jörnmark (D) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Styrning av lägenhetsstorlekar i samband med detaljplaneläggning är direkt olämpligt 

av flera skäl. Viktigast av allt är att det inte löser det grundläggande problem som 

beskrivs i TU, alltså utflyttningen till villor. För att lösa det skulle det i så fall vara 

nödvändigt att kombinera det med en reglerad marknad för villor/radhus i Göteborgs 

kranskommuner. 

En produktion av relativt sett dyra hyreslägenheter i Göteborgs så kallade 

”Mellanstad”. Nyproduktions hyresnivåer kommer att hamna mellan 1600-2200 

kronor per kvadratmeter och år, vilket ger en medianhyra på 1500 kr/månad för en 95 

kvadrats ”familjelägenheter”. Det kommer snarare att skynda på utflyttningen. I de 

inkvoterade hyreslägenheterna riskerar sedan omsättningen av hyresgäster att bli 
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stark, samtidigt som staden sannolikt genom olika förvaltningar och bidrag skulle 

tvingas bli ansvarig för en stor del av lägenheterna.  

De problem som beskrivs i TU riskerar därför snarast att försämras av åtgärderna. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 564 0708/20 

Svar på remiss - Promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen, Ds 2020:19 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till finansdepartementet som yttrande över     

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 579 BN 2018–009635   

Ställningstagande i överklagat ärende gällande bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på Hovås 3:31  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från Martin Wannholt (D) 

1. Överklaga länsstyrelsens beslut, dnr 403-22844-2020. 

2. Ge fullmakt till chefsjurist Sven Boberg, eller den han sätter i sitt ställe, att 

föra nämndens talan i ärendet i samtliga instanser. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med Martin Wannholts (D) yrkande att överklaga 

länsstyrelsens beslut och ge fullmakt till chefsjurist Sven Boberg, eller den han sätter 

i sitt ställe, att föra nämndens talan i ärendet i samtliga instanser.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att länsstyrelsens beslut ska överklagas och att 

fullmakt ges till chefsjurist Sven Boberg, eller den han sätter i sitt ställe, att föra 

nämndens talan i ärendet i samtliga instanser.  

Johan Zandin yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D). Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 

Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström 

(S) röstar nej. 
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Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från 

Martin Wannholt (D) att överklaga Länsstyrelsen beslut och ge fullmakt till 

chefsjurist Sven Boberg, eller den han sätter i sitt ställe, att föra nämndens talan i 

ärendet i samtliga instanser.  

Reservationer 
Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Mark- och miljööverdomstolens dom 2018-03-21. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 


