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§ 104, Dnr 0758/04 

Program för Södra Guldheden inom stadsdelarna Guldheden o Landala 
Till behandling företogs det den 8 mars 2011 senast bordlagda ärendet 
angående ovan nämnda program för Södra Guldheden inom stadsdelarna 
Guldheden och Landala. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en den 8 februari daterad handling så 
lydande: 
 
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 16 
 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna samrådsredogörelsen för program för Södra Guldheden. 
 
M, FP, S, MP, V, VägV ingav en skrivelse så lydande: 
 
”Yttrande etc. bil. 17 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Planbesked, uppdrag gällande detaljplan för äldreboende mm på fastigheten 
Guldheden 33:1, 33:3, 33:4 samt 754:22 inom stadsdelen Guldheden 

§ 128, dnr 0707/16 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Neuberghska Bambergerska 
stiftelsen om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 11 
 
Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 
 
att gångvägen mellan doktor Allards Gata och Sven Hultins Gata om möjligt görs 
om till gång- och cykelbana  
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för äldreboende 
mm på fastigheterna Guldheden 33:1, 33:3 samt 709:2 och 754:22 inom stadsdelen 
Guld-heden införs i startplanen för år 2018 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för ett bearbetat förslag för 
äldreboende mm på fastigheterna Guldheden 33:1, 33:3 samt 709:2 och 754:22 
inom stadsdelen Guldheden. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Startplan 2018 
§ 699, 0397/17 
Ovan nämnda ärende behandlades. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(L) (M) (KD) ingav en skrivelse: 

 

”Tilläggsyrkande bilaga 12 

 

Yrkanden 

ordföranden Johannes Hulter (S) bifall till tjänsteutlåtandet och avslag på 
tilläggsyrkandets 1:a att-sats och  

 

Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden konstaterade att alla var eniga om tjänsteutlåtandet. 

 

Propositionsordning 

ordföranden ställde propositioner på beslut om avslag eller bifall på tilläggsyrkandets 1:a 
att-sats och fann att avslag vunnit. 

 

Votering begärdes 

”Den som vill att nämnden skall avslå tilläggsyrkandets 1a att-sats röstar Ja den som inte 
vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit detsamma”. 

 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson och tjänstgörande ersättaren David Hammarsten (MP) Ja medan Ann 

Byggnadsnämnden 
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[Byggnadsnämnden] 
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Catrine Fogelgren (L), Axel Josefson (M), tjänstgörande ersättaren Björn Nilsson (M) 
och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden beslutat: 

 

att godkänna förslag till Startplan 2018 samt att ge avdelningschefen för planavdel-
ningen möjlighet att besluta om uppdrag för namngivna ärenden i Startplan 2018 

 

samt enligt (L) (M) (KD) 

 

att återkomma till nämnden med hur handläggning av startbesked gällande 2018 
som ej finns med i startplanen ska hanteras. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Agnetha Carlsson 
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