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Tid: 10:27–14:51 ajournering 10:17–10:27, 11:40–13:00  
Plats: Sessionssalen 
Paragrafer: 630, 632, 634, 635, 645, 651, 654 

Närvarande 
Ledamöter 
Hampus Magnusson (M) ej §651 och §654 
Mats Arnsmar (S) 
Johan Zandin (V) andre vice ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande, tjänstgörande ordförande §651 och 
§654  
Martin Wannholt (D) 

Ledamöter, deltar på distans  
Marianne Carlström (S)  
Carl-Otto Lange (M)  

Tjänstgörande ersättare, deltar på distans  
Veronica Öjeskär (D) ersätter Jan Jörnmark (D)  
Matilda Landén (MP) ersätter Adam Wojciechowski (MP), ej §645  
Åsa Hartzell (M) ersätter ordföranden Hampus Magnusson (M) under §651 och §654 
Hannah Klang (V) ersätter Matilda Landén (MP) under §645 

Övriga ersättare, deltar på distans 
Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 
Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Stina Petersson Moberg nämndsekreterare, 
Daniel Haag supporttekniker 

Övriga närvarande, deltar på distans 
Alex Andersson nämndadministratör, Anna Magnusson kommunikationsstrateg, 
Arvid Törnqvist enhetschef planavdelningen, Björn Siesjö stadsarkitekt, Carita 
Sandros avdelningschef byggavdelningen, Gunnel Jonsson tf avdelningschef 
planavdelningen, Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör, Karoline Rosgardt enhetschef 
planavdelningen, Katja Ketola avdelningschef strategiska avdelningen, Louise 
Ekdahl avdelningschef verksamhetsstyrning, Maria Leijon enhetschef 
planavdelningen, Mari Tastare enhetschef planavdelningen, Monica Daxler 
avdelningschef lantmäteriavdelningen, Sven Boberg chefsjurist, Tomas Carlsson 
ekonomichef, Ulrika Marcelind chef för ärendeprocessen, Åsa Lindborg enhetschef 
planavdelningen, Mattias Westblom handläggare §634, Simon Wallqvist handläggare 
§635, Emma Larsson handläggare §645, Frida Stenberg handläggare §651.   

Personalföreträdare, deltar på distans 
Företrädare från Saco och Vision deltar på distans §§630 och 632.  
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Underskrifter 

 
 
 
Anslag om justering av paragraf 630, 632, 634, 635, 645, 651 och 654 2020-12-17  
 

  

Sekreterare 
 

 

_______________________ 
Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 
 

 

_______________________ 
Hampus Magnusson (M) ej §651 och 
§654 

 

Justerande 
 

 

_______________________ 
Johan Zandin (V)  

 

Tjänstgörande ordförande 
 

 

_______________________ 
Ann Catrine Fogelgren (L) §651 och 
§654 
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§ 630 0902/19 
Byggnadsnämndens budget 2021  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Förslag till budget 2021 med bilagor godkänns 
2. Uppdrag åt stadsbyggnadsdirektören att utifrån beslutad budget, arbeta fram 

förslag till verksamhetsplan 2021 
3. Uppdra åt stadsbyggnadsdirektören att leda genomförandet av budget 2021 
4. Översända tjänsteutlåtande med bilagor till Göteborgs kommunstyrelse 
5. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, med bilagor.  

Yttrande 
S lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 1.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Reservation 
Ledamöterna från S deltar inte i beslutet med hänvisning till sitt yttrande.  

Ledamöterna från V och MP deltar inte i beslutet utifrån att de inte röstat på 
alliansens budget för 2021 i kommunfullmäktige.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 632 0829/20 
Svar på remiss - Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad 
 

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 2020-11-17, 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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§ 634 0489/11 
Tillstyrkande av detaljplan för Gamlestadens fabriker inom 
stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 
2019 och reviderad den 15 december 2020 

2. Översända förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 
2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande 

3. Paragrafen justeras omedelbart  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, med bilagor. 

Yttrande 
MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 2.  

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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§ 635 0604/13 
Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter, handel och 
bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 
december 2019 och reviderad den 15 december 2020 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 
december 2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige 
för beslut om antagande 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-15, med bilagor. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 3.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet enligt 
yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Matilda Landén (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och ordföranden 
Hampus Magnusson (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin Wannholt (D) 
röstar nej. 
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Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  

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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§ 645 0847/20 
Samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, 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.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 651 0775/20 
Planbesked och uppdrag för skola och förskola vid 
Titteridammsvägen (Angered 89:1 mfl) inom stadsdelen 
Angered 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
skola och förskola vid Titteridammsvägen (Angered 89:1 m.fl.) inom 
stadsdelen Angered 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att Planbesked för skola och förskola vid 
Titteridammsvägen (Angered 89:1 m.fl.) inom stadsdelen Angered ska slås 
samman med och ingå i Detaljplan för bostäder och förskola vid 
Titteridammsvägen (Angered 33:1 m.fl.) inom stadsdelen Angered i enlighet 
med startplan 2020 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-03, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 

Beslutsgång 
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) 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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§ 654 0409/16 
Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom stadsdelen Järnbrott  
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020. 

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020 till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande. 

3. Hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i 
kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgrens (L) yrkande om 
hemställan till trafiknämnden.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20. Återremitterat 2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar återremiss enligt demokraternas yrkande, protokollets 
bilaga 4.  

Johan Zandin (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar att byggnadsnämnden 
ska hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i kommunfullmäktige 
redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska utformas vid korsningar inom 
detaljplanen. 
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Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet om återremiss 
mot yrkandet om avgörande idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet 
idag. Omröstning begärs 

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet enligt 
yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), tjänstgörande ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L), Matilda Landén (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto 
Lange (M) och Åsa Hartzell (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin 
Wannholt (D) röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och hemställa till trafiknämnden att före beslut om 
antagande i kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen, och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med tjänstgörande ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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