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Detaljplan för Bostäder vid Grönebacken i Kyrkbyn, inom stadsdelen Kyrkbyn 

 

 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2014, beslutad av BN 2013-10-29, som ärende Cen-

trala Kyrkby, bostäder dp.   

Ärendet har anmälts till BN 2014-10-21. 

Detaljplanen avses upprättas med normalt förfarande. 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-11-22 

 

 

Samråd gällande detaljplan för bostäder vid Grönebacken inom stadsdelen 
Kyrkbyn  

 

§ 512, dnr 0656/14 
 
Till behandling företogs det den 25 oktober 2016 bordlagda ärendet angående ovan 
nämnda detaljplan inom stadsdelen Kyrkbyn 
 
(S) (MP (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 4  
 
(L) (M) (KD) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 5 
 
Yrkande 
ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till (S) (MP (V) förslaget och  
 
Ann Catrine Fogelgren (L) yrkade bifall till (L) (M) (KD) förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Fogelgrens förslag 
och fann att sitt förslag vara med övervägande Ja besvarad. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandes förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att bifalla Fogelgrens förslag”.  
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 
Josefson, tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg (M) och Hampus Hagman (KD) 
röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat i 
enlighet med (S) (MP) (V) yrkandet: 
 
  



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 
 
 
att återremittera ärendet till kontoret för att arbeta om detaljplaneförslaget så att 
bostäder möjliggörs ovanpå förskolebyggnad och där en större del av parken 
värnas samt 
 
att skyndsamt återkomma med nytt förslag på detaljplan. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (2)

  

  

Samråd om detaljplan för bostäder och 
förskola vid Grönebacken inom stadsdelen 
Kyrkbyn i Göteborg samt samråd om ändring 
av detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn i 
Göteborg (ändringar inom slätten norr om 
Bräckevägen) 

§ 184, 0656/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom 
stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg samt genomföra samråd om ändring av detaljplan för 
del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen). 

Samt enligt tilläggsyrkandet från (V)(MP): 

att samrådsförslaget ska innehålla ett alternativ med samma antal förskoleavdelningar 
och 35 kvm uteyta/barn. 

att samrådsförslaget ska visa hur de olika alternativen påverkar storleken på den 
angränsade parken.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt tilläggsyrkandet från (V)(MP). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01, med bilagor.  

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (V)(MP), protokollets bilaga 7.  

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

Byggnadsnämnden 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-03-26



 

 

[Byggnadsnämnden] 

 
 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 2 (2)

  

  

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.  

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår sen att nämnden ska 
besluta att bifalla tilläggsyrkandet från (V)(MP) och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2019-04-09 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 

 

 

 
 

 
 

  



YrkandeV,MP

Byggnadsnämnden2019-03-26

Ärende30

Diarienummer0656/14

TilläggsyrkandeomdetaljplanförbostäderochförskolavidGrönebacken

ViserpositivtpåattdetbyggsflerförskoloriGöteborg,detärangelägetochviktigt.

Samtidigtservibehovavattdetsomplanerasärkvalitativtochleverupptilldeuppsatta

målochramarsomfinnsförbyggnationen.

Iförslagetgerdentilltänktautomhusytan25kvm/barn,målsättningeniramprogrammet

ärminst35kvmuteyta/barn.Vianserinteattdetärlämpligtattbyggaförskolormedför

litenfriyta,eftersomdetärskadligtförbarnenochskaparenohållbararbetsmiljöför

personalen,därförvillviattandraalternativutreds.

Viyrkardärför

attsamrådsförslagetskainnehållaettalternativmedsammaantalförskoleavdelningaroch

35kvmuteyta/barn.

attsamrådsförslagetskavisahurdeolikaalternativenpåverkarstorlekenpåden

angränsandeparken.
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