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Granskning av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder norr om Centralstationen 
inom stadsdelen Gullbergsvass  

§ 723, 0604/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 

Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-20, med bilagor.  

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 en anteckning till protokollet, protokollets bilaga 3b.  

Dag för justering 

2020-01-02 

Vid protokollet 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-12-17 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-06-21 

 

Samråd om detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass 

§ 295, dnr 0604/13 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Gullbergsvass behandlades. Förslaget medger 

en tät och hög bebyggelse som utöver för stationsfunktioner kan användas för handel, 

kontor, service, hotell, bostäder, utbildning, vård. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 66 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass. 
 
(M) (L) (KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bil. 67 

 

 
 
 

 

 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 

 

 

Sammanträdesdatum 
2014-04-29 

 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Önskemål är att utveckla stationsmiljön till en tät och hållbar stadsdel. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 57 
 
Tom Heyman Vägv ingav en skrivelse: 
 
”Ärende bil. 58 
 
Under överläggning i ärendet yrkade: 
 
Heyman avslag och 
 
Carl Otto Lange (M) bifall till kontorets förslag. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propo-
sitioner på beslut om bifall till ovan nämnda förslag. 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden meddelat att h an funnit 
den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes omröstning 
vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja den som 
inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Heymans avslagsyrkande”. 
 
Vid upprop röstade Kjell Björkqvist (FP), Marie Lindén (V), Carl Otto Lange 
(M), Tina Wallenius (MP), tjänstgörande ersättaren Björn Nilsson (M), Ann-
Louise Hulter (S), Mikael Niklasson (S) och ordföranden (S) Ja medan Heyman 
röstade Nej. 



 

 

 
Heyman reserverade sig mot beslutet. 
 
 
 
 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 


