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Yttrande angående – Yttrande till Mark- och 
miljödomstolen avseende överklagade 
detaljplan för stadsutveckling vid Olof 
Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en 
del av BoStad2021, nu fråga om fullmakt 
 

I kommunstyrelsen: 

 

Yttrandet 
 

Sverigedemokraterna förstår att Göteborg behöver ett juridiskt ombud när det gäller att 
föra stadens talan. 

Vi vill göra ett medskick för att betona ärendets komplexitet. 

1) Pågens bageriverkasamhet i Högsbo industriområde har funnits på området sedan 
60-talet. 500-personer jobbar för Pågens, eller nära dess verksamhet. 

2) Göteborg måste värna om företagen och företagsklimatet i Göteborg.  
3) Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om Pågens tvingas flytta. Vill staden 

ta den risken? 
4) Innan detta blir för stort bör man överväga att hitta praktiska lösningar på buller- 

och luktproblem. För att vara tydlig: Vem eller vilka ska ta kostnaden? 
5) Kan man inte kan lösa frågorna under punkt 1-4 så finns det risk att detaljplanen 

inte kan förverkligas. Vill staden ta den risken? 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2020-09-28 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.4 
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Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
avseende överklagade detaljplan för 
stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom 
stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021, nu 
fråga om fullmakt 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Tf. Förste stadsjuristen Erica Farberger, eller den hon sätter i sitt ställe, får fullmakt att 
företräda Göteborgs Stad i alla domstolar i ärende angående överklaganden av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-16 §19, antagande av detaljplan för stadsutveckling 
vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad 2021. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad förväntas behöva inkomma med yttrande över överklagandet av 
kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 
inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad 2021. För att förbereda detta föreslås att 
kommunstyrelsen redan nu beslutar om att utse ombud för att föra Göteborgs Stads talan i 
målet med inriktningen att den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen ska ligga 
fast. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att ärendet inte har någon påverkan på dessa dimensioner. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-16, § 19 

2. Länsstyrelsens beslut 2020-04-06 om att inte pröva kommunfullmäktiges 
antagandebeslut 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-07 
Diarienummer 0443/20 
 

Handläggare  
Hans Linderstad 
Telefon: 031-368 04 63 
E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet 
Göteborgs Stad förväntas behöva inkomma med yttrande över överklagandet av 
kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 
inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad 2021. För att förbereda detta föreslås att 
kommunstyrelsen redan nu beslutar om att utse ombud för att föra Göteborgs Stads talan i 
målet med inriktningen att den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen ska ligga 
fast. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april, 2020 § 19 att anta 
detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av 
BoStad 2021. Kommunfullmäktiges beslut överklagades i maj 2020 av två 
fastighetsägare. Överklagandena har efter rättidsprövning översänts till Mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsen har den 6 maj 2020 meddelat den inte kommer att pröva 
kommunfullmäktiges antagandebeslut. 

Stadsledningskontorets bedömning  
Mark- och miljödomstolen har mottagit en skrivelse från ombud till Xtera 
Fastighetsförvaltning AB, Pågen AB och Lilla Harrie Valskvarn AB och en skrivelse från 
Fastighets AB Tornstaden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att staden kommer att behöva 
vara en aktiv samtalspart i målet och inkomma med ett yttrande till Mark- och 
miljödomstolen. Göteborgs Stads ombud behöver därför fullmakt och ges i uppdrag att 
föra stadens talan i målet med inriktningen att den av kommunfullmäktige antagna 
detaljplanen ska ligga fast. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utser ombud att föra Göteborgs Stads 
talan i målet med inriktningen att den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen ska 
ligga fast. Beslutsförslaget formuleras så att det även gäller vid ett eventuellt 
överklagande till mark- och miljööverdomstolen.  

 

 

Jonas Kinnander   Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör 
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Antagande av detaljplan för stadsutveckling 
vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen 
Högsbo, en del av BoStad2021 
§ 19, 0443/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom stadsdelen Högsbo, 
upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 november 2019, antas. 

Handlingar 
2020 nr 66. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L), Stina Svensson (FI), Martin Wannholt (D),  
Emmali Jansson (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till yrkandet från SD den 14 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

Dag för justering 
2020-04-16 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
 

 

Anneli Rhedin  

 

 

Justerande 
 

  

Pär Gustafsson 

 

Justerande 
  

 

Håkan Eriksson 



            Beslut
2020-04-06

Diarienummer
404-16540-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

       Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Kommunfullmäktige
Göteborg Stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert ärendenummer 0443/20

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens 
antagandebeslut 

Kommunens antagandebeslut
Kommunfullmäktige i Göteborg stad beslutade den 16 april 2020 att anta  
detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen 
Högsbo, (en del av BoStad2021), Västra Götalands län (upprättad den 21 
maj 2019 och reviderad den 26 november 2019). 

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet 
med vad som anges i 11 kap 10 § (2010:900). 

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

I detta beslut har arkitekt Nirmala Blom-Adapa varit föredragande och 
beslutande. 

Nirmala Blom-Adapa
                                                          

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
trafikverket@trafikverket.se
sgi@swedgeo.se

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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