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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-10-27 

 

Planbesked angående skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom 

stadsdelarna Fiskebäck och Önnered 

§ 464, dnr 0645/15 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Fastighetskontoret om planbesked 

enligt ovan. Förslaget innebär att ett nytt boende uppförs på platsen för det tidigare 

koloniområdet vid Högskärsgatan m.m. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 47 

 

S, MP, V ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bil. 48 

 

Yrkande 

ordföranden Ulf Kamne MP bifall till kontorets förslag med tillägg av ovan nämnda 

yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till sitt yrkande. 

 

Sedan propositionerna besvarats meddelade ordföranden att han funnit den förstnämnda 

vara med övervägande Ja besvarad. 

 

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för förskola och 

bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelarna Fiskebäck och Önnered 

införs i produktionsplanen för år 2017 

 

samt enligt tilläggsyrkandet: 

 

att det fortsatta planarbetet inriktas mot i tilläggsyrkandet beskriven bebyggelse-

struktur 

 

att det fortsatta planarbetet inriktas mot en ökad exploateringsgrad. 

 

Vid protokollet 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-05-17 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 18(21) 

§ 220 Dnr  1029/15 

Planbesked gällande detaljplan för förskola och bostäder med mera vid 
Önneredsvägen, Önnered 64:2, inom stadsdelen Önnered 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Frågan om 
delning prövas inom detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 23 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser låta Önnered 64:2 ingå i detaljplan för 
förskola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen, som enligt tidigare beslut 
preliminärt införts i startplanen förår 2017. 
 
 
 
 
 

 

§ 221 Dnr  1623/15 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för verksamheter vid Volvo Lundby 
inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Förfrågan 
gäller att tillskapa byggnadsvolym och samla huvudkontor, forskning, utveckling och 
testning till anläggningen. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 24 
 
MP, S, V ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 25 
 
Yrkanden 
Ordföranden Johannes Hulter (S) yrkade bifall till S, MP, V-skrivelsen och 
 
Axel Josefson (M) yrkade bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 



 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 2017-12-19 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, protokoll 32(38) 

 

§ 699 Dnr  0397/17 

Startplan 2018 

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 1:a 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 

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 

planavdelningen 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. 
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