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Tid: 10:00:– 11.05 

Plats: Infosalen 

Paragrafer: 421-425, 431 

Närvarande 

Ledamöter 

Hampus Magnusson (M) ordförande  

Mats Arnsmar (S) 

Johan Zandin (V) andre vice ordförande 

Jan Jörnmark (D) 

Ann Catrine Fogelgren (L) förste vice ordförande 

Adam Wojciechowski (MP) 

Marianne Carlström (S) 

Martin Wannholt (D) 

Tjänstgörande ersättare 

Åsa Hartzell (M) 

Övriga ersättare 

Rikard Andersson (S) 

Hannah Klang (V) 

Jan Lenander (L) 

Övriga närvarande 

Henrik Kant, Linnéa Karlsson, Stina Petersson Moberg, Sofia Wallin, Ulrika 

Marcelind, Louise Ekdahl, Tomas Carlsson, Anna Hartung, Katja Ketola, Alexander 

Danilovic, Mia Edström §§ 421-425, Anna Svensson, Martin Storm, Gunnel Johnson, 

Mari Tastare, Karoline Rosgardt, Maria Lejon, Arvid Törnqvist, Åsa Lindborg, Carita 

Sandros, Pia Hermansson, Liza Schram, Johan Hagsgård, Monica Daxler, Charlotte 

Olsson, Sofia Älfvåg §§ 423-425, Caroline Damm trainee, Julia Berger Svensson 

praktikant.  

Personalföreträdare 

Anna-Karin Nilsson, Ingemar Jansson §§ 421-425. 

Justeringsdag: 2020-09-24  
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Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 421-425, 431 2020-09-25  

 

 

  

Sekreterare 

 

 

________________________ 

Stina Petersson Moberg  

  

 

 

Ordförande 

 

 

________________________ 

Hampus Magnusson (M) 

  

 

Justerande 

  

 

________________________ 

Johan Zandin (V) 
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§ 421 0899/19 

Delårsrapport augusti 2020 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. De uppdrag i delårsrapporten som bedömts genomförda förklaras fullgjorda.  

2. Förvaltningens förslag till Delårsrapport augusti 2020 godkänns  

3. Översända tjänsteutlåtande och Delårsrapport augusti 2020 till 

kommunstyrelsen  

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Samt enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M) om redaktionell 

ändring med följande tillägg: 

 
Kommentar till målvärdet avseende BmSS:  

- Avseende målvärdet för antal BmSS justeras detta till 50 bostäder per år för att 

under några år planera för att rådande underskott ska kunna byggas bort. För att 

uppnå målvärdet för BmSS är förvaltningen beroende av det inkommer 

ansökningar om planbesked innehållande BmSS. I dagsläget är det för få 

inkomna ansökningar om planbesked med BmSS för att uppnå målvärdet. 

Kommentar till målvärdet avseende förskoleavdelningar: 

- Avseende målvärdet för antal förskoleavdelningar justeras detta till 35 

avdelningar per år för att klara befolkningsökning och ersättning av lokaler. 

Tidigare angivna målvärde har vid uppföljning visat sig vara felaktigt. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-15 med bilagor samt tillägg med 

redaktionella ändringar 2020-09-24.  
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Yrkanden  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet samt tillägg 

med redaktionella ändringar enligt följande:  

- Kommentar till målvärdet avseende BmSS:  

Avseende målvärdet för antal BmSS justeras detta till 50 bostäder per år för att under 

några år planera för att rådande underskott ska kunna byggas bort. För att uppnå 

målvärdet för BmSS är förvaltningen beroende av det inkommer ansökningar om 

planbesked innehållande BmSS. I dagsläget är det för få inkomna ansökningar om 

planbesked med BmSS för att uppnå målvärdet. 

- Kommentar till målvärdet avseende förskoleavdelningar: 

Avseende målvärdet för antal förskoleavdelningar justeras detta till 35 avdelningar per år 

för att klara befolkningsökning och ersättning av lokaler. Tidigare angivna målvärde har 

vid uppföljning visat sig vara felaktigt. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet samt tillägg 

med redaktionella ändringar och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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§ 422 0371/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021-2030 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till miljöförvaltningen 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 2020-09-04, 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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§ 423 0573/20 

Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen 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 2020-08-28, 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. 

 

 

 

 

  



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 7 (9) 

   

   

§ 424 0553/20 

Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021-2024 
 

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 2020-08-31, med bilaga.  

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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§ 425 0737/20 

Svar på remiss - Granskning av fördjupad översiktsplan för 
Ytterby 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kungälvs kommun 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 2020-09-03, med bilaga.  

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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§ 431 0615/20 

Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för Tuve 15:59 
inom stadsdelen Tuve 
 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med ändring av detaljplan för Tuve 15:59 inom stadsdelen 

Tuve. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Tidigare behandling 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-26, med bilaga.  

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. 

 

 

 

 


