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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-01-19 

Planbesked gällande detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg inom stadsdelen 

Älvsborg  

§ 33, dnr 1430/15

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Syftet är att 

ersätta befintligt enplans 3-avdelnings förskola med tvåplans 6-avdelnings förskola. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 39 

(MP, S, V) hade ingett en skrivelse: 

”Yrkande bil. 40 

Byggnadsnämnden beslöt med komplettering enligt (S, MP, V): 

att i det fortsatta planarbetet, se över möjligheten att även bygga bostäder eller 

kontor på tomten samt att skapa tyst gård genom att placera fasad längs spår-

vägen och 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplanen för skola vid 

Hagens Prästvägen inom stadsdelen Älvsborg preliminärt införs i produktionspla-

nen för år 2016. 

Vid protokollet 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Beslut om planstart 

Datum 2016-04-29 

Diarienummer 1430/15 

 

Planavdelningen 

Sirpa Ruuskanen Johansson  

Telefon 031-368 17 87 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg, inom stadsdelen Älvsborg 

 

 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2016, beslutad av BN 2015-10-27, som ärende 

SBK-4124.   

Detaljplanen avses upprättas med standard förfarande. 

 

Planavtal ska tecknas med intressent innan planarbetet fortsätter. 

 

 

För Göteborgs byggnadsnämnd  

 

 

 

Gunnar Persson 

Avdelningschef plan  

 

 

 

 

 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Samråd gällande detaljplan för förskola vid 
Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg  

§ 224, 1430/15 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Älvsborg. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för ersättande av en förskola med tre avdelningar till en 

förskola i två plan med sex avdelningar. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att genomföra samråd om detaljplan för detaljplan för förskola vid Hagens 

Prästväg, inom stadsdelen Älvsborg.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-04-24 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd 2 för detaljplan för förskola vid 
Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg  

§ 185, 1430/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Att genomföra samråd 2 om detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg, inom 

stadsdelen Älvsborg i Göteborg. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-15, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  

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.  

 

Dag för justering 

2019-04-09 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-03-26 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Granskning av detaljplan för förskola vid 
Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg  

§ 597, 1430/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg inom 

stadsdelen Älvsborg i Göteborg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-23, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 

2019-11-05 

Vid protokollet 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-10-22 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 
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