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Tid: 13:30–17:30  
Plats: Postgatan 10, Amundön 
 

Närvarande 
Ledamöter 
Mats Ahdrian (KD), ordförande 
Hampus Magnusson (M), 1:e vice ordförande 
Thomas Larsson (MP), 2:e vice ordförande 
Robert Hammarstrand (S) 
Bobbo Malmström (V) 
Patrik Höstmad (D) 
Anders Karlsson (L) 
Sven Carlsson (S) 
Bengt-Åke Harrysson (D) 

Ersättare 
Catrin Bengtsson (M) 
Dzevida Ramic (S) 
Lina Gudmundsson (V) 
Peter Danielsson (D) 
Marie Zachrisson (L) 
Johanna Azar (MP) 

Övriga närvarande 
Martin Öbo, fastighetsdirektör 
Elisabet Gondinger, avdelningschef exploatering 
Marie Persson, avdelningschef boende 
Karin Frykberg, avdelningschef strategiska 
Peter Kim, avdelningschef verksamhetsstyrning 
Eva Odesten Romell, t.f. avdelningschef utveckling mark och byggnader 
Andreas Folkesson, HR-chef 
Lena Thylén, ekonomichef 
Sofia Höwing, kommunikationschef 
Sirpa Bernhardsson, sekreterare 

Personalföreträdare 
Malin Hagenklev, SACO 
Ewa Jonassen, Vision 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Sirpa Bernhardsson, telefon 031-368 11 41 eller e-post 
till sirpa.bernhardsson@fastighet.goteborg.se 
 
 
  

Fastighetsnämnden 
 

  

Kallelse 
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1     
Val av justerare 
   

  

2     
Godkännande av dagordning 
   

  

3     
Fråga om ledamots eventuella jäv 
   

  

FÖREDRAGNINGAR 

4   Dnr 0467/22  
Information om spårväg från Lindholmen till Linnéplatsen  

Marie-Louise Wihlborg, trafikkontoret, 15 min. 
   

  

RAPPORTER OCH UPPDRAG 

5   Dnr 0011/22  
Fastighetsdirektörens rapport 
   

 

6   Dnr 2487/22  
Ny prisjusteringsmodell vid försäljning av kommunägd mark i samband med 
markanvisningar 

Muntlig föredragning: Andreas Strömberg, 15 min. 
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VERKSAMHETSSTYRNING 

7   Dnr 2409/22  
Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att 
Göteborg ska bli årets studentstad 2026 
   

  

8   Dnr 1944/22  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss från Finansdepartementet om 
betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)  

Omedelbar justering 
   

 

9   Dnr 2067/22  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss från Finansdepartementet om 
startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)  

Omedelbar justering 
   

 

EXPLOATERING 

10   Dnr 6346/18  
Förlängning och förändring av markanvisning till Stena Fastigheter AB i 
samverkan med Magnus Månsson Fastigheter AB inom detaljplan för skola och 
bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 
   

  

11   Dnr 6603/20  
Förlängning av markanvisning inom detaljplan för bostäder, skola och 
förskolor vid Titteridammsvägen inom stadsdelen Angered 
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12   Dnr 6994/15  
Yttrande över förslag till detaljplan för förskola och bostäder vid 
Guldhedsgatan inom stadsdelen Guldheden, granskningsremiss, 
standardförfarande 
   

  

13   Dnr 5402/17  
Förlängning och förändring av markanvisning för kontor och verksamhets-
lokaler vid Ernst Fontells plats inom stadsdelen Heden 
   

  

14   Dnr 5700/21  
Genomförande av detaljplan för verksamheter vid Pressvägen samt uppdrag 
att teckna avtal 
   

  

15   Dnr 1704/19  
Reviderat granskningsyttrande över förslag till detaljplan för spårväg genom 
Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen 
   

  

16   Dnr 1487/07  
Förlängning av markanvisning till Förvaltnings AB Framtiden och Sigillet 
Fastighets AB inom fastigheten Brämaregården 737:818, Övre Hallegatan  

Delvis bordlagt första gången 2022-04-25 
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17   Dnr 3420/14  
Förlängning av markanvisning till Wallenstam Fastigheter 278 AB inom 
detaljplan Smålandsgatan inom stadsdelen Heden  

Återremiss 2022-05-23 
   

  

STRATEGISKA 

18   Dnr 2803/21  
Ansökan om planbesked, samt medgivande att söka planbesked, för bostäder 
med mera vid Önnereds brygga inom stadsdelen Önnered – del i en särskild 
inriktning mot en ökad småhusproduktion i Göteborg 
   

  

19   Dnr 0854/20  
Ansökan om planbesked för utbildningslokaler inom fastigheten 
Kommendantsängen 8:10 m.fl. på södra Skansberget 
   

  

20   Dnr 5185/18  
Ansökan om planbesked för nya utbildningslokaler vid Seminariegatan 5 och 7 
   

  

21   Dnr 2371/22  
Ansökan om planbesked för skolidrottshall vid Annedalsskolan inom 
fastigheten Annedal 7:3 
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22   Dnr 2433/22  
Ansökan om planbesked för bostäder m.m. vid Sankt Sigfridsgatan inom 
stadsdelen Skår – del i en särskild inriktning mot en ökad småhusproduktion i 
Göteborg 
   

  

23   Dnr 1357/22  
Ansökan om planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan – del i 
en särskild inriktning mot en ökad småhusproduktion i Göteborg 
 

 

24   Dnr 3714/21  
Ansökan om planbesked för bostäder och förskola vid Julaftonsgatan och 
Aprilgatan inom stadsdelen Kortedala – del i en särskild inriktning mot en ökad 
småhusproduktion i Göteborg 
   

  

25   Dnr 1197/22  
Ansökan om planbesked för bostäder, BmSS och förskola vid Nya 
Älvegårdsvägen inom stadsdelen Lilleby – del i en särskild inriktning mot en 
ökad småhusproduktion i Göteborg 
   

  

26   Dnr 7305/20  
Ansökan om planbesked för nya utbildningslokaler vid Åkereds skolväg/ 
Näsetvägen 
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27   Dnr 7190/21  
Remissvar avseende trafikkontorets förstudie Spårväg i Alléstråket och Övre 
Husargatan  

 
   

28  Dnr 1901/22  
Yttrande till idrotts- och föreningsnämnden över förslag till Göteborgs Stads 
idrottspolitiska program 2023-2030 
   

  

29   Dnr 2094/22  
Särskilt remissyttrande utifrån Göteborg utvidgade innerstad med anledning av 
återremiss avseende Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler  
   

 

30   Dnr 1389/20  
Tilldelning av markanvisning för småhus Söder om Skattegårdsvägen inom 
stadsdelen Fiskebäck – del i en särskild inriktning mot en ökad 
småhusproduktion i Göteborg 
   

  

31   Dnr 0747/21  
Förvärv av fastigheterna Sörred 8:2, Lexby 3:13 och del av Sörred 7:3 samt 
medgivande till Volvo Lastvagnar AB att söka planbesked inom fastigheten 
Tuve 36:8 m.fl. 

Omedelbar justering 
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32   Dnr 8006/17  
Arrendeupplåtelse med möjlighet till förvärv alternativt tomträttsupplåtelse till 
Elmagstaden 64:6 AB av fastigheten Göteborg Gamlestaden 71:4  
   

  

33   Dnr 7351/18  
Genomförande av A-tomt i Flunsås, Tolered 731:274 och Tolered 731:276 och 
ansökan om planbesked 

Bordlagt 2022-05-23 
   

  

UTVECKLING MARK OCH BYGGNADER 

34  Dnr 3854/21 
Ansökan om planbesked för ridhus inom fastighet Torp 749:98 inom 
stadsdelen Torp 
 

   

35  Dnr 6613/18  
Friköp av tomträttsupplåtna fastigheten Göteborg Biskopsgården 51:15 
 

  

36   Dnr 0013/22  
ANMÄLAN OM DELEGATIONSBESLUT AVSEENDE ÄRENDENA 36:1-21 
  

37    
Förteckning över inkomna skrivelser 
  

38   Dnr 0034/22  
ÖVRIGA FRÅGOR 
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Delegationsärenden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

Verksamhetsstyrning 

1   Dnr 2839/22  
Överenskommelse med anledning av att anställning som fastighetsdirektör upphör 
   

  

2,1   Dnr 0008/22  
Ekonomisk lägesrapport per maj 2022 
   

  

2,2   Dnr 0039/22  
Beslut gällande attesträtt 2022-06-01 
   

  

3   Dnr 0287/22  
Nedskrivning av fordringar per 2022-05-31 
   

  

4   Dnr 0288/22  
Uppskov och avbetalningsplan överstigande 6 månader 
   

  

Exploatering 

5   Dnr 6715/21  
Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder vid Kopparåsen 21 inom stadsdelen 
Askim, granskningsremiss, standardförfarande 
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Delegationsärenden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

6   Dnr 7186/21  
Yttrande över förslag till detaljplan för inredning av vind vid Påskbergsgatan, 
Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö, enkelt 
planförfarande/standardförfarande 
   

  

7   Dnr 1535/20  
Yttrande över förslag till detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom 
stadsdelen Inom Vallgraven, enkelt planförfarande/standardförfarande 
   

  

8   Dnr 4872/21  
Yttrande över förslag till detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin 
inom stadsdelen Krokslätt, enkelt planförfarande/standardförfarande 
   

  

9   Dnr 6349/18  
Yttrande över förslag till detaljplan för verksamheter vid Storatorpsvägen inom stadsdelen 
Torp i Göteborg, samrådsremiss, standardförfarande 
   

  

10   Dnr 5235/20  
Yttrande över förslag till ändring av del av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad och del av 
detaljplan för del av stadsdelen Bö inom stadsdelen Bö i Göteborg (Olof 
Skötkonungsgatan 42), granskningsremiss, standardförfarande 
   

  

11   Dnr 6715/20  
Yttrande över förslag till detaljplan för Hornsgatan blandstad inom stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg, standardförfarande 
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Delegationsärenden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

12   Dnr 0015/22  
Förteckning över avtal/avslutade lantmäteriförrättningar 
   

  

Strategiska 

13   Dnr 0009/22  
Godkännande av ritningar till nybyggnads- och ändringsarbeten om vilka fastighets-
nämnden har att yttra sig före godkännande av byggnadsnämnden jämlikt PBL 9 kap 25-26 
§§ (Delegation FN 2014-04-28 § 95) 
   

  

14   Dnr 0007/22  
Förteckning över medgivanden att söka planbesked på tomträttsupplåten 
mark/tillskottsmark 
   

  

15   Dnr 0031/22  
Förteckning över remisser 
   

  

16   Dnr 0016/22  
Förteckning över avtal/överenskommelser 
   

  

Utveckling mark och byggnader 

17   Dnr 0001/22  
Förteckning över tecknade hyres- och arrendeavtal 
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Delegationsärenden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

18   Dnr 0002/22  
Förteckning över tecknade, uppsagda och överlåtna arrendeavtal samt kommuninterna 
markupplåtelser 
   

  

19   Dnr 0003/22  
Förteckning över lämnade tillstånd för kulvertar, ledningar m.m. 
   

  

20,1   Dnr 0005/22  
Förteckning över justeringar av tomträttsavgälder och avgäldsperioder 
   

  

20,2   Dnr 0005/22  
Förteckning över justeringar av tomträttsavgälder enligt tingsrättens dom 
   

  

21   Dnr 0010/22  
Förteckning över avtal rörande tomträtter (friköp, förlängning m.m.) 
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