
 
 

Göteborgs stad 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Handling 2002 nr 176 

 
Antagande av detaljplan för kontor och handel m m inom kvarteret Skärsliparen inom 
stadsdelen Kålltorp 
 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker byggnadsnämndens förslag i skrivelse den 3 september 2002 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 
 

Detaljplan för kontor och handel m m inom kvarteret Skärsliparen inom stadsdelen 
Kålltorp i Göteborg uppgjord den 16 april 2002 och reviderad den 19 augusti 2002 
antas. 

 
   - - - -  
 
Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen fanns följande yrkanden: 
 
Per Hållén (v) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras till byggnadsnämnden för 
komplettering och i andra hand att byggnadsnämndens förslag skulle avslås. 
 
Leif Blomqvist (s) yrkade bifall till byggnadsnämndens förslag. 
 
Utan omröstning beslöt kommunstyrelsen avgöra ärendet vid dagens sammanträde och att bifalla Leif 
Blomqvist yrkande. 
 
Representanterna från v antecknade som yttrande en skrivelse av den 30 oktober 2002. 
 
Göteborg den 30 oktober 2002 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 
 
 
Göran Johansson  
     Christina Hofmann 



Yttrande (v)     O 2:8 
Kommunstyrelsen 2002-10-30 
 
 
 
 
Förslag till antagande av detaljplan för kontor och handel m m inom kv 
Skärsliparen inom stadsdelen Kålltorp 
 
Vi anser att stadsdelen Härlanda skall vara en levande stadsdel präglad av sina många 
små levande torg som också är mötespunkter för boende i området, inte minst för många 
äldre. Torgens existens bygger på att det finns affärer för de dagliga inköpen. Den be-
fintliga dagligvaruhandeln i området kan hotas av det föreslagna nya köpcentret vid 
Munkebäcksmotet. 
 
Det är viktigt för den demokratiska processen att stadens förtroendevalda får besluts-
underlag med högsta möjliga ambitionsnivå. Vi menar att så inte skett i detta ärende. 
 
I Fastighetsnämndens underlag till beslut saknas stadsdelsnämnden Härlandas förkla-
ring till sitt ställningstagande. Den kommentar som redovisas i Byggnadsnämndens 
handling är hämtad ur stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Underlaget till kommun-
fullmäktige har således inte skilt på vad tjänstemännen har skrivit och vad den politiska 
majoriteten i SDN Härlanda har yttrat i fråga om etableringen av ett köpcenter i kvarte-
ret Skärsliparen. 
 
Konsekvenserna av en nyetablering är inte tillräckligt väl belysta i tjänsteutlåtandet till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det motiverar en återremiss till Byggnads-
nämnden. 




































































