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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-04-26 

 

 

Samråd gällande detaljplan för bostäder vid Mandolingatan inom stadsdelen 

Högsbo - en del av Jubileumssatsningen  

 

§ 181, dnr 0441/14 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Högsbo behandlades. Syftet är att möjliggöra 

för upp till 600 nya bostäder samt verksamhetslokaler i entréplan m.m. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 52 

 

(MP, S, V) ingav en skrivelse: 

 

”Tilläggsyrkande bil 53 

 

Yrkanden 

Ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till kontorets förslag samt bifall till 

tilläggsyrkandet. 

 

Det konstaterades att alla var eniga om kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till tilläggsyrkandet.  

 

Votering begärs 

Den som vill att nämnden skall bifalla tilläggsyrkandet röstar Ja den som inte vill röstar 

Nej. vinner Nej har nämnden avslagit tilläggsyrkandet. 

 

 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 

Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 

Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat: 

 

  



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 

 

att stadsbyggnadskontoret innan samrådet justerar planbeskrivningen avseende 

resonemanget om vägledning för p-tal enligt tilläggsyrkandet samt 

 

att genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Mandolingatan inom 

stadsdelen Högsbo – en del av jubileumssatsningen 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 
 
 
 
 
 

Yrkande MP, S, V  
Byggnadsnämnden 2016-04-26 

Ärende 51 
 
 

Yrkande om Mandolingatan 
 
I planbeskrivningen finns ett resonemang kring antalet parkeringsplatser för bil. Här 
framgår att den nu gällande vägledning för parkeringstal appliceras även på befintlig 
bebyggelse, trots att beläggningsgraden på befintliga parkeringar visar att behovet av 
parkering är betydligt lägre i verkligheten, än vad som räknas med i vägledningen. Vi vill 
inte att vägledningen för parkering ska appliceras på befintlig bebyggelse så att 
parkeringstalen trycks upp fast verkligheten visat på ett lägre behov, varken i detta 
planärende eller i något annat.  
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att stadsbyggnadskontoret innan samrådet justerar planbeskrivningen avseende 
resonemanget om vägledning för p-tal enligt ovan.  
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