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Antagande av detaljplan för kvarteret Jungfrustigen m m inom stadsdelen 
Vallgraven 
 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker byggnadsnämndens förslag i skrivelse den 11 juni 2002 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

Detaljplan för kvarteret Jungfrustigen m m (Sociala huset) inom stadsdelen 
Inom Vallgraven, upprättad den 2 april 2002 och reviderad den 30 maj 
2002 antas. 

 
   - - - -  
 
Vid beha ndlingen av ärendet i kommunstyrelsen fanns följande yrkanden: 
 
Ordföranden Göran Johansson (s) yrkade att byggnadsnämndens förslag skulle bifallas. 
Lars F. Eklund (kd) yrkade att byggnadsnämndens förslag skulle avslås med hänvisning 
till vad kd anfört i byggnadsnämnden. 
Eva Olofsson (v) yrkade att byggnadsnämndens förslag skulle avslås med hänvisning till 
vad v anfört i byggnadsnämnden. 
 
Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag till byggnadsnämndens förslag 
röstade Jan Hallberg (m), Solveig Lindström (s), John Rignell (m), Vivi-Ann Nilsson 
(s), Erik Lithander (fp), Claes Roxbergh (mp), Susanna Haby (m), tjänstgörande 
ersättarna Kerstin Alnebratt (s) och Roland Rydin (m) samt ordföranden Göran 
Johansson (s) för bifall till byggnadsnämndens förslag. 
 
Eva Olofsson (v), Lars F. Eklund (kd) och Rune Hjälm (v) röstade för avslag till 
byggnadsnämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsen biföll byggnadsnämndens förslag med tio röster mot tre. 



 
Erik Lithander (fp) med instämmande av representanterna från m antecknade som 
yttrande en skrivelse från fp av den 28 augusti 2002. 
Representanterna från v antecknade som yttrande en skrivelse av den 28 augusti 2002. 
 
Mot beslutet reserverade sig Lars F. Eklund (kd). 
 
Göteborg den 28 augusti 2002 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 
 
Göran Johansson  
     Christina Hofmann 

 



Yttrande från fp 
 
2002-08-28 
     
Angående detaljplan för kvarteret Jungfrustigen m m 
 
Folkpartiet vill framhålla att det är positivt att Pedagogen flyttar sin verksamhet till centrala 
Göteborg. Flyttningen till ett mer centralt läge innebär att utbildningen vid Pedagogen blir en 
mer synbar del av universitetsvärlden, avstånden till de andra fakulteterna minskar och 
utbildningen vid Pedagogen ökar förmodligen i attraktionskraft. Några av de ständiga klagomål 
som framförts från eleverna är att Pedagogen varit förlagt för långt bort från centrala delar av 
Göteborg och att kommunikationerna lämnat en del att önska.  
 
Det finns dock anledning att framhålla att det fortfarande finns problem som häftar vid projektet 
och som bör uppmärksammas. När det gäller parkeringsplatserna konstaterar 
stadsbyggnadskontoret i sitt utlåtande att nettoresultatet efter projektets genomförande för antalet 
p-platser är att de minskar med 40 stycken. Utöver det är normen för p-platser för den nya 
verksamheten 150 bilplatser som skall tillskapas. Till detta tillkommer ett önskemål om 100 nya 
platser i kvarteren för att ersätta gatuparkering som försvinner vid ombyggnad till gårdsgator i 
grannskapet.  
 
De nya byggnaderna uppförs i en av de äldsta stadsdelarna av vår stad vilket innebär att stor 
hänsyn måste tas till den befintliga stads- och kulturmiljön. Vi ser med tillfredsställelse att 
bruttoarean för den nya byggnaden vid Gamla Latin minskat med uppemot 2 000 kvadratmeter 
vilket gör att huset lättare kan passa in bland omkringliggande byggnader.  
 
Under mark finns ett omfattande bastionsverk som är en del av vår stads historia och 
kulturhistoriskt mycket värdefulla. Det är bra att det av handlingarna framgår att varje ingrepp 
under mark kräver tillstånd enligt kulturminneslagen.  
 



Yttrande från v     
2002-08-28  
    
Detaljplan för kvarteret Jungfrustigen m m inom stadsdelen Inom Vallgraven 
 
Vänsterpartiet avstyrker det förslag till detaljplan som innebär att Pedagogiska 
institutionen lokaliseras till Sociala huset, Jungfrustigen samt tomten Norra Latin. Vi är 
positiva till att institutionen lokaliseras i någon central del av Göteborg.  
 
Vårt motiv för att avslå det aktuella planförslaget är att verksamheten blir för dominant i 
det nu föreslagna området. Trots god kollektivtrafikförsörjning bedömer vi att 
bilresandet till och från institutionen kommer att belasta området i allt för stor 
utsträckning.  
 
Därtill bedömer vi att stora kulturhistoriska värden riskerar att gå förlorade vid en så 
kraftfull expansion av Sociala huset som förslaget innebär. Föreslagen nybyggnationen 
på tomten framför Norra Latin upplevs som ett främmande inslag i miljön. Det 
föreslagna huset har svårt att harmonisera med omkringliggande bebyggelse. 
 
Vänsterpartiet anser även att den kraftfulla, negativa, reaktionen som göteborgare har 
visat inför förslaget, tyder på att många bryr sig om Sociala huset och dess utveckling. 
Det stärker vår inställning till att avslå begäran om en etablering av Pedagogiska 
institutionen vid ovan nämnda område. 
 
Vi hänvisar också till det yttrande som partiet tidigare framfört i Byggnadsnämnden  
 
Av ovan nämnda skäl avstyrker vi etablering av Pedagogiska institutionen vid kvarteret 
Jungfrustigen.  



 


