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Förändrat planuppdrag gällande detaljplan för 
vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom 
stadsdelen Änggården 

§ 215, 0563/13 
Till behandling företogs det den 20 mars 2018 senast bordlagda ärendet angående ovan 

nämnda detaljplan inom stadsdelen Änggården. Viveca Risberg redogjorde för ärendet. 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

(S)(MP)(V) ingav en skrivelse:  

 

”Yrkande bilaga 4 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att utöka planområdet till att innehålla Vanföreanstalten från 1914, 

att ge planstöd för bevarande av Vanföreanstalten från 1914.  

 

David Hammarsten (MP) anmälde jäv och deltog inte i ärendets överläggning och beslut. 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-04-24 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-10-27 

 

Planbesked, Uppdrag angående detaljplan för ny entré och 

sammanbindningsbyggnad på Sahlgrenska och Medicinareberget inom stadsdelen 

Änggården  

§ 446, dnr 1002/15 

Till behandling företogs det den 29 september 2015 bordlagda ärendet angående ovan 

nämnda. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett den 29 september daterat utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 21 

 

MP, S, V, FP ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bil. 22 

 

Yrkanden: 

Ordföranden Ulf Kamne MP bifall till kontorets förslag med justeringar enligt  

MP, S, V, FP-yrkandet 

 

 Axel Josefson M bifall till kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Josefsons yrkande. 

 

Votering 

”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag med justringar enligt MP, S, 

V, FP-yrkandet röstar Ja. Den som inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit 

kontorets förslag”. 

 

Vid upprop röstade Ann Catrine Fogelgren FP, Johannes Hulter S, Marianne Carlström 

S, Johan Zandin V, Mikael Niklasson S och ordföranden Ja medan Axel Josefson M, 

Anna Wibring M och Hampus Hagman KD röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med sex Ja och tre Nej hade byggnadsnämnden beslutat i 

enlighet med MP, S, V, FP-yrkandet: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att lägga förslaget som grund för 

pågående detaljplan Medicinareberget 1, 

 

att uppdra åt kontoret att ta fram detaljplan enligt ovan 

 

att olika möjligheter att åstadkomma en tillfredsställande men yteffektiv 

trafiklösning prövas 
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att ett villkor införs i planbeskedet att planförslaget i planarbetet ska ha två 

alternativförslag där Per Dubbshuset, den ursprungliga huvudentrén till 

Sahlgrenska sjukhuset, finns kvar i någon form i minst ett av förslagen 

 

att villkoret att ”stadsbildsfrågorna ska studeras vidare ….” etc som anges i 

tjänsteutlåtandet ska strykas 

 

att den kommande detaljplanen för Medicinareberget kan delas. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-02-10 

 

§ 58, Dnr 0563/13 

Inriktning för arbetet med detaljplan för infrastruktur med mera på 
Medicinareberget och Sahlgrenska, stadsdelarna Änggården, Annedal och 
Guldheden  

Ovan nämnda ärende behandlades. 
 
Maria Lissvall gick igen förslagen för att ta bort genomfartstrafiken. 
Tunnelalternativet har bedömts som bäst av de olika förslagen. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 13 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att förorda en planeringsinriktning med trimningsåtgärder i dagsläget och som 
möjliggör för en framtida tunnel under Medicinareberget. 
 
(MP), (S), (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 14 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-03-20 

 

§ 110, Dnr 0361/12 

Program för Medicinareberget och Sahlgrenska samt Detaljplan för infra-
struktur och naturmark (skelettplan) för programområdet samt för ett 
kvarter för universitetsändamål på Medicinareberget 
Till behandling företogs ovan nämnda program och detaljplan inom stads-
delarna Änggården, Annedal och Guldheden. 
 
Maria Lejon redovisade uppdraget och tidplanen. Inger Bergström redogjorde 
för begreppet ”skelettplan” som skall underlätta genomförandet, helheten i 
området vad gäller trafik, stadsutveckling m.m. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 37 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna samrådsredogörelsen för program för Medicinareberget och 
Sahlgrenska inom stadsdelarna Änggården, Annedal och Gulheden, 
 
att godkänna program för Medicinareberget och Sahlgrenska 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för infrastruktur och allmän 
plats (skelettplan) för programområdet samt för kvartersmark för universi-
tetsverksamhet på Medicinareberget. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 


