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§ 180 0645/15 

Samråd om detaljplan för skola och bostäder m.m. vid 
Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Enligt yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6: 

Återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för omarbetning av förslag till 

samråd, i syfte att minska och anpassa exploateringsgraden till befintlig bebyggelse. 

Samt enligt tilläggsyrkandet från Mats Arnsmar (S): 

”Att när kontoret är klar med den delen som yrkades från D med flera. Så skall båda 

förslagen gå ut på samråd”. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar enligt yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6, samt enligt 

Mats Arnsmars (S) tilläggsyrkande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-02-07 och 2020-03-17. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M och L, protokollets bilaga 6.    

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Mats Arnsmar (S) yrkar på tillägg: ”att när kontoret är klar med den delen som 

yrkades från D med flera. Så skall båda förslagen gå ut på samråd”. 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Matilda Landén (MP) anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet från D, M och 

L mot tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från D, M 

och L. Omröstning begärs.  
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Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från D, M och L röstar ja. Den som vill bifalla 

tjänsteutlåtandet röstar nej. 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och Åsa Hartzell (M) ja medan Mats Arnsmar (S), Johan 

Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Rikard Andersson (S) röstar nej.  

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från D, M 

och L.   

Beslutsgång  
Efter genomförd omröstning inkommer Mats Arnsmar med ett tilläggsyrkande.  

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

bifalla tilläggsyrkandet från Mats Arnsmar (S) och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med tjänstgörande ordförandens förslag.  

Reservation 
Reservation från Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) enligt följande:  

Bostadssegregationen är ett allvarligt problem i Göteborgs Stad. Många partier 

diskuterar flitigt nackdelarna med att grupper med låga inkomster och sociala 

problem är överrepresenterade i vissa delar av staden. 

Men om vi på allvar vill göra någonting åt det problemet, så måste vi bygga fler 

hyresrätter och flerbostadshus i områden där dessa är underrepresenterade, t.ex. i 

kustnära villaområden som Önnered. Yrkandet från D, M och L går tyvärr i helt fel 

motsatt riktning. 

Vi reserverar oss därför till förmån för kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Inkommen protokollsanteckning från Hannah Klang (V):  

Om jag hade tjänstgjort hade jag ställt mig bakom reservationen ovan. 

 

- - - - 

Ajournering kl. 11.37-13:02 

- - - - 

 

 


