
 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-01-20 

 

§ 34, Dnr 0587/14 

Planbesked angående Bostäder och konsthall, Backa 866:847 och 866:831 
inom stadsdelen Back 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 40 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
bostäder och konsthall, Backa 866:847 och 866:831 inom stadsdelen Backa 
införs i produktionsplanen får år 2016. 
 
S, MP, V lät till protokollet anteckna: ”Vi ser mycket positivt på detta projekt 
och vill förorda att man i det fortsatta planarbetet utgår från alternativ B, 
eftersom detta i större utsträckning tar hänsyn till den befintliga 
bebyggelsens kulturhistoriska kvaliteter. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-04-25 

 

 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder vid Sankt Jörgens Väg, Backa 210:7 
inom stadsdelen Backa 

 

§ 201, dnr 0190/17 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(MP) (S) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bilaga 14 
 
Yrkande 
ordföranden Emmali Jansson (MP) enligt  yrkandet och 
 
Ann Catrine Fogelgren (L) enligt kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Fogelgrens 
förlag och fann att sitt förslag funnit. 
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens förslag röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har Fogelgrens förslag vunnit”. 
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), tjänstgörande ersättaren Gustav Öberg (S), 
Johan Zandin (V), Mikael Niklasson (S) och ordföranden röstade 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 byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
att stadsbyggnadskontoret i planarbetet prövar om befintlig kontorsbyggnad kan 
byggas om i stället för att rivas helt 
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att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för Bostäder vid 
Sankt Jörgens Väg, Backa 210:7, inom stadsdelen Backa genom att utvidga 
detaljplanen för Konsthall och bostäder, Backa 866:847 och 866:831 inom 
stadsdelen Backa som är med i startplanen för 2017.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Startplan 2019 
§ 24, 0384/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Godkänna förslag till Startplan 2019 
 

2. Besluta om uppdrag för namngivna ärenden i Startplan 2019, 
tjänsteutlåtandets bilaga 1  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Ann Catrine Fogelgren (L) 2018-12-11. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till yrkandet från (MP)(S)(V), bilaga 4 samt till 
tilläggsyrkandet från (V)(MP), bilaga 5. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet samt avslag till yrkandet från 
(MP)(S)(V). 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från (MP)(S)(V) och yrkandet från 
Martin Wannholt (D) om att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet från (D). Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla yrkandet från Martin Wannholt (D) om att bifalla tjänsteutlåtandet 
röstar Ja. Den som vill bifalla yrkandet från (MP)(S)(V) röstar nej.  

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange (M), 
Martin Wannholt (D) och ordföranden ja, medan Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V) 
Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S), röstar nej. 

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från Martin 
Wannholt (D) om tjänsteutlåtandet.  

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-01-22 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska avslå tilläggsyrkandet från (V)(MP) och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärs. 

Den som vill avslå tilläggsyrkandet från (V)(MP) röstar Ja. Den som vill bifalla 
tilläggsyrkandet från (V)(MP) röstar nej.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och ordföranden ja, 
medan Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet från 
(V)(MP). 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-07, med bilagor.  

 

Dag för justering 
2019-02-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  

 

 

  

  

  



 

  

 

 

 

 

Yrkande MP, S, V 

Byggnadsnämnden 2018-12-11 

Ärende 31, Dnr 0384/18 

 

 

Yrkande om startplan 2019 

 

Just nu byggs det fler bostäder än på 40 år, vilket är väldigt positivt för alla 

nuvarande och kommande göteborgare som saknar en stabil bostad. Men 

planeringen för bostadsbyggandet måste fortsätta hållas på en hög nivå, för att det 

ska kunna byggas tillräckligt många bostäder även om fem och tio år. Därför 

måste detaljplaner för bostäder fortsätta att prioriteras högt. Detta borde inte minst 

ge avtryck i val av de detaljplaner som i startplanen är “ospecificerade”.  

 

Att göra detaljplaner före markanvisning är en framgångsfaktor hos kommuner 

som lyckats väl med bostadsförsörjningen och ett sätt att underlätta för mindre 

byggaktörer och byggemenskaper. Därför bör arbetet med detta fortsätta även 

kommande år.  

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 

 

Att  service och bostäder ska vara högst prioriterade för 

detaljplaneverksamheten 2019. 

 

Att  startplanen kompletteras med fem detaljplaner före markanvisning.  

 

Att  stadsutvecklingsprojekt i utsatta områden ska prioriteras 

 

Att  AB Framtiden ska vara prioriterade vid tillsättning av ospecificerade 

planer. 

 

Att  med dessa justeringar besluta i enlighet med förslagen i 

tjänsteutlåtandet. 



YrkandeV,MP

Byggnadsnämnden2019-01-22

Ärende24

Diarienummer0348/18och17/0412

TilläggsyrkandeförStartplan2019

Attbyggauthamnenmed6storacisternerförfossilabränslenståridirektmotsättning

tillstadensmålombegränsadklimatpåverkan.Detärolämpligtattanvändavärdefull

logistikytaihamnenförenverksamhetsomsnararebehöverbörjaavvecklasänbyggasut.

Byggnadsnämndenföreslåsdärförbesluta:

attdetaljplanenförverksamhetervidHjärtholmsvägeninomstadsdelenSyrhåla(Dnr

17/0412)stryksfrånStartplan2019.

attansökanomplanbeskediärende17/0412avslås.
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Samråd om detaljplan för bostäder och 
verksamhet vid Sankt Jörgens väg inom 
stadsdelen Backa 
§ 15, 0587/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg 
inom stadsdelen Backa. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-15, med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

Dag för justering 
2021-02-23 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-02-09 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Granskning av detaljplan för bostäder och 
verksamhet vid Sankt Jörgens väg inom 
stadsdelen Backa 
§ 334, 0587/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg inom 
stadsdelen Backa. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-25, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2022-06-29 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  
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