
 

 1(1) 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-10-25 

 

Uppdrag gällande program för Östra Backaplan inom stadsdelarna Backa, 

Kvillestaden, Lundby och Tingstadsvassen 

§ 465, dnr   

Ovan nämnda program inom stadsdelarna Backa, Kvillestaden, Lundby och 

Tingstadsvassen behandlades. Syftet är att möjliggöra blandstad inom befintligt 

handels- och verksamhetsområde. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att uppdra åt kontoret att upprätta program för Östra Backaplan inom 

stadsdelarna Backa, Kvillestaden, Lundby och Tingstadsvassen.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Utökad programområdesgräns för program 
för Backaplansområdet inom stadsdelarna 
Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby och 
Tingstadsvassen 

§ 698, 0698/16 
Till behandling företogs rubricerade ärende. Syftet är att utöka programområdet för att 

säkra viktiga kopplingar och lösa risk- och klimatfrågan på ett tillfredsställande sätt. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att utöka programområdesgränsen för program för Backaplansområdet inom stads-

delarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och Lundbyvassen 

 

att ändra namnet från program för Östra Backaplan till program för Backaplans-

området. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2017-12-19 

Sekreterare 

Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2018-08-28 

 

Samråd om program för Backaplan inom stadsdelarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, 

Lundby, Tingstadsvassen och Lundbyvassen 

§ 441, dnr 0698/16 

Beslut 

Enligt yrkandet från (S)(MP)(V): 

 

 att bifalla förslagen i tjänsteutlåtandet: 

 

1. uppdra åt kontoret att genomföra samråd för program för Backaplan, inom 

stadsdelarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och 

Lundbyvassen i Göteborg. 

att i det fortsatta arbetet med planprogram och tillhörande detaljplaner säkerställa att de 

urbana kvaliteterna som beskrivs i programmet bibehålls genom hela planerings- och 

utbyggnadskedjan. 

 

Enligt yrkande från ordföranden Emmali Jansson (MP): 

 

att omedelbart justera paragrafen. 

Tidigare behandling 

Bordlagt 2018-06-21.  

Handlingar 

Förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-25, med bilagor. 

Yrkanden 

Ann Catrine Fogelgren yrkar bifall till återremissyrkande från (L)(M)(KD), bilaga 9. 

Ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkar på ärendets avgörande idag. 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer förslagen om återremiss och ärendets avgörande idag mot varandra 

och finner att byggnadsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs.  

Omröstning  

Den som vill att nämnden ska avgöra ärendet idag röstar Ja. Den som vill bifalla 

återremissyrkandet från (L)(M)(KD) röstar nej. 

 

Vid upprop röstar Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (S), Mikael 

Niklasson (S) och ordföranden Ja, medan Ann Catrine Fogelgren (L), Björn Nilsson (M), 

Jonna Ranbrandt (M) och Hampus Hagman (M) röstar Nej.  
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Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. 

Yrkanden 

Ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (S)(MP)(V), bilaga 10.  

Anders Sundberg (M) yrkar på avslag till tjänsteutlåtandet.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer yrkandet från (S)(MP)(V) mot avslagsyrkandet från Anders 

Sundberg (M) mot varandra och finner att nämnden bifaller yrkandet från (S)(MP)(V). 

Omröstning begärs. 

Omröstning  

Den som vill att nämnden ska bifalla yrkandet från (S)(MP)(V) röstar Ja. Den som vill 

bifalla avslagsyrkandet från (M) röstar nej. 

 

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

Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Björn Nilsson (M) och Jonna 

Ranbrandt (M) röstar Nej.  

 

Ann Catrine Fogelgren (L) och Hampus Hagman (KD) avstår från att rösta. 

 

Med fem ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet från 

(S)(MP)(V). 

Yrkanden 

Ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkar på omedelbar justering. 

Justering  

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

Vid protokollet 

 

Omedelbar justering 2018-08-28 

 

 

Linnéa Karlsson 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Emmali Jansson (MP)   Ann Catrine Fogelgren (L) 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 


