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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2017-10-24 

 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder vid Saffransgatan  inom stadsdelen 

Gårdsten 

§ 527, dnr 0821/16 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 

 

Elin Johansson redogjorde för utvecklingen av förskolor i området. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder vid 

Saffransgatan inom stadsdelen Gårdsten införs i startplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Planbesked för förskola vid Saffransgatan 
(Gårdsten 4:17) inom stadsdelen Gårdsten 

§ 491, 0459/18 

Beslut 
Enligt förvaltningens förslag: 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för förskola vid 

Saffransgatan inom stadsdelen Gårdsten preliminärt införs i startplanen för år 

2019. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-19, med bilagor. 

 

 

 

Dag för justering 

2018-10-09 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-09-25 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Planbesked för förskola vid Timjansgatan 
(Gårdsten 3:7) inom stadsdelen Gårdsten 

§ 492, 0468/18 

Beslut 
Enligt förvaltningens förslag: 

1. Planbesked för förskola vid Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten ska 

samordnas med detaljplan för Bostäder vid Timjansgatan, startplan 2018.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-04, med bilagor.  

 

 

 

 

Dag för justering 

2018-10-09 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-09-25 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd och granskning av detaljplan för 
förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan 
inom stadsdelen Gårdsten 

§ 648, 0821/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och 

Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten.  

2. Enligt tilläggsyrkande från V och MP ska samrådsförslaget innehålla ett 

alternativ för Timjansgatan där friytan utökas för att uppnå minst 35kvm per 

barn. 

3. Efter samrådet ska detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och 

Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten åter till byggnadsnämnden för beslut 

om granskning. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteutlåtandet i kombination 

med tilläggsyrkande från V och MP.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-18, med bilagor.   

Yrkande  
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Johan Zandin (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från V och MP, protokollets bilaga 

1.  

Mats Arnsmar (S) yrkar bifall på Johan Zandins (V) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tilläggsyrkandet från V och 

MP och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2020-12-28 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 
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Granskning av detaljplan för förskolor vid 
Saffransgatan och Timjansgatan inom 
stadsdelen Gårdsten 

§ 651, 0821/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan inom 

stadsdelen Gårdsten. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-18, 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 

2021-12-20 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-14 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 

 
 


