Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2018-06-21

Planbesked gällande detaljplan för idrott,
kontor och bostäder vid Smålandsgatan
(Heden 47:2) inom stadsdelen Heden
§ 337, 0741/14

Till behandling företogs det den 22 maj bordlagda ärendet angående ovan nämnda
planbesked.

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
(MP)(S)(V) ingav en skrivelse:
”Yrkande bilaga 3”

Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet, bilaga 3:
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för idrott,
kontor och bostäder inom stadsdelen Heden i Göteborg preliminärt införs i
startplanen för år 2021, med inriktningen att de bostäder som ska prövas i
första hand är kategoribostäder, hotell eller långtidshotell.

Vid protokollet
Sekreterare
Linnéa Karlsson

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag
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Yrkande MP, S, V
Byggnadsnämnden 2018-06-21
Ärende 18, Dnr 0741/14

Yrkande om planbesked vid Smålandsgatan (Heden 47:2)
Denna del av centrum är i avsaknad av folkliv över dygnets alla timmar och skulle
därför vara förtjänt av bostäder eller andra funktioner som ger liv på framför allt
kvällstid. Förutom problemen med platsbrist i förskolor och skolor i området, gör
närheten till både arenan och polishus att det kan vara svårt att få in bostäder på
platsen. Vi vill däremot pröva möjligheten till boende med mindre behov av
förskola och skola, ex olika former av kategoriboenden, hotell eller långtidshotell.
Byggnadsnämnden föreslås besluta
Att

meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för
idrott, kontor och bostäder inom stadsdelen Heden i Göteborg
preliminärt införs i startplanen för år 2021, med inriktningen att de
bostäder som ska prövas i första hand är kategoribostäder, hotell
eller långtidshotell.

Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Uppdrag för detaljplan för verksamheter och
kategoribostäder vid Smålandsgatan inom
stadsdelen Heden
§ 465, 0545/19
Beslut

I byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter och
kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden med standardförfarande
och att vid behov under planarbetet dela upp planområdet i separata planer för
snabbare framdrift för den delen av området som är högst prioriterad där Polisen
kommer vara hyresgäst.

Skäl för beslut

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

Handlingar

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-21, med bilaga.

Jäv

Ordföranden Hampus Magnusson (M) och Carl-Otto Lange (M) anmäler jäv och
deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
Dag för justering
2019-09-10

Vid protokollet
Sekreterare
Linnéa Karlsson

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag
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