
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2013-12-17 

 

§ 489, Dnr 0349/13 

Detaljplan för förskola och studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan, 
Johanneberg 24:1 och 707:11 

Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen 
Johanneberg. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 47 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för förskola och 
studentboende inom fastigheterna Johanneberg 24:1 och del av 
Johanneberg 707:11 inom stadsdelen Johanneberg. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Johanneberg behandlades. Syftet är att medge ett 

nytt bostadshus i 7 våningar med ca 50 studentlägenheter och en förskola i bottenvåningarna. 

 

Birgitta Lööf redogjorde för förslaget. 

 

(MP, S, V) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bil. 

 

Yrkanden 

Ordföranden Ulf Kamne (MP) återremiss enligt yrkandet och 

 

Axel Josefson (M) att avgöra ärendet idag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om återremiss eller avgörande idag. 

 

Votering begärdes: 

”Den som vill att nämnden skall återremittera ärende röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 

Vinner Nej har nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.” 

 

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

Niklasson (S) och ordföranden 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 nämnden beslutat att 

återremittera ärendet. 

 

Här efter beslöts: 

 

att återremittera ärendet för att försöka hitta annan placering på ett sätt så att parken i 

större grad bevaras. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-09-27 

Samråd gällande detaljplan för förskola och studentbostäder vid Viktor 

Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg 

§ 393, dnr 0349/13 

Till behandling företogs det den 26 april 2016 återremitterade ärendet enligt ovan.  

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(S, MP, V) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 11 

 

(L, M, KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 12  

 

Yrkanden 

Ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkande bifall till sitt förslag och 

 

Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till sitt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Fogelgrens föreslag 

och fann sitt förslag vara med övervägande Ja besvarad. 

 

Votering begärdes 

”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja. Den som inte vill 

röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Fogelgrens förslag”. 

 

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

Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Fogelgren, Axel Josefson (M), Anna 

Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 

 

Då omröstning utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden beslutat: 

 

att planarbetet fortskrider utifrån alternativ 2a men där den tillkommande 

byggnaden förskjuts mer söderut, med inriktningen att fasaden placeras längs och 

intill gatan med lokaler i bottenplan 

 

att genomföra samråd. 

 

Vid protokollet 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Granskning av detaljplan för studentbostäder 
vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen 
Johanneberg 

§ 13, 0349/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan inom 

stadsdelen Johanneberg.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-13, med bilagor. 

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

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 
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