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Samråd och granskning av detaljplan för 
förskola vid Annandagsgatan inom 
stadsdelen Kortedala 
§ 194, 0195/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Samråd om och granskning av detaljplan för förskola vid Annandagsgatan inom 
stadsdelen Kortedala. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-30, 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 
2021-06-07 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Alex Andersson 
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Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 
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Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 20 (54) 

   

   

§ 24 0384/18 

Startplan 2019 
 

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), protokollets bilaga 4 

samt till tilläggsyrkandet från (V)(MP), protokollets 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 att bifalla tjänsteutlåtandet.  
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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. 
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