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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2017-02-07 

 

 

Uppdrag och samråd om detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg 

inom stadsdelen Krokslätt m.fl. 

§ 67, dnr 0830/16 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Krokslätt m.fl. behandlades. Syftet är att 

skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och 

nöjespark m.m. 

  

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 11 

 

Yrkanden 

Ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till (S) (MP) (V) förslaget och 

 

Ann Catrine Fogelgren (L) bifall till kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till ovan nämnda förslag och fann 

att sitt förslag vunnit. 

 

Votering begärdes 

”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens förslag röstar Ja, den som inte vill 

röstar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att bifalla Fogelgrens förslag”. 

 

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

Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren, Axel Josefson 

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

 

Då omröstning utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat i enlighet 

med (S) (MP) (V) yrkandet: 

 

att den föreslagna ytan för park utgår ur planen till förmån för en förstärkning av 

grönstråket längs med Mölndalsån 

 

att beteckning ”e3” som innebär en begränsning av ytan för centrumverksamhet, 

utgår ut planen 
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att uppdra åt kontoret att påbörja nytt uppdrag för att upprätta detaljplan för 

nöjespark och hotell söder om Liseberg inom stadsdelen Krokslätt med standard-

förfarande 

 

att genomföra samråd om detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg 

inom stadsdelen Krokslätt m fl.  

 

Hampus Hagman (KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bilaga 12 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 

  

 

 

 

Yttrande MP, V 

Byggnadsnämnden 2018-12-11 

Ärende 45, Dnr 0890/16 

 

 

Yttrande om detaljplan söder om Liseberg 

 

Området kring Mölndalsåns dalgång håller på att genomgå en förändring från 

industrimark till central blandstad, mitt emellan Göteborgs och Mölndals 

stadskärnor. Grönstrukturen måste vara en självklar del av stadsplaneringen och 

ett grönt stråk för gång och cykel blir en mycket värdefull del av den nya 

stadsdelen. Tanken är att detta gröna stråk ska iordningställas på östra sidan av 

Mölndalsån. Det är verkligen viktigt att kommunen fortsätter bevaka att detta 

verkligen blir av.  
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Granskning av detaljplan för nöjespark och 
hotell söder om Liseberg inom stadsdelen 
Krokslätt med flera 

§ 712, 0830/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg inom 

stadsdelen Krokslätt.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ordföranden föreslår att 

nämnden ska justera ärendet omedelbart och nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandes förslag. 

Yttrande 
(MP)(V) inger ett yttrande, bilaga 8. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-05, med bilagor. 

 

 

 

 

  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-12-11 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2018-12-11 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 

 

 

Ordförande 

Emmali Jansson (MP) 

 

Justerare 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
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