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Granskning av detaljplan för universitetet i 
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen 
Lorensberg 

§ 324, 0548/11 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen 

Lorensberg  

 

Samt enligt tilläggsyrkandet från Martin Wannholt (D): 

att beslut om bygglov ska tas i nämnden.  

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

samt enligt tilläggsyrkandet från Martin Wannholt (D).  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-12, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar på att beslut om bygglov ska tas i nämnden.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår sen att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från Martin 

Wannholt (D) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Dag för justering 

2019-06-04 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-21 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson  
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Samråd om detaljplan för Universitetet vid 
Renströmsparken inom stadsdelen 
Lorensberg 

§ 614, 0548/11 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken mm inom 

stadsdelen Lorensberg.  

Skäl för beslut  
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.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-15, med bilagor. 

 

Dag för justering 

2018-12-11 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-11-27 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 

 

 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-12-16 

 

§ 500, Dnr 0548/11 

Planbesked - detaljplan för Lorensberg 24:3 och 21:1, Göteborgs 
Universitet, stadsdelen Lorensberg "Campus Näckrosen" 

Till handling företogs det den 21 oktober 2014 återremitterade ärendet 
angående ovan nämnda planbesked. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänstutlåtande bil. 36 
 
Tina Wallenius (MP) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 37 
 
Under överläggning i ärendet yrkade: 
 
Wallenius bifall till sitt yrkande och 
 
ordföranden Mats Arnsmar (S) bifall till kontorets förslag. 
 
Sedan överläggningen förklarats avlutad framställde ordföranden 
propositioner på beslut om bifall till ovan nämnda yrkanden. 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden meddelat att han funnit den 
sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad begärdes omröstning viken 
verkställdes i enlighet med följande justerade proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens förslag röstar Ja den som 
inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Wallenius förslag.” 
 
Vid upprop röstade Kjell Björkqvist (FP), Mari Lindén (V, tjänstgörande 
ersättaren Anna Wibring (M), Axel Josefson (M), Ann-Louise Hulter (S), Mikael 
Niklasson (S), Tom Heyman (Vägv) och ordföranden Ja medan Wallenius 
röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med åtta Ja och ett Nej hade nämnden beslutat: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
Lorensberg 24:3 och 21:1 inom stadsdelen Lorensberg införs i produk-
tionsplanen för år 2015. 
 



 

 

(MP), (S), (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 38 
 
(FP), (M), (Vägv) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 38a 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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