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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-04-29 

 

§ 162, Dnr 0642/12 

Program för bostäder vid Godhemsberget inom stadsdelen Majorna  
Ovan nämnda program angående Godhemsberget behandlades. Förslaget innebär bygg-
nation av ca 300 lägenheter. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 49 
 
Tina Wallenius (MP) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 50 
 
Under överläggning i ärendet yrkade: 
 
Tom Heyman Vägv avslag, 
 
Wallenius att område 2 skall utgå ur programmet och 
 
ordföranden Mats Arnsmar (S) bifall till kontorets förslag. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden proposi-tioner på 
beslut om bifall till vartdera av de tre yrkandena. 
 
Ordföranden antecknade att hans förslag skulle vara Ja-proposition i huvud-voteringen. 
 
Först ställdes propositioner på beslut om bifall till att fortsätta arbetet eller avslag. 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden meddelat att han funnit den först-
nämnda vara med övervägande Ja besvarad begärdes omröstning vilken verkställdes i 
enlighet med följande justerade proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall fortsätta arbetet röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden beslutat att avslå förslaget”. 
 
Vid upprop röstade Kjell Björkqvist (FP), Marie Lindén (V), Carl Otto Lange (M), Tina 
Wallenius (MP) tjänstgörande ersättaren Björn Nilsson (M), Ann-Louise Hulter (S), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Heyman röstade Nej. 
 
Då omröstningen utfallit med åtta Ja och ett Nej hade nämnden beslutat att fortsätta ar-
betet. 
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Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till kontorets förslag i sin 
helhet eller kontorets förslag utan område 2 (MPs förslag). 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden meddelat att han funnit den först-
nämnda vara med övervägande Ja besvarad begärdes omröstning vilken verkställdes i 
enlighet med följande justerade proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja den som inte vill rös-
tar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att bifalla kontorets förslag utan område 2”. 
 
Vid upprop röstade Kjell Björkqvist (FP), Marie Lindén (V), Carl Otto Lange (M), 
tjänstgörande ersättaren Björn Nilsson (M), Ann-Louise Hulter (S), Mikael Niklasson 
(S) och ordföranden Ja medan Tina Wallenius (MP) och Tom Heyman (Vägv) röstade 
Nej 
 
Då omröstning utfallit med sju Ja och två Nej hade byggnadsnämnden beslutat: 
 
att godkänna program för Godhemsberget inom stadsdelen Majorna. 
 
S, V, MP ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 51 
 
V, S, MP, FP ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 52 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Beslut om planstart 
Datum 2015-11-27 
Diarienummer1577/15 
 

Planavdelningen 
Maria Lejon 
Telefon 031-368 18 49 
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Bostäder på Godhemsberget, inom stadsdelen Majorna, en del av 
Jubileumssatsningen 
 
 
Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2015, beslutad av BN 2014-12-16, som ärende 
SBK1158 Godhemsberget 1, bostäder, dp.   

Detaljplanen avses upprättas med standard förfarande. 
 
Planavtal ska tecknas med intressent innan planarbetet fortsätter. 
 
 
För Göteborgs byggnadsnämnd  
 
 
 
Gunnar Persson 
Avdelningschef plan 
  



______________________________________________________________________ 
PROGRAM PLANBESKED UPPDRAG  SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE BYGGLOV 

  X     1(4) 

  
 
 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-09-27 

 

Samråd om detaljplan för bostäder på Godhemsberget inom stadsdelen Majorna, 
en del av BoStad2021 

§ 409, dnr 1577/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Majorna behandlades. Syftet är att komplet-
tera med  bostäder och verksamhetslokaler samt tillbyggnad (påbyggnad) av befintliga 
bostäder på Godhemsberget. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder på Godhemsberget inom stads-
delen Majorna. 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-04-25 

 

Granskning av detaljplan för bostäder på Godhemsberget inom stadsdelen 
Majorna, en del av BoStad2021 

§ 218a, dnr 1577/15 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Majorna. Syftet är att 
pröva möjligheten till komplettering av bostäder och verksamhetslokaler samt 
tillbyggnad av befintliga bostäder på Godhemsberget, totalt ca 290 lägenheter. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
                         
att genomföra granskning om detaljplan för bostäder på Godhemsberget inom 
stadsdelen Majorna.  
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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