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”Tjänsteutlåtande etc. bil. 46 

Under överläggning i ärendet yrkande: 

Carl Otto Lange (M) att upprätta detaljplan och 

Ordföranden Mats Arnsmar (S) inte upprätta detaljplan. 

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositio-
ner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden. 

Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att han funnit 
den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes omröstning vil-
ken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition: 

”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens yrkande röstar Ja. Den 
som inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Langes yrkande”. 

Vid upprop röstade Malm, Niklasson, Joneskär, Perlitz Ottosson och ordföran-
den Ja medan tjänstgörande ersättaren Olinder, Lange och Fogelgren röstade 
Nej, Hellström avstod från att delta. 

Då omröstningen sålunda utfallit med fem Ja och tre Nej hade nämnden 
beslutat:

att inte upprätta detaljplan för Kärra 11:104. 

§ 253 Del av kv Signalen, Stigberget 2:42-44 

Till behandling företogs förprövning i rubricerade ärende inom stadsdelen 
Stigberget. Önskemål är en påbyggnad om 3-4 våningar. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande: 

”Tjänsteutlåtande etc. bil. 47 

Byggnadsnämnden beslöt: 
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att med utgångspunkt i en höjning med 2 våningar, pröva lämpligheten av 
en ökad tillåten byggrätt för bebyggelsen på Stigberget 2:42-44 samt 

att planarbetet tas med i diskussionerna inför upprättande av produktions-
plan för planverksamheten 2011-2012. 

Carl Otto Lange (M) lät till protokollet anteckna: 

”prövning av byggrätt, inbegripet en byggnads höjd, skall ske genom planför-
farande enligt plan- och bygglagen. Jag ifrågasätter om det överhuvudtaget är 
möjligt att med bindande verkan förpröva den enskilda frågan om en byggnads 
våningsantal utan att ett planförfarande är inlett. Jag deltar därför inte i be-
slutet och förbehåller mig rätt att ta ställning till vilket antal våningar de ak-
tuella byggnaderna skall ha när ett formellt planärende eventuellt förelig-
ger”.

Martin Joneskär (MP) instämde i anteckningen.  

§ 254 Nya planförfrågningar 

Barbro Sundström informerade kortfattat om nyinkomna och behandlade plan-
förfrågningar sedan föregående sammanträde. 

Anteckning gjordes. 

§ 255 Oslo 

Anette Palle informerade om studieresa till Oslo för byggnadsnämnden 
gemensamt med trafiknämnden, under tiden 5 och 6 oktober. Fokus på infra-
struktur gäller. 

Anteckning gjordes. 
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Byggnadsnämnden beslöt:

att godkänna uppföljningsrapport 2 2012 – Trygg Vacker Stad.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 336 Dnr 0504/12

Budget för 2013 och flerårsplaner för 2014-2015

Agneta Hammer informerade övergripande om innehållet i budget, likabe-
handlingsplan och produktionsplan. 

Dag Magnusson menade att vi skall effektivisera verksamheten genom nya 
arbetssätt, personalpolitik och GEM-projektet (samarbete mellan fastighets-,
trafik- och stadsbyggnadskontoret). Vi ser även över taxan, kanske justering.

Byggnadsnämnden beslöt:

att anteckna informationen.

§ 337 

Mål och inriktningsdokument Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, 
Trafiknämnden

S, MP, V hade ingett en handling: 

”Mål bil. 3

FP, M, KD ingav en handling:

”Mål bil. 4

Under överläggning i ärendet yrkade:

ordföranden Mats Arnsmar (S) bifall till sitt dokument och

1:e vice ordföranden Kjell Björkqvist (FP) yrkade bifall till sitt dokument.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propo-
sitioner på beslut om bifall till ovan nämnda handlingar.
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-10-27 

 

Samråd om detaljplan för kv Signalen, Bangatan inom stadsdelen Stigberget 

§ 455, dnr 0377/00 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Stigberget behandlades.  Förslaget möjliggör 
påbyggnad med tre våningar på befintliga byggnader inom Stigberget 2:42-44. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 35 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för kv Signalen, Bangatan inom stadsdelen 
Stigberget. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Granskning av detaljplan för del av kvarteret 
Signalen vid Bangatan inom stadsdelen 
Stigberget  

§ 223, 0377/00 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Stigberget. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad med tre våningar för bostäder på befintliga 

byggnader inom fastigheterna Stigberget 2:42, 2:43 och 2:44 vid Bangatan. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att låta granska detaljplan för del av kvarteret Signalen vid Bangatan,  

inom stadsdelen Stigberget. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 
 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-04-24 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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