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Planbesked, uppdrag, samråd och granskning 
gällande detaljplan för skola på Torslanda 
96:1 inom stadsdelen Torslanda 

§ 142, 0393/17 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

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

 

”Yrkande bilaga 12 

 

Yrkanden  

ordföranden Emmali Jansson (MP) bifall till yrkandet och  

 

Axel Josefson (M) bifall till kontorets förslag. 

 

Propositionsordning  

ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till sitt yrkande och 

fann att sitt yrkande vunnit. 

 

Votering begärdes  

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

vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag.”  

 

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

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

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

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 

beslutat i enlighet med yrkandet: 

att vid väsentliga ändringar av förslaget mellan planbesked och samråd ska 

ärendet tillbaka till nämnden för beslut innan det går ut på samråd 

 

Byggnadsnämnden 
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att vid väsentliga ändringar av förslaget mellan samråd och granskning ska 

ärendet tillbaka till nämnden för beslut innan det går ut på granskning. 
 

samt enligt kontorets förslag: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för skola på 

fastigheten Torslanda 1:96 inom stadsdelen Torslanda, införs i startplanen för 

år 2018  

 

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för skola på fastigheten Torslanda 

1:96 inom stadsdelen Torslanda, med standardförfarande  

 

att genomföra samråd om detaljplan för skola på fastigheten Torslanda 1:96, 

inom stadsdelen Torslanda  

 

att låta granska detaljplan för skola på fastigheten Torslanda 1:96 inom 

stadsdelen Torslanda. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd och granskning av ändring av 
detaljplan II-3301 för Torslandaskolan inom 
stadsdelen Torslanda 

§ 462, 0393/17 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd och granskning av ändring detaljplan II-3301 för 

Torslandaskolan inom stadsdelen Torslanda. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-14, med bilagor.  

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

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2019-08-27 

Vid protokollet 

Sekreterare 

________________________ 

Linnéa Karlsson 

Ordförande   Justerare 

 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V)  
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