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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

 

 

Granskning av detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning, inom 

stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg 

§ 327, dnr 0638/11 

Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Heden, Johanneberg 

och Lorensberg. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(M, L, KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 12 

 

Yrkanden 

tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg (M) återremiss för förtydligande av 

biltrafikens framkomlighet i området 

 

ordföranden Emmali Jansson (MP) enligt kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

ordföranden ställde propositioner på beslut om att avgöra ärendet idag eller återremiss 

och fann att ärendet skulle avgöras idag. 

 

Votering 

”Den som vill att nämnden skall avgöra ärendet idag röstar Ja den som inte vill röstar 

Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att återremittera ärendet”. 

 

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

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

tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg (M), Anna Wibring (M) och Hampus 

Hagman (KD) röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 

beslutat att avgöra ärendet idag. 

 

Härefter beslöt nämnden: 

 

att låta granska detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning inom 

stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg när handlingen är komplett. 

 

  



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 

Tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg antecknade yrkandet som ett yttrande till 

protokollet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-03-22 

 

 

Samråd gällande detaljplan för Västlänken,  station Korsvägen med omgivning 

inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg 

 

§ 119, dnr 0638/11 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg 

behandlades. Denna plan gör det möjligt att bygga två av uppgångarna för Västlänkens 

Station Korsvägen i nya byggnader. 

 

Sophia Älfvåg redogjorde för den viktiga stadsutvecklingen runt området. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 40 

 

(M, L, KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bil. 41 

 

Yrkanden 

Axel Josefson (M) återremiss för att förtydliga konsekvensen för biltrafiken i 

omgivningen och 

 

ordföranden Ulf Kamne (MP) att avgöra ärendet idag och bifall till kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Josefsons yrkanden. 

 

Votering begärdes 

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

röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons 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), tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg (M) och Hampus Hagman 

(KD) röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 

beslutat att avgöra ärendet idag. 

 

 



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 

 

 

 

Härefter beslöt nämnden: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med 

omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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