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Startplan 2021 

§ 653, 0990/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden,  

Enligt tjänsteutlåtandet och yrkandet från M, L och D:  

1. Tillföra en planstart för småhus som ett ospecificerat projekt i startplan 2021. 

2. Tillföra en planstart för logistik/verksamhet i Säve där planprogram pågår 

genom ytterligare ett ospecificerat projekt för verksamhet/logistik i startplan 

2021. 

3. Stadsbyggnadskontoret för en dialog med byggherren för dnr 0713/14 i syfte 

att endast planera för småhus/radhus på platsen och återkomma till 

byggnadsnämnden för information före planstart. 

4. I övrigt godkänna förslag till startplan 2021.  

5. Delegera till avdelningschefen för planavdelningen att besluta om planstart 

för de specificerade detaljplanerna i Startplan 2021, bilaga 1 i 

tjänsteutlåtandet. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteutlåtandet i kombination 

med yrkandet från M, L och D.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-03, med bilagor.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och D, 

protokollets bilaga 2.  

Johan Zandin (V) yrkar avslag till tredje förslaget till beslut i yrkandet från M, L och 

D.   

Information   
Fredrik Andersson, projektledare planavdelningen, lämnar en kort muntlig 

information i ärendet.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla första förslaget till beslut i 

yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla andra förslaget till beslut i 

yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tredje förslaget till beslut i 

yrkandet från M, L och D och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Omröstning  
Den som vill bifalla tredje förslaget till beslut i yrkandet från M, L och D röstar ja. 

Den som vill avslå röstar nej. 

Vid upprop röstar Veronica Öjeskär (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Mats 

Arnsmar (S), Johan Zandin (V) och Matilda Landén (MP) och Marianne Carlström 

(S) röstar nej. 

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tredje förslaget till 

beslut i yrkandet från M, L och D.  

Reservation 
Johan Zandin (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla tredje förslaget till beslut i 

yrkandet från M, L och D.   
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Dag för justering 

2020-12-28 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 
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