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Revidering av Startplan 2020  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Godkänna Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems Aktiebolag som part i 

följande detaljplaner: 

a. Detaljplan för bostäder och förskola vid Lövgärdesvägen inom stadsdelen 

Gårdsten, diarienummer 0766/17, 

b. Detaljplan för bostäder vid Gnistgatan inom stadsdelen Järnbrott, 

diarienummer 0651/13,  

c. Detaljplan för bostäder vid Humoreskgatan inom stadsdelen Backa, 

diarienummer 0674/19,  

d. Detaljplan för bostäder och skola vid Marconigatan inom stadsdelen 

Järnbrott, diarienummer 0279/16. 

 

2. Ta in detaljplanerna Humoreskgatan (diarienummer 0674/19) och Marconigatan 

(diarienummer 0279/16) i startplan 2020.  

 

3. Ta in detaljplanerna Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan 

(diarienummer 0651/13) i startplan 2020 förutsatt att fastighetsnämnden beslutar 

om att ändra innehåll och huvudman för markanvisningen. 

 

4. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbete med detaljplanerna 

Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan (diarienummer 

0651/13). 

 

5. Hemställa till fastighetsnämnden om att besluta att ändra huvudman inom 

Framtidenkoncernen till Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems Aktiebolag, för 

detaljplanerna Lövgärdesgatan (diarienummer 0766/17) och Gnistgatan 

(diarienummer 0651/13) och inriktning avseende upplåtelseform om de bedömer 

att behov finns av detta. 

Ärendet 

Byggnadsnämnden tog 2019-12-17, §732, dnr 0713/19 beslut om att tillstyrka 

förslag till startplan 2020 med förändringen att planstart för Förvaltnings AB 

Framtidens planer Lövgärdesgatan, Gnistgatan, Brunnsbo och Marconigatan 

skulle utgå och att kontoret skulle ersätta de planer med andra aktörer i möjligaste 

mån. Byggnadsnämnden beslutade också att uppmana Förvaltnings AB Framtiden 

att söka på nytt med då för Egnahemsbolaget för att åstadkomma större andel 

bostadsrätter och äganderätter som upplåtelseform.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-28 

Byggnadsnämnden 2020-02-07 

Diarienummer 0713/19 

 

Handläggare: Fredrik Andersson  

Telefon: 031-368 15 33 
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Förvaltnings AB Framtiden har genom Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems 

Aktiebolag 2020-01-16 inkommit med underlag som visar att de i samtliga planer 

som byggnadsnämnden beslutade skulle utgå ersätter upplåtelseformen hyresrätt 

med bostadsrätt och äganderätter (radhus). Utifrån att byggnadsnämnden 

uppmanat Förvaltnings AB Framtiden att söka på nytt men med Egnahemsbolaget 

med annan upplåtelseform föreslår kontoret att de planer som utgick från 

startplanen åter tas in.  

I majoriteten av ovan nämnda projekt har eller kommer marken helt eller delvis 

markanvisas av staden. Fastighetsnämnden har i vissa fall angett villkor i samband 

med markanvisningen och markanvisat till en annan specifik part inom 

Framtidenkoncernen. Byggnadsnämnden kan inte ändra markanvisningarnas 

innehåll eller huvudman inom Framtidenkoncernen, varför stadsbyggnadskontoret 

föreslår att byggnadsnämnden beslutar att hemställa till fastighetsnämnden att 

ändra detta. 

Sökande för planbeskeden har varit olika parter fastighetsnämnden respektive 

huvudmän inom Framtidenkoncernen. Kontoret föreslår att byggnadsnämnden tar 

beslut om att dessa befintliga positiva planbesked även skall gälla 

Egnahemsbolaget inom Framtidenkoncernen. 

Fastighetsnämnden markanvisade 2016-04-25 Gnistgatan efter ett yrkande till 

Förvaltnings AB Framtiden utan direkta villkor avseende upplåtelseform.  

Fastighetsnämnden markanvisade 2017-01-23 Lövgärdesgatan till Förvaltnings 

AB Framtiden till Förvaltnings AB Framtiden och JM med vissa villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med det förslag till Startplan 2020 inklusive dessa kompletteringar i detta tu som 

finns beräknas stadsbyggnadskontorets budget följas vad gäller förväntade 

intäkter. Stadsbyggnadskontorets taxa bygger på tillkommande BTA (bruttoarea). 

De projekt som bidrar mest till stadsbyggnadskontorets budget är de med stort 

innehåll av både bostäder, verksamheter och service. Vissa detaljplaner som 

hanterar ändringar eller tillägg i plan innebär relativt lite bruttoarea (BTA).  

I enlighet med kommunfullmäktiges ekonomiska målsättning om att ha en budget 

i balans och långsiktigt hållbara finanser ska planerande nämnder sträva efter att 

nå balans i exploateringsekonomin över en tioårsperiod. Därtill ska nämnderna 

sträva efter att nå en nollvision där målet är att inga detaljplaner ska ge 

ekonomiskt underskott. Stadsbyggnadskontoret strävar efter att få in en 

bedömning på exploateringsekonomin i tidigt skede före detaljplaner startas.  

Enligt de uppgifter stadsbyggnadskontoret har från fastighetskontoret avseende 

exploateringsekonomi i de detaljplaner som finns i startplanen är det ingen som 

har en negativ exploateringsekonomi av vikt.  

Barnperspektivet 

Detaljplanerna i detta tu och i startplanen som helhet innehållandes förskolor och 

skolor möjliggör barns tillgång utbildning och utveckling och det möjliggörs 54 

förskoleavdelningar och 4 grundskolor i startplanen. Utbyggnad av kollektivtrafik 

påverkar barn och ungas möjligheter att resa i självständigt i staden. De 

studentbostäder som möjliggörs genom Startplan 2020 främjar främst ungdomar 

och unga vuxna över 18 år, men möjliggör en kontinuitet för högre utbildning i 

Göteborg. 
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Mångfaldsperspektivet 

Detaljplanerna totalt sett i Startplan 2020 ligger i huvudsak inom Centrala 

Göteborg eller Mellanstaden i redan bebyggda områden. Planärendena som har 

valts ut har hög måluppfyllnad mot stadens mål, men det innebär att mindre 

planärenden och detaljplaner i glesbebyggda områden ligger kvar på väntelistan. 

Utifrån de positiva planbesked som Startplan 2020 har kunnat prioritera mellan 

har strategisk stadsutveckling i utsatta områden fått hög prioritet. Detaljplaner i 

Angered, Biskopsgården, Lövgärdet, Backa, Frölunda och Tynnered finns med i 

startplanen. Det krävs ett proaktivt arbete i tidiga skeden för att generera 

planbesked i utsatta områden generellt. 

Jämställdhetsperspektivet 

Startplanen totalt sett inklusive de planer som finns i detta tu möjliggör en stor variation 

av bostäder i olika upplåtelseformer och stadsdelar. Ett brett bostadsutbud och satsningar 

på kollektivtrafik kan bidra till en ökad jämställdhet.   

Miljöperspektivet 

Förslagen till utbyggnad inom hela startplanen ligger i huvudsak inom Centrala 

Göteborg eller Mellanstaden vilket påverkar miljömålen positivt. Vissa projekt 

kan ha större miljöpåverkan men det är en del i planarbetet att verka för att 

minimera negativ påverkan. Vissa detaljplaner gör att grönområden tas i anspråk 

men detaljplaner som påverkar känsliga naturområden är i regel inte med i 

startplanen. 

Omvärldsperspektivet 

Behovet av bostäder, främst för resurssvaga grupper, är alltjämt stort i Göteborg. 

Bostadsbyggandet i staden och regionen håller en fortsatt hög nivå när övriga 

storstadsregioner minskar. Innehållet i hela startplanen inklusive planer i detta tu ligger på 

en högre nivå än 2019 vilket borgar för fortsatta goda förutsättningar för ett starkt 

bostadsbyggande. 

 

Bilagor 

1. Inkommen skrivelse från Egnahemsbolaget ”Omarbetning av projekt till startplan 

2020” 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


