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Planbesked samt uppdrag för skola och 
förskola vid Titteridammsvägen (Angered 89:1 
m.fl.) inom stadsdelen Angered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för skola 

och förskola vid Titteridammsvägen (Angered 89:1 m.fl.) inom stadsdelen 

Angered 

 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att Planbesked för skola och förskola vid 

Titteridammsvägen (Angered 89:1 m.fl.) inom stadsdelen Angered ska slås 

samman med och ingå i Detaljplan för bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen (Angered 33:1 m.fl.) inom stadsdelen Angered i enlighet med 

startplan 2020.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Med anledning av pågående och kommande utbyggnad av bostäder i anslutning till 

Angereds centrum, behöver antalet skol- och förskoleplatser i Angered utökas. 

Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av utökning av Gunnaredsskolan, 

(inom fastigheterna Angered 89:1 och 87:2) och Titteridammstigens förskola, (inom 

fastighet Angered 107:1). Utökningen kommer innebära att hela eller delar av de 

befintliga skolbyggnaderna kommer att behöva rivas. Dessa båda förslag till utökningar 

av befintliga verksamheter ryms inom befintliga skol – och förskoletomter. I gällande 

stadsplaner anges allmänt ändamål (A) för dessa fastigheter, men med begränsningar i 

byggrätten som inte möjliggör föreslagen utökning av verksamheterna. En ändring av 

gällande stadsplaner behöver därför göras för att möjliggöra dessa utökningar.  

Bedömningen är att förslaget ligger i linje med stadens strategiska inriktning, med hög 

måluppfyllelse då den kan kopplas till ärende Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen 0236/20 och stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked. 

Ärendet föreslås också bli en del av det uppstartade ärendet Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen (0236/20) som en del av startplan 2020.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-12-03 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0775-20 

 

Handläggare 

Frida Stenberg 

Telefon: 031-368 16 51 

E-post: frida.stenberg@sbk.goteborg.se 
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. Lokalsekretariatet säkerställer att investeringsmedel finns för projektering och 

byggnation av skolan och förskolan. Finansiering av driftskostnader till följd av 

byggnationen är idag oklar när det gäller rivning och evakuering.      

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats i förprövningen. Som en följd av pågående och planerad utbyggnad av bostäder 

runt Angereds centrum behöver grundskole– och förskolekapaciteten i området utökas. 

En åtgärd för att lösa tillkommande behov är att utnyttja redan tillgänglig mark mer 

effektivt. 

Bilagor 

1. Ansökan om planbesked  

2. Förprövningsrapport  
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 Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger norr om Angereds centrum längs med Titteridammsvägen. Marken 

används idag för skola och förskola. Lokalsekretariatets har inkommit till 

Fastighetskontoret med en beställning av en utökning av Gunnaredsskolan (F-3-skola) 

som idag är en enplansbyggnad till att möjliggöra för en byggnad i 2–3 våningsplan. 
Lokalsekretariatets har även inkommit med en beställning till Fastighetskontoret 

avseende ersättning av befintlig förskola vid Titteridammstigen 2 (Angered 107:1), från 

dagens tre avdelningar till sex avdelningar, fördelat på två våningar.  

Fastighetskontoret ansöker om ny detaljplan för att fastigheterna skall prövas i enlighet 

med ovan information. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger främst 

Bebyggelseområde med rekreationsområden, viss del av fastigheten Angered 89:1 berörs 

av Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller 

kulturlandskap.  

Gällande detaljplaner: 

 För Angered 107:1 gäller stadsplan ändring och utvidgning av stadsplanen för 

del av stadsdelen Angered i Göteborg (bostäder vid Rappedalen) akt 2-3562 

anger allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

 För Angered 89:1 samt Angered 87:2 gäller stadsplan Förslag till ändring av 

stadsplan inom stadsdelen Angered, akt 2-3610 anger allmänt ändamål. 

Genomförandetiden har gått ut.  

 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:    

2015-10-27   uppdrag att ta fram planprogram för Angered (beslut om 

startplan)   

2019-12-17  uppdrag att ta fram detaljplan för bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen (0236/20) enligt startplan 2020 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att ge kontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för 

bostäder och förskola vid Titteridammsvägen inom stadsdelen Angered inom startplan 

2020. Aktuellt planbesked föreslås ingå i denna detaljplan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Området ligger enligt översiktsplanen inom mellanstaden, vid en utpekad strategisk 

knutpunkt. I mellanstaden är inriktningen bland annat att komplettera och blanda och att 

kraftsamla kring knutpunkter. Byggnation ska i första hand ske på ianspråktagen mark 

och värdefulla grönområden och stråk ska tas tillvara. Vid de strategiska knutpunkterna 

eftersträvas en tät bebyggelse som samlar funktioner och människor för att skapa levande 

platser under många av dygnets timmar.  

 

Enligt Strategi för utbyggnadsplanering ligger området inom ett kraftsamlingsområde. 

Marken ska användas effektivt och mångfald skapas genom en hög exploatering och fler 

funktioner i varje kvarter och byggnad. Avsikten är bland annat att skapa förutsättningar 

för handel och service, att minska behovet av transporter, att utnyttja stadens resurser väl 

och att skapa en sammanhållen stad. 
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 Bedömningen är att förslaget ligger i linje med stadens strategiska inriktning, med hög 

måluppfyllelse då den kan kopplas till ärende Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen 0236/20 och stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked. 

Ärendet föreslås också bli en del av det uppstartade ärendet Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen (0236/20) som en del av startplan 2020. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Aktuell utökning av Gunnaredsskolan krävs för att kunna tillföra fler bostäder i Angered 

Centrum. En detaljplan har startats av stadsbyggnadskontoret i enlighet med startplan 

2020, Detaljplan för bostäder och förskola vid Titteridammsvägen inom stadsdelen 

Angered (dr nr 0236/20). Ett villkor i denna detaljplan är att Gunnaredsskolan också 

behöver prövas för en högre exploatering – detta för att öka skolplatserna i enlighet med 

nu inkommen ansökan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att aktuellt planbesked stoppas in 

i uppstartat projekt och blir en del av den pågående detaljplanen.  

 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Bedömningen är att förslaget ligger i linje med stadens strategiska inriktning, 

med hög måluppfyllelse då den kan kopplas till ovanstående ärende.  

 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


