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Ärendet 

Diarienummer: 0580/22 

Handläggare SBK: My Andreasson 

Stadsområde:  Nordost 

Fastighet:  Gårdsten 45:19 

Sökande:  Guardstone AB (fastighetsägare) 

Området ligger i Gårdsten, cirka 300 meter nordöst om Gårdstens Centrum. Marken är 

planlagd för småindustriändamål och bebyggd med en större industribyggnad som delvis 

hyrs ut. Fastigheten, Gårdsten 45:19, är cirka 10 000 m2. Ansökan avser en grundskola i 

årskurs 4–9 och verksamheten beräknas enligt ansökan omfatta cirka 5000–6000 m2 

BTA.  

 
Översiktskarta 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg anger blandad stadsbebyggelse – övriga mellanstaden, 

området ligger även delvis inom mark som pekas ut som Parker-, natur- och 

rekreationsområden – övriga grönområden. Angered Centrum pekas ut som närmsta 

tyngdpunkt. Enligt stadens Utbyggnadsstrategi finns det inom mellanstaden stor potential 

för nya bostäder, och med det behövs samhällsservice. Tillkommande samhällsservice 

ska, liksom all annan ny bebyggelse, i första hand ske på redan ianspråktagen mark.  

Gårdsten C 

Angered C  
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Rekommendationen för blandad stadsbebyggelse inom övriga mellanstaden är att 

bostäder, service och arbetsplatser blandas, och verksamheter som är störande ska 

undvikas. Rekommendationer är också att koppla samman befintliga bebyggelseområden 

och överbrygga barriärer. Inom Angered är rekommendationen bland annat att ny 

bebyggelse tillkommer i områden som ligger nära kollektivtrafikplatser.  

Enligt stadens ramprogram för förskole- och skolbyggnader ska elever i årskurs 4–9 ha 10 

m2 yta inomhus per elev och 15 m2 friyta utomhus per elev. Det är viktigt att beakta att 

yta för idrott inte ingår i de 10 m2 per elev. 

Gällande detaljplan (akt 2–3565) anger ”Jm, området får endast användas för 

småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 

hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”. Byggnader medges en byggnadshöjd om 

8 meter. Genomförandetiden har gått ut.   

 
Utklipp från planmosaik, Gokart.  

Strax nordväst om fastigheten finns en nyligen framtagen detaljplan (akt 2–5431) för 

bostäder, centrumändamål och skola. Detaljplanen färdigställdes 2017 och området håller 

på att byggas ut.   
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Illustrationsskiss över föreslagen bebyggelse inom detaljplan akt 2–5431  

Strax söder om fastigheten finns ett pågående planarbete för cirka 160 bostäder (dnr: 

21/0647).  

Bedömning 

Översiktlig planering 

Förslaget stämmer överens med Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin då förslaget 

innebär att redan ianspråktagen mark utvecklas för samhällsservice. Förslaget ligger i 

närheten av en hållplats och kan bidra till att knyta samman bebyggelsen söder och 

nordväst om aktuellt område 

Vad gäller industrimark är det svårt för kommunen att anvisa mark för nya verksamheter i 

Angered, då det generellt är svårt att hitta ytor för industri. Dock syftar nyligen framtagna 

samt pågående detaljplaner till att omkringliggande mark bebyggs med bostäder, centrum 

samt skola och därmed bedöms en ändrad användning från småindustri till skola stämma 

bättre överens med intentionerna i närområdet.  

Bebyggd miljö 

Fastigheten ligger på östra sidan av Gårdstensvägen och gränsar till ett kuperat 

skogsområde med död ved och ädellövskog. Angränsande naturområdet kan vara en 

livsmiljö för mindre hackspett. Rekommendationen är därför att exploateringen bör ske 

inom aktuell fastighet. Marken norr om aktuell fastighet är avsedd för 

kompensationsåtgärder för detaljplan akt 2–5431, således bedöms den ytan inte heller 

som lämplig att exploatera. Marken inom fastigheten är plan och befintlig bebyggelse 

utgörs av en stor industribyggnad. Strax väster om aktuell fastighet pågår utbyggnaden av 

en ny grundskola (inom detaljplan akt 2–5431) med årskurs F-3 och grundsärskola med 

årskurs 1–3. 

Inget skissförslag har tagits fram i ansökan. Stadsbyggnadskontoret understryker därför 

vikten av att stadens ramprogram för förskole- och skolbyggnader följs gällande friyta, 

vilket behöver studeras i ett eventuellt planarbete. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en 

Industri-

byggnad 
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ny skolbyggnad kan uppföras i 3 våningar för att spara så mycket friyta som möjligt. Om 

andelen friyta inte kan uppnås för byggrätten som föreslås i ansökan kan byggrätten 

behöva anpassas. Tillgången till idrottshall behöver säkerställas, och det behöver studeras 

om idrottshall ska finnas inom den egna verksamheten eller om det är möjligt att 

samnyttja idrottshallen som hör till närliggande grundskolan, cirka 70 meter bort.  

En eventuell detaljplan innebär att tillgång till arbetstillfällen som genereras av befintlig 

industri försvinner från området, dock medför en ny skola nya arbetstillfällen av en annan 

art.  

En eventuell detaljplan ska behandlas utifrån social komplexitetsnivå 2. 

Behov av skolplatser  

Enligt en ny befolkningsprognos för perioden 2022–2029 förväntas endast en svag ökning 

av gruppen 6–15 åringar, därav kan det, strikt befolkningsmässigt, inte spåras tydliga 

behov av skolverksamheter i Gårdsten före 2030. Grundskolenämnden har en 

verksamhetsplanering som i ett nutids- och närtidsperspektiv innebär att det i Gårdsten 

endast kommer finnas ett utbud av kommunala F-6-enheter. För årskurs 7–9 hänvisas 

eleverna i första hand till befintlig skolenhet vid Angeredsvinkeln. Om efterfrågan finns 

skulle det alltså kunna finnas underlag för en lokal högstadieskola i Gårdsten för de 

ungdomar som önskar gå kvar i området.  

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas några hinder att pröva förutsättningarna för 

en ny grundskola på platsen. Något behov av ytterligare kommunala grundskolor i 

Gårdstens finns inte, varför det är viktigt att betona att ett genomförande förutsätter en 

provat huvudman för verksamheten.  

En risk med att möjliggöra för fler skolplatser än vad som behövs i området kan leda till 

att skolor kan få det svårt med beläggningsgraden, vilket riskerar att göra det ineffektivt 

och dyrt. Det bör studeras i planarbetet om skolan ska begränsas till årskurs 7–9 för att 

inte konkurrera med befintliga kommunala skolor.  

Trafik och parkering 

Gårdstensvägen klassas som en huvudgata och hade 2016 en ÅMVD (bilar/dygn) på 3600 

fordon varav 350 fordon klassas som tung trafik. Ett eventuellt planarbete kommer att 

bidra till en ökning av trafiken. Gång- och cykelbana finns längs västra sidan av 

Gårdstensvägen.  

En ny grundskola öster om Gårdstensvägen ställer krav på trygga och tillgängliga stråk 

för barnen att ta sig till och från skolan. I samband med nyligen framtagna samt pågående 

detaljplaner finns en målsättning att göra Gårdstensvägen mer stadsmässig. Bedömningen 

är att en trygg och tillgänglig koppling kan säkerställas.  

Närmsta hållplats är Saffransgatan som ligger cirka 100 meter nordväst om fastigheten.  

Fastigheten ligger inom zon C och Mellanstaden i övrigt enligt ”Riktlinjer för mobilitet 

och parkering”. Inom zon C ska grundskolor i årskurs 4–9 ha ett p-tal för anställda på 0,9 

per klass. Inom Mellanstaden i övrigt ska grundskolor ha ett p-tal för korttidsparkering på 

0,8 per klass. Det är viktigt att tillräckliga ytor för avfallshantering och säker angöring 

avsätts för verksamheten. Beroende på hur planområdet utformas kan det behöva göras 
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plats för en vändplats dimensionerad för sopbilar, eftersom backning inte är tillåtet i 

närheten av skolor. 

Teknisk försörjning och mark  

Teknisk försörjning 

Det finns en befintlig transformatorstation vid Pimpinellagatan. Eftersom det pågår ett 

planarbete för cirka 160 bostäder (dnr: 21/0647) finns en risk att transformatorstationen 

inte kommer räcka till. Göteborg Energi flaggar för att det eventuellt kommer behövas ett 

E-område för ytterligare en transformatorstation, alternativt att befintlig byts ut till en 

större.  

Fjärrvärme finns i området, och om fastigheten ska ansluta till fjärrvärmenätet behöver 

det utredas om förstärkningar av ledningsnätet i området behövs.  

Geoteknik  

Vid ett eventuellt planarbete behöver geoteknisk/bergteknisk handling tas fram, som 

beskriver markförhållandena med grundläggningsförslag och bedömning av markens 

lämplighet för detaljplanens innehåll. Inför startmötet behövs en komplett kartavläsning. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen finns inga geotekniska hinder för att ge ett 

positivt planbesked för skola. 

Dagvatten och skyfall 

Skolbyggnader bedöms generellt som en medelbelastad yta för dagvatten. Rening av 

dagvatten kommer behövas och en dagvattenutredning behöver tas fram.  

Miljö- och hälsoaspekter 

Naturmiljö 

Rekommendationen är att exploateringen ska ske inom aktuell fastighet. Skulle det dock 

bli aktuellt att ta yta som tillhör angränsande fastighet i anspråk behövs en 

naturvärdesinventering. 

Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Göta Älvs vattenskyddsområde. Ett eventuellt framtida 

planarbete kan kan komma att omfattas av tillstånd samt strängare krav. 

Markmiljö 

En historisk inventering behöver göras på platsen för att identifiera vilka verksamheter 

som funnits under åren och på så vis veta vilka typer av föroreningar som kan finnas i 

byggnaden och i marken. Utifrån resultatet av den historiska inventeringen behöver en 

markmiljöundersökning göras. 

Fastigheten är med i länsstyrelsens karta över misstänkta och konstaterade förorenade 

områden.  
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Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras men det bedöms 

preliminärt inte vara ett problem.  

Buller 

För skolgårdar ska de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet inte 

överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A). Bullersituationen har studerats utifrån 

tillgängligt material och det bedöms finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden. 

Ny skolbyggnad bör sannolikt placeras längs Gårdstensvägen för att dämpa buller på 

skolgården.  

Betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. Ställningstagande 

till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. MB. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  

Det finns ett pågående planarbete för bostäder pågår söder om aktuell fastighet (dnr: 

21/0647). Stadsbyggnadskontoret har bedömt att en eventuell detaljplan inte bör slås ihop 

med pågående detaljplan då det skulle ha en för stor inverkan på tidplanen.  

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Planansökan föreslås ges positivt besked.  

Planansökan avser en grundskola med årskurs 4–9 och verksamheten beräknas omfatta 

upp till 6000 m2 beroende på möjligheten att ordna friyta. Förslaget går i linje med 

översiktsplanen som anger blandad stadsbebyggelse inom övriga mellanstaden där 

rekommendationen är att bostäder, service och arbetsplatser blandas, och verksamheter 

som är störande ska undvikas. Förslaget innebär att redan ianspråktagen mark med god 

tillgång till kollektivtrafik tas i anspråk för samhällsservice.  

Förslaget innebär att en befintlig industribyggnad, och dess arbetstillfällen försvinner från 

området. Samtidigt som en ny grundskola innebär nya arbetstillfällen. Det bedöms som 

svårt för kommunen att anvisa mark för nya verksamheter i Angered. Bedömningen är 

dock att en ändrad användning från småindustri till skola stämmer bättre överens med 

intentionerna i området, med nyligen framtagna samt pågående detaljplaner för bostäder, 

centrum samt skola.  

Bedömningen är att det inte finns något behov av ytterligare kommunala 

grundskolelokaler i Gårdsten, dock kan det finnas underlag för en lokal högstadieskola, 

om det finns en efterfrågan då det endast kommer finnas ett utbud av kommunala 

skolplatser i årskurs F–6. Det behöver studeras i planarbetet om skolan ska begränsas till 

årskurs 7–9 för att inte konkurrera med befintliga kommunala skolor.   

Andelen friyta behöver studeras i ett eventuellt planarbete. Stadsbyggnadskontoret 

understryker vikten av att stadens ramprogram för förskole- och skolbyggnader följs. Om 
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andelen friyta inte kan uppnås för byggrätten som föreslås i ansökan kommer byggrätten 

behöva anpassas. Tillgången till idrottshall behöver även tillgodoses inom, eller i 

närheten av verksamheten. Eftersom angränsande naturområde bedöms inneha 

naturvärden, och marken norr om fastigheten är utpekat för kompensationsåtgärder, är 

rekommendationen att verksamheten ska rymmas inom fastigheten.  

Detaljplanarbete  

Det särskilda utredningsbehovet som identifierats i bedömningen är: 

• Dagvatten- och skyfallsutredning 

• Mobilitet- och parkeringsutredning 

• Geoteknisk handling som beskriver markförhållandena och visar på markens 

lämplighet 

• Platsbedömning avseende luft enligt stadens rutin 

• Bullerutredning 

• Översiktlig markmiljöundersökning 

• SKA och BKA 

De knäckfrågor som har identifierats i bedömningen är: 

• Föreslagen bebyggelse kan behöva anpassas för att tillgodose tillgång till friyta, 

idrottshall, angöring och parkering. Rekommendationen att verksamheten bör 

rymmas inom fastigheten då intilliggande mark bedöms inneha naturvärden, och 

marken norr om fastigheten är utpekat för kompensationsåtgärder.  

• Kommunen har bedömt att det inte finns något behov av ytterligare kommunala 

enheter i Gårdsten. Ett genomförande förutsätter en privat huvudman.  

• Det behöver studeras om skolan kan begränsas till årskurs 7–9 för att inte 

konkurrera med befintliga kommunala skolor.  

• Sanering av förorenad mark kan bli aktuellt då fastigheten finns med i 

länsstyrelsens karta över misstänkta och konstaterade förorenade områden. 

• Fastigheten ligger inom Göta Älvs vattenskyddsområde, vilket kan innebära 

tillstånd samt strängare krav. 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. 

Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Fastighetskontoret, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, 

Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, SBK Geotekniker, SF Nordost och 

Stadsledningskontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

Fastighetskontoret 

Fastighetskontorets bedömning ur ett strategiskt perspektiv är att det inte finns hinder för 

åtgärden. 
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Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Det pågår flera detaljplaneändringar i området, bland annat planera en förskola och 150 

bostäder som angränsar till detta planbesked. Sammantaget innebär detta att den 

befintliga transformatorstationen vid Pimpinellgatan inte kommer räcka till. Det kommer 

alltså behövas ett E-område för ytterligare en transformatorstation, alternativt kan man 

tänka sig att byta ut den befintliga till en större. Om detta behov tillgodoses har GENAB 

inga invändningar mot ett positivt planbesked. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar. 

Göteborg Energi Fjärrkyla finns inte i området. Göteborg Energi Fjärrvärme finns i 

området. Om fastigheten ska anslutas till fjärrvärmenätet behöver det utredas vidare om 

förstärkningar av ledningsnätet i området behövs. Detta får göras i ett senare skede. 

Kretslopp och Vatten 

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten ser inte några hinder med att starta ett planarbete. I ett framtida 

planarbete behöver följande punkter utredas vidare: 

• Dricks- och spillvattenkapaciteten i det allmänna VA-nätet behöver utredas 

vidare. 

• En dagvatten- och skyfallsutredning i området behöver göras. 

• Området ligger inom verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten samt 

dagvatten. 

Utredningsbehov och information 

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter gällande avfall som skulle förhindra ett positivt 

planbesked. Under ett eventuellt planarbete är det viktigt att avsätta tillräckliga ytor för 

avfallshantering och säker angöring. Beroende på hur planområdet utformas kan det 

behöva göras plats för en vändplats dimensionerad för sopbilar, eftersom backning inte är 

tillåtet i närheten av skolor. 

Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningens yttrande 

Miljöförvaltningen ser att följande kan utgöra hinder mot fortsatt planarbete. 

Synpunkter 

Dagvatten  

I handlingarna framkommer att det primärt planeras en skola. En skolbyggnad bedöms 

som en medelbelastad yta för dagvatten och rening av dagvatten kommer behövas. 
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Miljöförvaltningen bedömer att en dagvattenutredning behöver tas fram. I handlingarna 

framkommer att det även är möjligt att i stället för skolbyggnad kan det bli ett apotek, 

vårdcentral eller gymverksamhet på platsen. Miljöförvaltningen bedömer att det även då 

behöver genomföras en dagvattenutredning. 

Vattenskyddsområde  

Eftersom fastigheten ligger inom Göta Älvs vattenskyddsområde kan framtida arbeten 

komma att omfattas av tillstånd samt strängare krav. 

På Göteborgs Stads hemsida finns mer information om reglerna för vattenskyddsområdet. 

Regler för vattenskyddsområden - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Historisk inventering 

En historisk inventering behöver göras på platsen för att identifiera vilka verksamheter 

som funnits under åren och på så vis veta vilka typer av föroreningar som kan finnas i 

byggnaden och i marken. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning  

Utifrån resultatet av den historiska inventeringen behöver en markmiljöundersökning 

göras. 

Fastigheten är med i länsstyrelsens karta över misstänkta och konstaterade förorenade 

områden. Den så kallade EBH-databas, och har ID-nummer 158724. 

Naturmiljö 

I handlingarna beskriver sökande att det eventuellt finns planer att köpa mark på 

angränsande fastighet för att vid en skolbyggnation uppnå kravet om friyta vid behov. 

Miljöförvaltningen bedömer att planerad verksamhet bör hålla sig inom fastighetens 

gränser eftersom det inte är lämpligt ur naturmiljösynpunkt att exploatera den mark som 

ligger i nord och östlig riktning. 

Norr om fastigheten är marken avsedd för kompensationsåtgärder för detaljplan 

”Detaljplan för bostäder mm. i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten”, BN 

1425/15. Ytan är därmed inte lämplig att exploatera utan bör användas till tilltänkta 

kompensationsåtgärder. 

https://goteborg.se/wps/myportal/start/foretag/tillstand-och-regler/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomrade/regler-for-vattenskyddsomraden
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Den ekologiska landsskapsanalysen visar att området för angränsade fastigheter kan vara 

en livsmiljö för mindre hackspett. En naturvärdesinventering behöver göras om sökande 

väljer att ta i anspråk yta som tillhör angränsande fastighet. 
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Friyta  

Miljöförvaltningen bedömer att det finns risk att målet om friyta för skola inte uppnås om 

den planerade verksamheten är en skola. Som anges under rubriken ”naturmiljö” bedömer 

miljöförvaltningen att det inte är lämpligt att bebygga den mark som idag är naturmark 

och angränsar till den aktuella fastigheten. 

Park- och naturförvaltningen  

Park- och naturförvaltningen bedömer att förslaget som helhet kan vara möjligt och vill 

framföra följande synpunkter:  

Om planen behöver utvidgas ut i det område som idag är naturmark kommer 

naturvärdena där att påverkas. Grönstrukturen kommer också att förändras av förslaget.    

Viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och behandla  

PoNF ser att en naturvärdesinventering behöver tas fram för att utreda förekomst och 

utbredning av ekologiska värden som kan få påverkan på förslaget. Man behöver också 

göra en grönstrukturanalys för att utreda hur förslaget påverkar grönstrukturen i området. 
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SBK Geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad geoteknisk kartavläsning. Om detaljplanen startas 

behövs en komplett kartavläsning inför startmötet. 

Om detaljplanen startas kommer det behövas en geoteknisk/bergteknisk handling som 

beskriver markförhållandena med grundläggningsförslag och bedömning av markens 

lämplighet för detaljplanens innehåll. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen finns inga geotekniska hinder för att ge ett 

positivt planbesked för skola vid Gårdstensvägen. 

Socialförvaltningen Nordost 

Förvaltningens bedömning 

För att stadsbyggnadskontoret ska få ett bra underlag inför beslut om planbesked och 

eventuell framtida detaljplan ges socialförvaltningen möjlighet att utifrån sitt 

ansvarsområde svara på följande frågor. 

1. Ser ni några hinder för en utveckling av området enligt ansökan? 

Utifrån ett socialt perspektiv ser socialförvaltningen Nordost inga hinder för att utveckla 

platsen enligt ansökan. Förvaltningen lämnar inga synpunkter angående behovet av 

elevplatser inom grundskolan i Gårdsten, inte heller på i vilken form en eventuell skola 

ska drivas.  

2. Vad ni ser som viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och 

behandla?  

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet: 

• Inriktningen för Gårdstensvägen är att utvecklas till stadsgata, med bebyggelse på 

båda sidor. En grundskola öster om Gårdstensvägen ställer krav på trygga och 

tillgängliga stråk för barnen att ta sig till och från skolan. Det gäller för barn såväl 

från bostäderna i väster som från de tillkommande bostäderna söderut. 

Tillgång till arbetsplatser i närområdet: 

• Idag bedrivs verksamhet i industrilokaler på området. Önskar dessa verksamheter 

ligga kvar, och är det i så fall önskvärt utifrån de planer som finns för områdets 

långsiktiga utveckling? Är området utvecklingsbart för ytterligare verksamheter? 

Tillgång till arbetstillfällen i närområdet är av betydelse. Även skola medför dock 

arbetstillfällen, men kanske av annan art.  

Socialförvaltningen ska alltid svara på: Synen på planens sociala komplexitetsnivå 

Socialförvaltningens bedömning är att planen ska behandlas utifrån social 

komplexitetsnivå 2. 

Social komplexitetsnivå 2 innehåller mindre planer med bostäder och/eller 

samhällsfunktioner som bedöms innehålla vissa enklare sociala utmaningar. Här bör en 

något mer omfattande tidig inventering göras i förprövningen i avstämning med 

socialförvaltningen. En analys dokumenteras i förprövningsrapporten med hjälp av 

aspekterna i SKA/BKA. Planens sociala förutsättningar diskuteras även på uppstartsmötet 
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under projektbeställningsfasen och ett arbetsgruppsmöte ägnas åt SKA och BKA, 

tillsammans med socialförvaltningen och andra aktörer med lokalkunskap. I samrådsfasen 

genomförs vid behov fördjupande inventeringsaktiviteter och åtgärder formuleras vilka 

ska konsekvensbedömas och inarbetas i planförslaget. 

Stadsledningskontoret 

Stadsbyggnadskontoret har begärt ett remissvar från stadsledningskontoret angående 

planansökan för ny skola årskurs 4–9 vid Gårdstensvägen. Ansökan från Guardstone 

Göteborg AB/Hantverkslokaler innebär en önskan om planändring av fastigheten 

Gårdsten 45:19 från nuvarande användningsområde Jm (småindustriändamål) till ny 

användning S (skola/utbildning). Befintlig fastighet föreslås rivas och ersättas med 

nybyggnation. Fastighetsägaren samarbetar i projektet med Räddningsmissionen som är 

tänkt huvudman för eventuell ny skolverksamhet. 

All prövning av huvudmannens förutsättningar och lämplighet att driva skolverksamhet 

hanteras av Skolinspektionen varför detta remissvar enbart berör själva planfrågan. Det är 

också i Skolinspektionens prövning som eventuella konsekvenser för närliggande 

kommunala grundskolor ska beskrivas och värderas. Staden, genom grundskolenämnden, 

ges i det sammanhanget möjlighet att inkomma med synpunkter till myndighetens 

handläggning. Stadsledningskontoret avser inte föregripa någon sådan process utan 

lämnar här i huvudsak generella kommentarer som kan vara till stör för bedömningen av 

planfrågan. 

Under våren 2022 släpptes en uppdaterad befolkningsprognos över mellanområdet Norra 

Angered där Gårdsten ingår. För perioden 2022–2029 förväntas endast en svag ökning av 

gruppen 6–15 åringar, +43 individer totalt sett. Strikt befolkningsmässigt kan inte 

stadsledningskontoret spåra tydliga behov av ytterligare skolenheter i området före 2030. 

Det finns dock andra skäl till varför en ökning av skolkapaciteten troligen är relevant, 

oaktat huvudman. 

Sedan många år finns tydliga elevströmmar från nordost mot Hisingen och centrum. 

Dessa strömmar ökar i takt med stigande ålder vilket innebär att den kommunala 

skolkapaciteten för årskurs 7–9 i nordost är betydligt mindre än den faktiska befolkningen 

i samma åldrar. Dessa mönster förutsätter att det också finns tillgänglig kapacitet på andra 

skolenheter inom innerstaden eller mellanstaden. Pågående stadsutveckling med fokus på 

förtätning kommer skapa ett högre söktryck mot skolenheter i innerstaden och 

mellanstaden vilket påverkar möjligheten att också bereda plats för elever som har sin 

bostad längre från skolan. Vid förändrade elevströmmar behöver alltså en större del av 

kapacitetsbehovet kunna hanteras även inom ytterstaden. 

Grundskolenämnden har, utifrån tidigare beslut kopplat till lokalprojekt i Gårdsten, en 

verksamhetsplanering som i ett nutids- och närtidsperspektiv innebär att det i Gårdsten 

endast kommer finnas ett utbud av kommunala F-6-enheter. För årskurs 7–9 hänvisas 

eleverna i första hand till befintlig skolenhet vid Angeredvinkeln. Om efterfrågan finns 

skulle det alltså kunna finnas underlag för en lokal högstadieskola i Gårdsten för de 

ungdomar som önskar gå kvar i området.  

Sammanfattningsvis ser stadsledningskontoret inga hinder att i en detaljplan pröva 

förutsättningarna för en ny grundskola på platsen. Något behov av ytterligare kommunala 
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grundskolelokaler i Gårdsten finns inte varför det är viktigt att betona att ett 

genomförande förutsätter att en privat huvudman för verksamheten. 


