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Planbesked för bostäder med mera vid Hjällbo 
centrum (Hjällbo 60:3 med flera) inom 
stadsdelen Hjällbo 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning bostäder 
med mera vid Hjällbo centrum (Hjällbo 60:3 med flera) inom stadsdelen Hjällbo 
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2023. 
 

Sammanfattning 
Framtiden Byggutveckling AB ansöker om planbesked på två fastigheter i centrala 
Hjällbo. Syftet med förslaget är att öka exploateringen och tillåta bostäder där det idag 
endast tillåts centrumverksamhet i begränsad skala. 

Planbeskedet är tillsammans med flera andra satsningar på Hjällbo de i särklass största 
sen 1960-talet. Förslaget överensstämmer i stort med stadens strategi för Hjällbo men det 
förslag till förskola som ingår i ansökan är problematiskt ur flera perspektiv. 

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att de frågeställningar som ansökan ger upphov 
till kan lösas i ett kommande planarbete och föreslår ett positivt besked. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 
intressent.  

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 
Hjällbo och dess centrala delar präglas av en socioekonomisk problematik och tillskotten 
i termer av byggd miljö har varit sparsam de senaste femtio åren. De samlade satsningar 
som nu görs i stadsdelen måste hanteras mot bakgrund av detta. 

Exempelvis har stora delar av Hjällbo varit ett område som familjer med barn lämnar när 
dessa når skolålder. Det har varit svårt att göra bostadskarriär vilket samspelar med 
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stadsdelens attraktivitet. Att det nu finns planer att påverka det senare är i grunden 
positivt för Hjällbo men det kommer att innebära social friktion då 
befolkningssammansättningen i stadsdelen rubbas beträffande ålder, socioekonomisk 
tillhörighet osv. 

Givet flera stora ansökningar/planarbeten är det inte orimligt att en samlad SKA/BKA-
rapport tas fram för att redovisa och fördjupa de sociala analyserna.  

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet). 
2. Förprövningsrapport  
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked. Området ligger i centrala Hjällbo. Förfrågan 
innebär planläggning för bostäder, lokaler och kompletterande verksamhet i form av 
förskola. Enligt ansökan rör det sig om cirka 14 000 kvm bostäder, 1000 kvm lokaler och 
fyra förskoleavdelningar. Området omfattas idag av en stadsplan från 60-talet som 
medger en mycket lägre exploateringsnivå än den som nu söks, bostäder tillåts inte. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-23 anger blandad 
stadsbebyggelse, mellanstadens centrala områden. 

Gällande detaljplan akt II-3149 anger gemensamhetsanläggningar såsom butiker, kontor, 
samlingslokaler, lokaler för hälso- och socialvård och dylikt. Genomförandetiden har gått 
ut. 

Göteborgs stads riktlinje för Stadens silhuett ska i tidiga skeden användas vid bedömning 
av högre bebyggelse, förslaget stämmer inte överens med denna riktlinje. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget bedöms vara lämpligt att pröva i detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att sökande vill öka stadsstrukturen vid en utpekad 
tyngdpunkt i stadens flerkärniga struktur. Flera större planbesked och planarbeten i 
Hjällbo hanteras just nu av staden, samtidigt pågår ett arbete med ett planprogram. Allt 
detta sker mot bakgrund av en väldigt sparsam stadsdelsutveckling de senaste 50 åren.  

En central frågeställning i denna ansökan är antalet förskoleplatser och Stadens vision för 
Hjällbo centrum. Det är endast om dessa frågor kan lösas i ett större sammanhang som 
det kommande planarbetet kan ges goda förutsättningar. 
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