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Svar på remiss angående detaljplan för 
förskola och bostäder vid Köpenhamnsgatan 

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslag till detaljplan för förskola och 

bostäder vid Köpenhamnsgatan, med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Nämnden för funktionsstöd har fått en detaljplan angående förskola om åtta avdelningar 

och bostäder, främst med inriktning på bostäder med särskild service (BmSS), vid 

Köpenhamnsgatan på remiss. Detaljplanen är i samrådsskede och nämnden ska yttra sig 

senast den 27 april 2021. Utifrån stadens behov av att etablera fler verksamheter inom 

den kommunala servicen såsom förskola och BmSS inom området utgör detaljplanen ett 

välkommet tillskott. Förvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan och översänder 

synpunkter att hantera i det fortsatta planarbetet.  

Synpunkterna rör främst vikten av att arbeta vidare med en god utomhusmiljö för boendet 

bland annat genom att implementera bulleråtgärder. Trafikmiljön runt området beskrivs 

som god, men särskilt fokus bör läggas på separerade gång- och cykelstråk. Gällande 

förskolan framför förvaltningen vikten av att arbeta med universell utformning för att 

säkra tillgängligheten för alla. Förvaltningen önskar också att en fullständig social- och 

barnkonsekvensanalys görs under det fortsatta planarbetet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Vid detaljplanens antagande möjliggörs ett tillskapande av BmSS, vilket för 

förvaltningen skulle ge en ekonomisk konsekvens. Kostnader ur byggnads- och 

driftperspektiv har inte behandlats i detta ärende utan kommer i ett senare skede av 

processen. Behovet av fler platser inom BmSS är dock stort och detaljplanens innebörd är 

således välkommen ur förvaltningens perspektiv.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget till detaljplan innebär att ett grönområde tas i anspråk för kommunal service. 

Grön- och rekreationsområdets betydelse har dock ansetts som ringa i relation till det 

värde som tillskapas genom detaljplanen.   

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-30 

Diarienummer N161-0728/21 

 

Handläggare 
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Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen medger att två verksamheter tillskapas genom en förskola och BmSS. 

Behoven av förskola och BmSS är stora i området och är ur den sociala dimensionen ett 

välkommet tillskott. Verksamheterna skulle medföra att området används och befolkas 

under stora delar av dygnet och kan stärka platsen som social knutpunkt. Ur ett 

barnperspektiv innebär förskolan också ett tillskott i lekmiljön utanför verksamhetens 

öppettider. I och med detaljplanen förbättras också trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter såsom fotgängare- och cyklister inom området. 

Samverkan  
Information i ärendet lämnas på FSG 2021-04-15 

Bilagor  
1. Plankarta Köpenhamnsgatan  

2. Planbeskrivning Köpenhamnsgatan 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd har fått en detaljplan angående förskola om åtta avdelningar 

och bostäder, främst med inriktning på BmSS, vid Köpenhamnsgatan på remiss. 

Detaljplanen är i samrådsskede och nämnden ska yttra sig senast den 27 april 2021.  

Beskrivning av ärendet  
Ett förslag till detaljplan för förskola och BmSS har kommit till nämnden för yttrande. 

Planområdet är beläget i Bräcke på Hisingen, cirka 4 kilometer väster om Göteborgs 

centrum. Det omfattar cirka 1,5 hektar och ägs av Göteborgs Stad. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en förskola om åtta avdelningar samt 

bostäder, i första hand BmSS om 4–8 lägenheter. Bebyggelsen kring planområdet är 

företrädesvis en till två våningar. Planen medger en nockhöjd om 12 meter vilket 

motsvarar 2–3 våningar för förskolan och 3 våningar för bostadsbebyggelsen. 

Detaljplanen medför även en ombyggnad av den södra förgreningen av Utmarksgatan 

från bilväg till gång- och cykelväg och en förbättring i framkomligheten för gång- och 

cykeltrafik. 

Idag består merparten av området av grönytor. Planförslaget strider delvis mot Göteborgs 

Stads översiktsplan, genom att möjliggöra förskola på mark som enligt översiktsplanen är 

utpekat som grön- och rekreationsyta. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att platsens 

värde som grön- och rekreationsområde är ringa och att den kommunala servicen som 

möjliggörs är av så högt allmänt intresse att en avvikelse är väl motiverad.  

I planarbetet har en inventering av området ur ett socialt perspektiv genomförts 

tillsammans med dåvarande stadsdelsförvaltningen Lundby. Resultatet av inventeringen 

visar att platsen inom planområdet har ett ringa värde ur ett socialt- och barnperspektiv 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån stadens behov av att etablera fler verksamheter inom den kommunala servicen 

såsom förskola och BmSS inom området utgör detaljplanen en välkommen förstärkning. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan och översänder följande synpunkter att 

hantera i det fortsatta planarbetet.  

Bostäder med särskild service 

Förslaget till detaljplan medger ett ändamålsenligt BmSS med närhet till natur och 

service. Avskildhet gentemot förskola och omgivande trafikmiljöer är en fråga att hantera 

i det fortsatta planarbetet. För att säkerställa goda boendemiljöer är utemiljöerna en 

betydelsefull del, utformningen av denna kommer således att bli viktig i arbetet med att 

skapa en lugn och privat boendemiljö för de boende på BmSS.  

Bostädernas omfattning beskrivs i detaljplanen som 4-8 lägenheter. Förvaltningen ser 

dock att det behöver vara minst sex lägenheter, gärna enplans och med förhöjd 

tillgänglighet, för att säkerställa drift- och verksamhetsperspektivet i detta läge. 

Förvaltningen ser att detta går att tillgodose inom detaljplanen då den kan medge en 

byggrätt på upp till 1000 m2 byggnadsarea. 

God utemiljö 

I närheten av detaljplaneområdet går Hisingsleden och Hamnbanan vilka båda genererar 

buller. I de utredningar som gjort konstateras att utemiljöerna på förskolans föreslagna 

utformning följer de bullerkrav som finns och planområdet bedöms lämpligt för det 
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föreslagna ändamålet. Huruvida bullernivån påverkar boendemiljön på BmSS 

framkommer inte ur planbeskrivningen. Förvaltningen välkomnar de åtgärder som 

föreslås i bullerutredningen och vill betona vikten av att också inkludera boendemiljön 

för BmSS i det fortsatta arbetet. 

Infrastruktur 

Planområdet har direkt närhet till kollektivtrafik genom en busshållplats med god 

turtäthet och flertalet linjer. I trafikförslaget till detaljplanen ingår att Utmarksgatans 

södra förgrening görs om till en gång- och cykelväg. Förvaltningen betonar vikten av att 

skapa separerade gång- och cykelstråk, då detta bidrar till överblickbara och trygga stråk 

samt minskar risk för konflikter med andra trafikanter vilket är särskilt viktigt för barn 

och unga samt personer med funktionsnedsättningar. I nuvarande planförslag ingår delvis 

separerade gång- och cykelstråk. Förvaltningen ser behov av att detaljplanen förtydligas 

avseende parkering och angöringsmöjligheter till BmSS.  

Tillgänglighet 

Förskolans utformning har goda topografiska förutsättningar för att vara fysiskt 

tillgängliga även för personer med olika funktionsnedsättningar. Förvaltningen betonar 

vikten av att utforma förskolan och dess utemiljöer utifrån principer om universell 

utformning. Detta dels för att säkerställa att alla barn har möjlighet att placeras på 

förskolan, dels utifrån såväl vårdnadshavares som medarbetares möjlighet att delta och 

använda miljöerna. Utemiljöer på förskolor kan nyttjas av närboende barn utanför 

verksamhetens öppettider vilket gör att den kan utgöra ett viktigt tillskott i lekmiljöerna i 

området och kan fungera som en ny social träffpunkt.  

Social konsekvensanalys 

En social- och en barnkonsekvensanalys (SKA och BKA) ska genomföras som en del av 

planarbetet. I planhandlingarna finns bara en inventering ur den sociala dimensionen, men 

övriga delar inom verktyget för SKA/BKA saknas. Förvaltningen önskar att 

planhandlingarna i det fortsatta arbetet kompletteras med en fullständig SKA och BKA 

där konsekvenserna av planförslaget också bedöms. Ett funktionshinderperspektiv är 

särskilt angeläget att fokusera på givet planens innehåll.  
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