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Planbesked för förskola vid Skillnadsgatan 
(Torp 17:1 och del av Torp 749:110) inom 
stadsdelen Torp 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del av Torp 749:110) inom stadsdelen 

Torp  

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

Sammanfattning 
Ansökan avser en utökning av förskola vid Skillnadsgatan, från två till fem avdelningar. 

Viss allmänplatsmark behöver tas i anspråk för kvartersmark för förskola och byggrätten 

bör medge byggnation i två plan. 

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och följer intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering samt trafikstrategin. 

Förslaget bedöms som lämpligt att pröva i detaljplan då marken skulle kunna nyttjas på 

ett mer effektivt sätt, fler förskoleplatser kan tillskapas. Viktigt är dock att naturvärden 

studeras noga och avvägningen mellan de två samhällsintressena (förskola och 

allmänplatsmark park) tar stor roll i såväl SKA/BKA arbetet som i hela detaljplanearbetet 

med dess avgränsning, byggrätt samt förhållande till hur kvalitativ natur möjligtvis kan 

bli en del av kvartersmarken för förskola. Antal avdelningar vilket detaljplanen kan 

möjliggöra för kan påverkas i denna prövning. 

Förslagsvis planläggs även den transformatorstation som är belägen på parkmark idag. 

Beslut om positivt planbesked föreslås, att vi meddelar sökanden att kommunen avser att 

inleda detaljplaneläggning för förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del av Torp 

749:110) inom stadsdelen Torp. Planarbetet bedöms bli medelstort. 

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

intressent  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-19 

Byggnadsnämnden 2020-11-17 

Diarienummer 0613/20 

 

Handläggare 

Frida Stenberg 

Telefon: 031-368 16 51 

E-post: frida.stenberg@sbk.goteborg.se  
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 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. Behovet av förskoleplatser inom området skulle förbättras om 

området genom ny detaljplan kan innehålla fler avdelningar.    

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked  

2. Förprövningsrapport  
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 Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked. På fastigheten Torp 17:1 samt del av Torp 749:10.  

Området ligger är beläget vid Skillnadsgatan inom stadsdelen Torp. Förfrågan innebär att befintlig 

förskola på två avdelningar rivs och detaljplanen prövar möjligheten att utveckla förskola med fem 

avdelningar på platsen. 

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

bebyggelseområde med rekreationsområden men också Område med särskilt stora värden för 

naturvård, friluftsliv, landskapsbild, och eller kulturlandskap. 

Gällande detaljplan akt 2-2509 anger lekstuga (Nr) för fastigheten Torp 17:1 och parkmark för den 

del av fastigheten Torp 749:110 vilken berörs. Genomförandetiden har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning 3-4307. Denna behöver upphävas i kommande 

detaljplan.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är förenligt med översiktsplanen och följer intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering samt trafikstrategi. 

Förslaget bedöms som lämpligt att pröva i detaljplan då marken skulle kunna nyttjas på ett mer 

effektivt sätt, fler förskoleplatser kan tillskapas. Viktigt är dock att naturvärden studeras noga och 

avvägningen mellan de två samhällsintressena (förskola och allmänplatsmark park) tar stor roll i 

såväl SKA/BKA arbetet som i hela detaljplanearbetet med dess avgränsning, byggrätt samt 

förhållande till hur kvalitativ natur möjligtvis kan bli en del av kvartersmarken för förskola. 

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli medelstort. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Det är lokalsekretariatet som tagit initiativ till planansökan då det på platsen finns en befintlig 

förskola om två avdelningar som har uppnått sin tekniska livslängd. Både lokalsekretariatet och 

lokalförvaltningen har bedömt att det finns ett behov av att förskolan ersätts och att denna 

ersättning bör vara en förskola med minst fem avdelningar.  

Lokalsekretariatet gör bedömningen att det finns ett permanent behov av utökad förskolekapacitet 

i området.  

Detaljplanens arbete med att identifiera naturvärden och avgränsa detaljplanens kvartersmark för 

förskola på lämpligt sätt kan innebära att storleken på föreslagen ny fastighet kan påverkas. Antal 

möjliga tillkommande avdelningar kan således påverkas då krav på friytor per barn i enlighet med 

ramprogrammet bör följas. 

 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


