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Svar på hemställan från SDN Lundby angående 
lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet översänds till SDN Lundby som svar på hemställan. 

2. Stadsbyggnadskontoret återkommer till byggnadsnämnden med ökad kunskap i 

frågan om samhällsvinster i planeringen och om sambandet mellan 

bostadsbestånd, flyttmönster och social stabilitet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden i Lundby har översänt en hemställan till byggnadsnämnden 

angående lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan.  

Stadsdelsnämnden oroas av att bostadsbeståndet i nybyggda områden i Lundby utvecklas 

mot allt mindre lägenheter och att det blir allt färre boende per lägenhet. I Kvillebäcken är 

70% av lägenheterna som färdigställts 2011 – 2019 mindre än 70 kvm och ingen är större 

än 110 kvm. Antal boende per lägenhet är 1,3 och antal barn per lägenhet är knappt 0,24. 

Familjer flyttar från Kvillebäcken senast när barnen börjar skolan. Flyttmönstren styrks 

av stadsledningskontorets registerstudie Barnfamiljerna och deras flyttningar som visar 

att 3 av 10 barn som föddes i Göteborg 2000 - 2011 flyttade från staden senast när barnen 

började skolan och att en orsak står att finna i bostadsbeståndet. Registerstudien visar 

också att de som flyttar har bättre ekonomi än de som bor kvar och att merparten barn 

som flyttar in till staden tillhör familjer med låg inkomst.  

Det befintliga bostadsbeståndet i Backaplans närhet präglas av många små och få större 

bostäder. Utbudet av lägenhetsstorlekar är en faktor som påverkar var människor väljer 

att bosätta sig beroende på livssituation. Med tanke på den bristande sociala stabilitet som 

finns i närliggande områden till Backaplan med lägenheter under 70 kvm så vill 

stadsdelsnämnden öka andelen och antalet större lägenheter i området för att uppnå social 

blandning i det framtida Backaplan och Lundby. Det befintliga bostadsbeståndet behöver 

kompletteras så att kvarboende för barnfamiljer främjas. 

För att säkerställa en blandad befolkningssammansättning i Älvstaden anser stadsdelen att 

lägenhetsstorlekar och lägenhetsfördelning bör bestämmas i detaljplan. Backaplan 

detaljplan 2 är den detaljplan i stadsdelen Lundby som ligger närmast i tid. 

Samrådshandlingarna bör innehålla ett förslag kring en lägenhetsfördelning som möter 

målen om ett blandat boende, anser stadsdelen. 
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att, om utvecklingen mot allt mindre lägenheter 

fortsätter vid utbyggnaden av Backaplan, så kommer det inte ge den socialt blandade stad 

som Vision Älvstaden stipulerar och de barn som skolorna i Backaplan byggs för 

kommer inte kunna bo i Backaplan. Det är därför viktigt att diskutera hur ett långsiktigt 

hållbart bostadsbestånd i Backaplan kan åstadkommas. 

Plan och bygglagen (PBL) ger möjligheter till tvingande bestämmelser avseende 

lägenhetssammansättningen. Fastighetsägarna i Backaplan uppger att de delar 

uppfattningen om vikten av en socialt blandad stad och har bl. a. visat intresse för att 

bygga stadsradhus.  Kontoret önskar arbeta i dialog med fastighetsägarna för att 

åstadkomma ett hållbart bostadsbestånd som möjliggör för barnfamiljerna att bo kvar i 

Backaplan när familjerna växer. Ett hållbart bostadsbestånd behöver på något sätt 

säkerställas i planeringen.  

Kontoret konstaterar även att det finns behov av ökade kunskaperna om samhällsvinster i 

planeringen. Inom pågående forskningsprojekt SIGURD lett av RISE och finansierat av 

Vinova undersöks därför för närvarande i ett delprojekt hur bostadsbeståndet i ett område 

påverkar samhällskostnader av olika slag med målet att underlätta ekonomiska 

avvägningar i kommande planering. Backaplan är pilotprojekt inom SIGURD. En 

forskningsfråga är hur lägenhetsfördelningen påverkar samhällskostnaderna på kort och 

lång sikt. Resultat av pågående delstudie väntas runt årsskiftet.  

Stadsbyggnadskontoret deltar i forskningsprojektet och önskar återkomma till 

byggnadsnämnden med kommande resultat 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Byggnadsnämndens beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggnadsnämndens beslut får inga ekologiska konsekvenser. 

Bedömning ur social dimension 
Byggnadsnämndens beslut har inga sociala konsekvenser. 

 

Bilagor 
1. Hemställande avseende lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan, utfärdat 

2020-02-27 

2. Utdrag ur stadsdelsnämndens protokoll 2020-03-17 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden i Lundby har översänt en hemställan till byggnadsnämnden angående 

lägenhetsstorlekar i detaljplan 2, Backaplan (bifogas). Stadsdelsnämnden menar att 

samrådshandlingarna bör innehålla ett förslag kring en lägenhetsfördelning som möter 

målen om ett blandat boende 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden i Lundby har sedan 2009 haft en nedåtgående trend i andel barn födda 

i stadsdelen och som vid 6 års ålder bodde kvar i stadsdelen. Trenden liknar den 

sammansättning som finns i Göteborgs centrala stadsdelar Majorna Linné och 

Centrum. Det befintliga bostadsbeståndet i Backaplans närhet präglas av en majoritet av 

mindre lägenheter och få större bostäder. För att tillskapa en större blandning i 

bostadsbeståndet behöver fler större lägenheter byggas. I samrådssvaret till programmet 

för Backaplan skrev stadsdelen: 

Utvecklingen på Backaplan behöver bidra till jämlikhet och minskad segregation. I 

det arbetet är det viktigt att arbeta för att skapa socialt blandat boende. I 

närområdet finns många mindre lägenheter så det är positivt om området kan 

kompletteras med boendeformer i större storlekar.  

Stadsdelen oroas av en pågående utveckling mot allt mindre lägenhetsstorlekar i 

utbyggnaden av Älvstaden. Tabellen nedan redovisar en jämförelse mellan tre områden, 

Västra Sannegårdshamnen som stod klart 2011, Porslinsfabriken som stod klart 2013 och 

Kvillebäcken där utbyggnaden pågår men snart är avslutad.  

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan de tre områdena. 

 
Västra 

Sannegårdshamnen 
Porslinsfabriken Östra Kvillebäcken 

Andel bostadsrätter 80 68 51 

Andel hyresrätter 20 32 49 

Mindre än 70 kvm (%) 35 74 70 

Större än 110 kvm (%) 11 1 0 

Personer/lägenhet 2,3 1,6 1,3 

 

Stadsdelsnämnden skriver: 

De tre områdenas olikheter i bland annat lägenhetsstorlekar och 

upplåtelseform har skapat skilda befolkningssammansättningar. Vad gäller 

andelen nollåringar, barn som inte fyllt ett år, ser det lika ut i de tre 

områdena. I Porslinsfabriken och Östra Kvillebäcken minskar andelen barn 

snabbare än i Västra Sannegården. I Västra Sannegården finns fler större 

lägenheter som passar barnfamiljer bättre.  
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Under rubriken Befintligt bostadsbestånd och flyttmönster visar stadsdelen hur 

bostadsbeståndet i Kvillebäcken avviker från Göteborgssnittet.  

 

 

Diagrammet visar hur lägenhetsstorlekarna i det nybyggda området Östra Kvillebäcken 

skiljer sig från Göteborg som helhet. Den stora skillnaden är den större andel mindre 

lägenheter och den mindre andelen stora lägenheter som finns i Östra Kvillebäcken 

jämfört med Göteborgssnittet. 

Stadsdelen hänvisar till Stadsledningskontorets registerstudie Barnfamiljerna och deras 

flyttningar som visar att 3 av 10 barn som föddes i Göteborg 2000 - 2011 flyttade från 

staden senast när barnen började skolan. Stadsledningskontoret konstaterar att 

flyttningarna förklaras av skillnaderna i bostadsbeståndet inom Göteborgsregionens 

bostadsmarknad. Registerstudien visar att många barn också flyttar in till Göteborg men 

in- och utflyttarna har olika ekonomiska förutsättningar. De familjer som flyttade ut hade 

högre inkomster än de som stannade kvar och lägst inkomst hade de familjer som flyttade 

in.  

Stadsdelen menar att för att säkerställa god integration och god möjlighet till etablering 

för inflyttade till Göteborg behöver staden möjliggöra ett bostadsbestånd som både 

möjliggör etablering och kvarboende i bostadsområden. Utbudet av lägenhetsstorlekar är 

en faktor som påverkar var människor väljer att bosätta sig beroende på livssituation. 

Med tanke på den bristande sociala stabilitet som finns i närliggande områden till 

Backaplan med lägenheter under 70 kvm så vill stadsdelsnämnden öka andelen och 

antalet större lägenheter i området för att uppnå social blandning i det framtida Backaplan 

och Lundby. Det befintliga bostadsbeståndet behöver kompletteras så att kvarboende för 

barnfamiljer främjas. För att säkerställa en blandad befolkningssammansättning i 

Älvstaden bör lägenhetsstorlekar och lägenhetsfördelning bestämmas i detaljplan. 

Backaplan detaljplan 2 är den detaljplan i stadsdelen Lundby som ligger närmast i tid. 

Samrådshandlingarna bör innehålla ett förslag kring en lägenhetsfördelning som möter 

målen om ett blandat boende, anser stadsdelen. 

Under rubriken Bakgrund och sammanhang beskriver stadsdelsnämnden rådande 

flyttmönster där barnfamiljer flyttar ut från innerstaden. En förklaring till att 

flyttrörelserna under åren fram till skolan börjar är stora är att många familjer i Göteborg 
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bor i små lägenheter när barnen föds. Exempelvis bodde över 40 procent av antalet födda 

barn i Göteborg 2017 i en lägenhet med max 2 rum och kök. Utvecklingen i Lundby 

innebär att en större andel barn som föds i stadsdelen inte bor kvar i stadsdelen efter 6 års 

ålder. 

Stadsdelsnämnden understryker att det är de med god ekonomi som flyttar medan mindre 

bemedlade ofta blir kvar i trångboddhet. Nämnden skriver: 

Att leva tillsammans med andra på liten yta kan dessutom öka risken att 

det blir konflikter mellan föräldrar, syskon och grannar, eftersom det kan 

vara svårt att gå undan. Trångboddhet kan också leda till ohälsa i form av 

luftvägssjukdomar på grund av otillräcklig ventilation och till 

sömnsvårigheter. När barn inte har någon lugn plats för skolarbete och 

läxläsning kan deras resultat i skolan påverkas negativt. 

Stadsdelen står inför en kraftig expansion i och med stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. 

Med utgångspunkt i stadsdelens befolkningsansvar och Vision Älvstaden ska stadsdelen 

medverka i samhällsplaneringen för att säkerställa att alla ska kunna bo i Älvstaden.  

Stadsdelen Lundby skriver avslutningsvis att de vill med denna hemställan säkerställa att 

de bostäder som planeras i detaljplan 2 på Backaplan bidrar till en jämnare fördelning av 

lägenhetsstorlekar i området och till en socialt blandad stad i Älvstaden. Stadsdelen 

önskar utifrån ett socialt och lokalt perspektiv medverka i planeringen av 

bostadsbeståndet i Backaplan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Rådande statistik visar att barnfamiljerna flyttar från innerstaden senast när barnen börjar 

skolan och att en orsak är skillnaderna i bostadsbeståndet i Göteborgsregionen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att, om utvecklingen mot mindre lägenheter fortsätter 

vid utbyggnaden av Backaplan, så kommer det inte ge den socialt blandade stad som 

Vision Älvstaden stipulerar och de barn som skolorna i Backaplan byggs för kommer inte 

kunna bo i Backaplan.  

Fastighetsägarna i Backaplan uppger att de delar uppfattningen om vikten av en socialt 

blandad stad och har bl. a. visat intresse för att bygga stadsradhus. Ambitionen med ett 

varierat lägenhetsbestånd med ett inslag av större lägenheter behöver säkerställs för att bli 

genomförd också vid t.ex. försäljning av planlagda fastigheter som ännu inte bebyggts. 

Plan och bygglagen (PBL) ger möjligheter till tvingande bestämmelser avseende 

lägenhetssammansättningen. Vi föredrar att arbeta i dialog med fastighetsägarna för att 

åstadkomma ett hållbart bostadsbestånd som möjliggör för barnfamiljerna att bo kvar i 

Backaplan när familjerna växer. 

Stadsbyggnadskontoret menar att exploateringsvinster vid utbyggnaden bör avvägas mot 

de samhällsvinster som kan uppkomma på sikt. Samhällsvinster av ett bostadsbestånd för 

alla familjetyper kan vara minskad omflyttning som ger social stabilitet och minskat 

slitage på byggnader och yttre miljö, minskad trångboddhet med olägenheter för hälsa 

och studieresultat, minskad risk för utflyttning till grannkommun, minskad miljöpåverkan 

av trafik, minskad risk för att handeln flyttar från innerstaden, ökad integration genom att 

alla åldrar kan bo i området etc. Stadsbyggnadskontoret konstaterar dock att det saknas 

kunskap om hur samhällsvinster påverkas av bebyggelsestruktur och bostadsbestånd 
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liksom om och hur dessa samhällsvinster på sikt kan vägas mot vinster i 

exploateringsfasen. 

Inom pågående forskningsprojekt SIGURD lett av RISE och finansierat av Vinova 

undersöks därför för närvarande hur bostadsbeståndet i ett område påverkar 

samhällskostnader av olika slag med målet att underlätta ekonomiska avvägningar i 

kommande planering. Backaplan är pilotprojekt inom SIGURD. En forskningsfråga är 

hur lägenhetsfördelningen påverkar samhällskostnaderna på kort och lång sikt.  

Exploateringsvinster är momentana. Samhällsvinster är långsiktiga och medför även 

andra värden än monetära och vinsterna fördelas på fler intressenter. Pågående delstudie 

inom SIGURD undersöker förändringar i samhällskostnader beroende på familjers 

flyttmönster och kopplingen till lägenhetsbeståndet. I studien ingår alla intressenter till 

utvecklingen på Backaplan, utöver staden även fastighetsägarna, boende och 

bostadssökande och t ex polisen. Resultat av pågående delstudie väntas under 2020.  

Stadsbyggnadskontoret deltar i forskningsprojektet och önskar återkomma till 

byggnadsnämnden med kommande resultat.  
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