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Svar på samrådsremiss gällande Program för 
Biskopsgården 

 Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker Program för Biskopsgården med de syn-

punkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

byggnadsnämnden. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit emot en samrådsremiss om Program för Biskopsgården. För-

valtningen anser att programmet bidrar till en positiv stadsutveckling genom att bland 

annat öka andelen bebyggelse med småhus, bygga bort barriärer och förbättra bostadsnära 

grönområden. 

Biskopsgården ligger i ett område med stora höjdskillnader och kuperad terräng vilket 

tyvärr påverkar tillgängligheten och framkomligheten för personer med funktions-

nedsättningar. Därför anser förvaltningen att målsättningen att personer med funktions-

nedsättning kan förflytta sig och använda alla stadens inne och utemiljöer på lika villkor 

som andra tydligt bör framgå och genomsyra Program för Biskopsgården som innebär 

omfattande stadsutveckling som spänner över lång tid framåt. 

Programmet föreslår en nybyggnation av cirka 4 000 nya bostäder. Förvaltningen anser 

därför att det också bör framgå av programmet att stadens verksamheter ska tillämpa och 

ställa krav på universell utformning vid nybyggnation av bostäder. 

Förvaltningen anser sammantaget att förslaget till program har tagit hänsyn till många 

viktiga sociala aspekter för områdets utveckling och att ett genomförande av programmet 

kan bidra positivt för livsvillkoren för nämndens målgrupper. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Ett program är ett planerande dokument som har direkt inverkan på ekonomin eftersom 

det anger en inriktning för framtida utveckling. Programmet har en utbyggnadstid på 

längre än 15 år och innehåller nyetableringar av kommunal service så som bostad med 

särskild service (BmSS). Det är i nuläget inte möjligt att uppskatta de ekonomiska 

konsekvenserna av programmet för nämnden för funktionsstöd. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-07-13 

Diarienummer N161-1088/22 

 

Handläggare 

Lovisa Wennerström, Veronica Berntson 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: fornamn.efternamn@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension  
Den ekologiska dimensionen framkommer i programmet främst genom bostadsnära 

parker, andra grönområden och hållbar mobilitet. Samtliga strategier kan bidra positivt 

till stadens miljömål om att bevara biologisk mångfald och minska miljöpåverkan från 

transporter. För förvaltningens målgrupper är det viktigt att grönområden, parker och 

infrastruktur utformas med hänsyn till funktionshinderperspektivet. 

Programmet har goda kopplingar till stadens utbyggnadsstrategi, grönstrategi och 

uppsatta miljömål. Ytterligare miljökonsekvensbedömningar kommer att genomföras i 

detaljplanering av ny bebyggelse inom programområdet.  

Bedömning ur social dimension 
Biskopsgården brukar beskrivas som en av Göteborgs mest utsatta stadsdelar. 

Programmet omfattar mellanområdena Västra och Östra Biskopsgården. I SOM-

institutets mätning från 2021 är Västra Biskopsgården det mellanområde i Göteborg där 

de svarande i högst utsträckning svarat att påståendet ”Jag känner mig trygg i mitt 

bostadsområde” är helt felaktigt.1 Västra Biskopsgården är också det mellanområde i 

staden som har störst andel (20 procent) extrem trångboddhet.2 Bostadsbeståndet i Västra 

Biskopsgården består av 85 procent hyresrätter, 13 procent bostadsrätter och cirka 2 

procent äganderätter.3 

Programmet omfattar många olika perspektiv som sammantaget syftar till ökad upplevd 

trygghet och ökad social hållbarhet. Programarbetet är ett försök att genom stadsplanering 

bidra till att överbrygga barriärer, både fysiska och mentala, och att bidra till att 

boendesegregationen bryts. Förvaltningen ser positivt på programmets strategier för att 

skapa en nära, sammanhållen och robust stad4.  

Programmet anger med koppling till markanvändning att bostäder för alla grupper 

(BmSS, studentbostäder, äldrebostäder), olika typologier (småhus, radhus, lägenheter) 

och med olika upplåtelseform (bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt) ska bidra till att skapa en 

socialt hållbar stadsdel. Då en övervägande del av det befintliga bostadsbeståndet består 

av hyreslägenheter i flerfamiljshus ska programmet skapa möjligheter att bygga fler 

bostadsrätter och småhus så att en utjämning av boendeformerna sker. En viktig strategi i 

programmet innebär således att komplettera med nya bebyggelsetypologier och 

bostadstyper. Förvaltningen instämmer i programmets slutsats att nya och större bostäder 

behöver bli ekonomiskt överkomliga för att kunna bidra till att lösa de utmaningar som 

finns i stadsdelen med trångboddhet för barnfamiljer.5 Förvaltningens målgrupper, 

personer med funktionsnedsättningar, är på motsvarande sätt i behov av ekonomiskt 

överkomliga och tillgänglighetsanpassade bostäder. 

Andra strategier i programmet innebär att säkra god samhällsservice och att skapa 

attraktivare offentliga rum och mötesplatser. Ett ökat underlag till de lokala torgen och 

utvidgade centrumområden med verksamheter i bottenvåning. Ett finmaskigare gatunät 

och ombyggda gator som innebär att hastigheter för biltrafiken sänks och att gång- och 

 
1 Trygghet i Göteborg 2021 (gu.se), sid 9 
2 Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf (goteborg.se), sid 180 
3 Program för Biskopsgården (goteborg.se), sid 11 
4 Ibidem, sida 23 
5 Ibidem, sida 43 

https://www.gu.se/sites/default/files/2022-04/6.%20Trygghet%20i%20G%C3%B6teborg%202021.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/J%C3%A4mlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Program%20-%20Biskopsg%C3%A5rden-Program%20-%20samr%C3%A5d-Programhandling/$File/Samr%C3%A5dshandling%20Program%20Biskopsg%C3%A5rden%202022-05-17,%20reviderad%202022-06-21.pdf?OpenElement
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cykelbanorna förbättras. Den befintliga strukturen av bilfria miljöer inne i flera 

bostadsområden kommer att finnas kvar. Programmet lyfter också trygghetsaspekten i 

relation till grönområden så att människor kan och vill använda den gröna närmiljön 

under större delar av dygnet. 

I förslaget till program beskrivs att både en arena samt en grundskola är lämpligt att 

uppföra strax norr om de befintliga idrottsanläggningarna intill Svarte mosse. En ny arena 

i kombination med uppgraderingen av Svarte mosse till en stadspark skulle kunna göra 

platsen till en målpunkt som besöks av boende både inom och utanför stadsdelen för 

fritidsaktiviteter och rekration. 

Förvaltningen ser positivt på föreslagen stadsutveckling och betonar i sammanhanget 

betydelsen av att staden har höga ambitioner och fokus på tillgänglighetsfrågorna bland 

annat genom att tillämpa de strategier om universell utformning för bostäder och inne- 

och utemiljöer som är antagna i Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning 2021-2026. 

Förvaltningen anser att Program för Biskopsgården som helhet är välarbetat och har tagit 

hänsyn till många viktiga sociala aspekter för områdets utveckling. Ett genomförande av 

programmet kan bidra positivt för livsvillkoren för nämndens målgrupper. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 14 

september 2022. 

Bilaga 
1. Samrådshandling gällande Program för Biskopsgården 
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Ärendet  
Nämnden har tagit emot en samrådsremiss med förslag till Program för Biskopsgården.  

Samrådstiden pågår mellan den 22 juni och den 13 september 2022, och nämnden för 

funktionsstöd har fått förlängd svarstid till den 21 september 2022. 

Beskrivning av ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade 2018 att ett program för Biskopsgården ska tas fram. Syftet 

med programmet är att utreda kommunens långsiktiga avsikter med utvecklingen av 

Biskopsgården och att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur 

Biskopsgården ska utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stadsdel. Programmet 

ska utgöra ett konkret stöd för pågående och kommande detaljplaner. Utbyggnadstiden 

för hela programmet är längre än 15 år. 

Byggnadsnämnden önskar också tydliggöra kopplingen till Kommunfullmäktiges budget 

som trycker på att vända utvecklingen i stadens utsatta områden genom att prioritera 

planering genom program och detaljplaner i dessa områden.  

Områdesbeskrivning 

 
Bebyggelsen i Biskopsgården består till största delen av flerfamiljshus i fyra våningar och 

punkthus i upp till nio våningar, och vissa högre skivhus, framför allt i de östra delarna. I 

Biskopsgården bor uppskattningsvis 30 000 människor. I delar av området, framför allt 

Norra Biskopsgården, råder trångboddhet. Inom planområdet finns det tre större torg med 

en del samhällsservice och arbetsplatser. I Norra Biskopsgården finns naturområdet 

Svarte Mosse som är ett populärt rekreationsområde. 

Större delen av Biskopsgården uppfördes innan miljonprogrammets bostadsbyggande. 

Södra Biskopsgården formades av 1950-talets grannskapsplanering, Norra Biskopsgården 
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kom att präglas av en större rationalisering medan Länsmansgården längst i norr bär alla 

karaktärsdrag av miljonprogrammets byggande. 

Topografin i området består av två parallella bergsryggar, från norr till söder. I dalen 

mellan bergsryggarna löper Sommarvädersgatan. Bebyggelsen är på ett genomtänkt sätt 

inpassad i naturlandskapet. Även de befintliga torgen är karaktäristiskt placerade i 

landskapet och fungerar som entréer till respektive delområde. Vårväderstorget ligger 

nere i en dalgång, medan både Friskväderstorget samt Länsmanstorget ligger uppe på den 

västra bergsryggen. 

Den kuperade terrängen utgör en svårighet i att både orientera sig på plats och att fysiskt 

ta sig mellan områden med stora höjdskillnader. Många kopplingar och stråk går utmed 

uppväxt natur som saknar kontakt med bostadsbebyggelse och kan därför upplevas som 

otrygga. Terrängen ger också en begränsning i antalet möjliga kopplingar mellan 

bostadsområden inom stadsdelen, men också mellan stadsdelen och närliggande 

stadsdelar varför flera bostadsområden inte uppfattas som nära eller sammanhängande i 

förhållande till varandra. 

Inom programområdet är Sommarvädersgatan det starkaste stråket för både cyklister och 

bilister. Gatan är också den enda körbara kopplingen mellan Södra Biskopsgården, Norra 

Biskopsgården samt Länsmansgården. Längs Höstvädersgatan och Sommarvädersgatan 

går spårvägen som trafikeras av tre spårvagnslinjer. Det tar 15 minuter med spårvagn från 

Brunnsparken till Vårväderstorget. 

Program för Biskopsgården 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program för Biskopsgården. 

Programmet omfattar primärområdena Södra och Norra Biskopsgården och Länsmans-

gården (Västra Biskopsgården) och Svartedalen och Jättesten (Östra Biskopsgården).  

Programmet ska gälla ungefär 15 år, men utbyggnadsstrategierna är mer långsiktiga än 

så.    

Visionen i programmet är att Biskopsgården ska utvecklas till ”Biskopsstaden”, en trygg, 

tillgänglig och småskalig stadsomvandling enligt trädgårdsstadens principer. Målet är att 

uppnå ökad social hållbarhet genom att knyta bostadsområden närmare varandra och 

skapa en sammanhängande stadsväv utan påtagliga barriärer. 

Programmet identifierar viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur 

Biskopsgården ska utvecklas till en nära sammanhållen och robust stadsdel. Programmet 

syftar till att åtgärda det som skapar barriärer och otrygghet men även förstärka bland 

annat de gröna och kulturhistoriska kvalitéerna.  

I programmet föreslås cirka 4 000 nya bostäder varav en fjärdedel är småhus. 

Programförslaget innehåller en ny grundskola och 70-78 avdelningar förskola. Av dessa 

är 58-66 avdelningar i helt nya förskolor och 12 avdelningar inom befintliga förskolor 

som byggs ut eller ersätts på samma tomt. Det föreslås också en arena för idrott och 

kultur, Svarte Mosse ska omvandlas till stadspark och flera nya mindre parker ska 

tillkomma. Inom programmet ryms också nya vägar, framför allt för kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik. 
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Vissa boende har idag 600 meter till närmaste hållplatser med höjdskillnader på upp mot 

20 meter. I programmet föreslås en ny gata ”västra stråket” med kollektivtrafik på 

höjdryggen i den västra delen av programområdet.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen yttrar sig över remissförslaget utifrån nämndens målgrupper, verksamhets-

områden och perspektiv. 

Bostad med särskild service (BmSS) 

Förvaltningen ser ett ökat behov av bostad med särskild service (BmSS) hos befolkningen 

i stort. För att tillgodose behovet av BmSS i staden under en tioårsperiod behövs ett 

tillskott av cirka 650 lägenheter. För att kunna möta detta behov behöver Göteborgs Stad 

bygga fler BmSS. En större andel av det bedömda behovet av BmSS behöver utformas 

som en gruppbostad vilket innebär en sammanhållen enhet med ett skalskydd runt 

lägenheter, gemensamhets- och personalutrymmen. Denna utformning planeras bäst i 

egenproducerade friliggande byggnader som ger en större möjlighet för flexibilitet vid 

nybyggnation. För att kunna göra detta behövs yta och tomter för friliggande BmSS. 

Förvaltningen ser positivt på att BmSS är påtänkt redan i programarbetet och utmarkerat 

på kartorna över markanvändning och bebyggelseförslag för de tre delområdena på 

sidorna 38-40. 

BmSS är inritat på kartorna under rubriken Kommunal service, tillsammans med förskola 

och skola. Förvaltningen vill här påpeka att BmSS är en kommunal service men framför 

allt en bostadsform. Behovet av stöd hos personer som bor på BmSS påverkar såväl var 

bostäderna bör lokaliseras som hur de ska utformas. För vissa personer fungerar det bra 

med en integrering i ett större bostadsområde medan för andra personer är en mer avskild 

lokalisering att föredra. Rent generellt är en lokalisering av BmSS i nära anslutning till 

förskola och skola något som bör undvikas då det begränsar möjlighet till val av 

målgruppsinriktning för bostaden.  

Tillgängliga bostäder 

Programmet föreslår en omfattande nybyggnation av cirka 4 000 nya bostäder varav en 

fjärdedel är småhus. Enligt Lokalt utvecklingsprogram för Hisingen 2022 har majoriteten 

av de äldre flerbostadshusen på Hisingen brister vad gäller tillgänglighet för personer 

med fysiska funktionsnedsättningar. Det rör sig bland annat om avsaknad av hiss eller 

andra fysiska hinder.6 Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig bostad 

och att leva ett självständigt liv i ett samhälle med lika valmöjligheter som andra. 

Tillgängliga bostäder är viktigt också för möjligheter till kvarboende för den åldrande 

delen av befolkningen. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att det bör framgå av 

programmet att stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell 

utformning vid nybyggnation av bostäder. Detta är en fastslagen strategi i Göteborgs 

Stads Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026, för 

vilken byggnadsnämnden är utpekad som särskilt ansvarig. 

Orienterbarhet och tillgänglighet i stadsmiljön 

Den kuperade terrängen i Biskopsgården utgör en svårighet i att både orientera sig på 

plats och att fysiskt ta sig mellan områden med stora höjdskillnader. Storskaligheten i 

bebyggelsen kan ibland också göra att stadsdelen upplevs som svår att orientera sig i. Den 

 
6 Lokalt utvecklingsprogram för Hisingen 2022 (goteborg.se), sida 26 

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Program%20-%20Biskopsg%C3%A5rden-Program%20-%20samr%C3%A5d-Lokalt%20utvecklingsprogram%20Hisingen/$File/1.%20Lokalt%20utvecklingsprogram%20Hisingen.pdf?OpenElement
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bärande idén i programhandlingen är att komplettera med det som inte finns. Syftet är att 

skapa en variation och bygga nya strukturer som kopplar samman områden. För-

valtningen ser positivt på programmets målsättningar om att komplettera med nya 

bebyggelsetypologier och bostadstyper och en omvandling enligt trädgårdsstadens 

principer. Stadsdelar planerade efter trädgårdsstadens principer innehåller ofta en 

blandning av flerbostadshus ut mot huvudgatorna med småhus och stadsradhus innanför. 

Blandningen inom samma kvarter är viktig för att kunna erbjuda en blandning av 

bostäder i olika storlekar och prisklasser. Bostäderna placeras i liv med gatan, eller nära, 

eftersom gatorna då mer får funktionen av ett lugnt offentligt rum till skillnad från högt 

trafikerade gator och leder som får en stark barriärverkan. Förvaltningen anser att en 

förtätning och omvandling enligt dessa principer kan bidra till förbättrad orienterbarhet 

och identifikation i närområden samt också en ökad upplevd trygghet i stadsmiljön. 

Föreslagen exploatering innebär ett ökat tryck på parker och naturområden. Programmet 

föreslår att man ska värna, nyttja, utveckla och tillskapa park- och naturområden för att 

möta det ökade behovet. Ett 10-tal bostadsnära parker och andra grönområden föreslås 

inom programområdet samt omvandlingen av Svarte mosse till stadspark. Förvaltningen 

ser positivt på programmets intentioner om nära grönområden. Detta är betydelsefullt för 

möjligheten till nära natur- och rekreationsupplevelser för nämndens målgrupper. I 

programmet anges dock att det kan vara en utmaning att tillgänglighetsanpassa befintliga 

grönområden på grund av de topografiska förutsättningarna vilket kan innebära att vissa 

grönområden kan få sämre tillgänglighet.7 

Naturens beskaffenhet och de svårigheter som den kuperade terrängen innebär är 

uppenbart en stor utmaning för stadsplaneringen. Därför anser förvaltningen att 

målsättningen att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig och använda alla 

stadens inne och utemiljöer på lika villkor som andra tydligt bör framgå och genomsyra 

ett program som innebär omfattande stadsutveckling och som spänner över lång tid 

framåt. Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell utformning vid, 

stadsplanering samt ny- och ombyggnationer av stadens inne- och utemiljöer, detta är en 

antagen strategi kopplad till målet från Göteborgs Stads Program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättningar 2021-2026. Byggnadsnämnden är utpekad som 

särskilt ansvarig nämnd även för detta mål.  

Förvaltningen ser positivt på programmets förslag om en ny busslinje från 

Länsmanstorget i norr till Vårväderstorget i söder. En busslinje här bedöms som värdefull 

för att kompensera för de svårigheter som finns att ta sig fram över höjdskillnaderna till 

och från spårvagnshållplatserna. Trygga hållplatslägen med god tillgänglighet längs 

denna nya sträcka är viktigt i den fortsatta planeringen. Samtidigt behöver gångvägar till 

och från de befintliga spårvagnshållplatserna utformas på ett sätt så att det är möjligt för 

alla att ta sig fram i utemiljön och kollektivtrafiken. 

 

 

 

 

 
7 Program för Biskopsgården (goteborg.se), sid 45 

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Program%20-%20Biskopsg%C3%A5rden-Program%20-%20samr%C3%A5d-Programhandling/$File/Samr%C3%A5dshandling%20Program%20Biskopsg%C3%A5rden%202022-05-17,%20reviderad%202022-06-21.pdf?OpenElement
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