
 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0363/20 1 (5) 

  

   

Ansökan om planbesked för BmSS på 
fastigheten Bingared 3:1 inom stadsdelen 
Olofstorp 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked för BmSS på fastigheten Bingared 

3:1 i enlighet med vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.  

 

2. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan. 

Sammanfattning 
Det finns behov av tomter för boende med särskild service (BmSS) över hela staden.  

Angered är en av de stadsdelar där behovet är som störst och lokalsekretariatet har 

inkommit med en beställning av mark för friliggande BmSS. 

Den aktuella platsen är planlagd för bostadsändamål men planen medger inte byggnader 

av den storlek som krävs för BmSS och planen behöver därför ändras. 

Den aktuella marken ägs av Göteborgs Kommun och förvaltas av fastighetsnämnden.  

Lokalförvaltningen och lokalsekretariatet säkerställer att investeringsmedel finns. 

På platsen ryms även ett friliggande småhus som också ingår i begäran om planbesked. 

Ekonomiska konsekvenser 
Lokalförvaltningen och lokalsekretariatet säkerställer att investeringsmedel finns för 

projektering och byggnation av BmSS. 

Marken ägs av Göteborgs Kommun och förvaltas av fastighetsnämnden.  

Förslaget innebär även möjlighet att uppföra ett småhus vilket också kan ge en intäkt till 

kommunen. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-20 

Diarienummer 0363/20 

 

Handläggare 

Jan Aleby 

Telefon: 031 - 368 11 93 

E-post: jan.aleby@fastighet.goteborg.se  
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Mångfaldsperspektivet 
BmSS är en viktig del i arbetet för att människors olikheter inte ska utgöra ett hinder för 

den enskilde individen och åtgärden bedöms som ett steg för att stärka detta perspektiv.  

Jämställdhetsperspektivet 
Åtgärden bedöms bidra till detta perspektiv genom att både fler kvinnor och män med 

olika funktionsförmåga kan får en god boendesituation. 

Miljöperspektivet 
Förslaget innebär att befintlig infrastruktur i stor utsträckning kan utnyttjas vilket bedöms 

som resurseffektivt. 

Busshållplats som trafikeras med Blå express finns inom ca 350 meter. 

Sammantaget bedöms förslaget stämma med stadens miljömål God bebyggd miljö. Enligt 

målet ska den bebyggda miljön i Göteborgs Stad bidra till en god livsmiljö där resurser 

nyttjas på ett hållbart sätt.   

Omvärldsperspektivet 
För att motsvara behoven som uppstår när staden växer så behövs en motsvarande 

utbyggnad med BmSS. Det handlar då inte endast om antal bostäder utan även om 

kvalitativa boendemiljöer för alla grupper i samhället.  

Förslaget bedöms ha positiv påverkan avseende det globala 2030-målet nr 10 Minskad 

ojämlikhet. 

Samverkan 
Fastighetskontoret har inte funnit något skäl till samverkan med de fackliga 

organisationerna i den här frågan. 

Samverkan har skett med trafikkontoret samt Trafikverket eftersom förslaget bygger på 

tillfart från det statliga vägnätet. 

Samverkan har också skett med lokalsekretariatet kring omfattning, utformning och 

placering av boendet. Lokalsekretariatet bedömer att den aktuella tomten är väl lämpad 

för ändamålet.  

Samverkan med andra kommunal förvaltningar har inte skett i detta ärende eftersom 

gällande detaljplan från 1996 anger bostäder. En prövning av ändamålet har alltså redan 

genomförts för den aktuella platsen. 

 

Bilagor 
Översikts- och detaljkarta 

Skissförslag 
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Protokollsutdrag 
Lokalsekretariatet 
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Ärendet  
Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av mark för friliggande BmSS. 

Den aktuella marken ägs av Göteborgs Kommun och förvaltas av fastighetsnämnden.  

Gällande detaljplan anger bostadsändamål men byggrätten möjliggör inte storleksmässigt 

BmSS. 

Fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden beslutar att begära planbesked för BmSS 

Begäran innehåller även möjlighet för ett småhus. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalsekretariatet har 2018 inkommit med en beställning av 10 BmSS fördelade på ett 

antal stadsdelar. Särskilt angeläget är att hitta tomter för egen produktion. 

Gällande detaljplan för den aktuella platsen anger bostäder och möjliggör ett par 

friliggande småhus. 

Fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden begär planbesked för att ändra 

detaljplanen så att en byggnad som rymmer BmSS möjliggörs samtidigt som byggrätt för 

ett friliggande småhus bibehålls.  

Förvaltningens bedömning 
Det finns behov av tomter för BmSS över hela staden och Angered är en av de stadsdelar 

där behovet är som störst.  

Den nu aktuella platsen är redan prövad för bostadsbebyggelse i samband med 

framtagandet av nu gällande detaljplan från 1996. Planen medger dock maximalt 225 m² 

byggnadsarea per fastighet vilket inte räcker för BmSS. Planen anger även att max två 

bostäder tillåts per fastighet över 1000 m² varför en ändring av planen krävs.  

Översiktsplanen anger Bebyggelseområde med grön och rekreationsytor.  

Mest efterfrågade storlekar på enheterna är enligt lokalsekretariatet 6 eller 8 lägenheter 

plus yta för gemenskap och personal. Boenden med 8 eller fler lägenheter kan utföras i 

två plan.  

Med avseende på topografin bedöms en byggnad i sluttningsläge som lämplig och 

tomtens storlek medger 8 lägenheter. Huvudentrén föreslås i nedre plan där angöring, 

tillgänglig parkering och vändning kan anordnas.  

Tomten bör enlig LS vara 1500–2500 m² beroende på hur P-platser och angöring kan 

anordnas. I det aktuella fallet innebär det att det sydväst om boendet även föreslås en 

skafttomt där ett friliggande småhus kan uppföras. 

Förslaget innebär att befintlig gata används för tillfart och kompletteras med 

vändmöjlighet. Gatan ansluter direkt till Väg 190 och Trafikverket bedömer med 

utgångspunkt i de förutsättningar som nu finns att lösningen uppfyller 

trafiksäkerhetskraven. Om fler bostäder skulle bli aktuella än de som nu föreslås så kan 

åtgärder i korsningspunkten bli nödvändiga. 
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Sammantaget bedöms plasten som lämplig för BmSS samt ett friliggande småhus och 

fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden begär planbesked för att möjliggöra detta.  

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Karin Frykberg 

Avdelningschef  
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