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Etablering av bostad med särskild service vid 
Carlandersplatsen 2 (bakre huset) 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med nio lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Carlanders-

platsen 2, det bakre huset. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder som eget yttrande förvaltningens 

tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Centrum gav i juni 2016 lokalsekretariatet i uppdrag att genom 

Lokalförvaltningen genomföra en förstudie inklusive kostnadskalkyl för att utreda 

förutsättningarna att hyra in en till två bostäder med särskild service (BmSS) hos 

hyresvärden Wallenstam Fastigheter AB vid Carlandersplatsen. Utifrån 

lokalförvaltningens förstudie har stadsledningskontoret, avdelningen för planering och 

analys inkommit med ett yttrande för BmSS med totalt nio lägenheter samt 

gemensamhets- och personalutrymme vid Carlandersplatsen, det bakre huset. Ett beslut 

från förvaltningen för funktionsstöd och godkännande i kommunstyrelsen om att etablera 

detta BmSS vid Carlandersplatsen, det bakre huset kan lokalförvaltningen färdigställa 

avtal för inhyrning och inflyttning kan ske enligt plan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Hyresvärden, Wallenstam fastigheter AB erbjuder en BmSS vid Carlandersplatsen, det 

bakre huset som omfattar nio lägenheter, ytor för gemenskap och personalutrymmen. 

Bostaden omfattar totalt cirka 588² varav cirka 486m² är enskild och gemensam yta för 

lägenheterna och 102m² gemensam yta, personalyta och tekniska utrymmen. Två av 

lägenheterna är 1 rum och kök med en yta på 35m², övriga sju lägenheter är 2 rum och 

kök och varierar mellan 39m² och 52m² i ytor med en preliminär månadshyran, inklusive 

el och värme på cirka 8 800kr – 9 900/månad i 2020 års nivå.  

Lokalnämnden tog, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige hösten 2019, över 

ansvaret för stadens internhyressättning från kommunstyrelsen. Därefter gavs 

lokalförvaltningen i uppdrag att ta fram nya hyressättande principer att börja gälla från 

och med 2022. I februari 2021 beslutade lokalnämnden i enlighet med det förslag som 

förvaltningen presenterade vilket är en hyressättning som utgår ifrån principen om 

självkostnad. Det innebär att den verksamhet som nyttjar en lokal också bär samtliga 

kostnader för den lokalen. Den tidigare hyressättningsprincipen (funktionshyra) har haft 

en svag koppling till vad lokalerna verkligen kostar. Enligt kommunfullmäktiges beslut 
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om överförande av ansvar för stadens interna hyressättning, ska ärendet återredovisas till 

och godkännas av kommunfullmäktige. Ärendet ligger därför nu hos 

stadsledningskontoret för vidare beredning till kommunfullmäktige. När ärendet föredras 

i fullmäktige är ännu inte tydliggjort. 

Hyresavtal föreslås tecknas för 10 år där den preliminära årshyran i 2020 års nivå 

beräknas bli 1 763 tkr. Förvaltningen för funktionsstöds nettohyreskostnader uppskattas 

till 1 736 tkr minus 973 tkr som är summan hyresgästerna beräknas betala i hyra för sina 

lägenheter. 790 tkr blir den hyra som belastar förvaltningen när de boendes hyra är 

avdragen. Årshyran består av grundhyra till fastighetsägaren på ca 1346 tkr, tilläggshyra 

på ca 202 tkr samt driftskostnader som inkluderar lokalförvaltningens 

mellanhyresvärdskap på ca 215 tkr per år. Fastighetsägaren kommer att behöva utföra 

anpassningarna i byggnaden för att BmSS ska kunna bedrivas. Anpassningarna består av 

sprinkler, brandlarm, lås och larm, passersystem, spisvakter, medicinskåp, extra 

ljudisolering. Dessa anpassningar regleras som ett separat tilläggsavtal som kompletterar 

hyreskostnaderna. Hyrestillägget för anpassningar och lokalförvaltningens 

förstudiekostnader betalas bara under den första 10-åriga kontraktsperioden. 

Fastighetsskatt tillkommer men kostnader för el och värme ingår. 

Budget för drift av nyetablerade BmSS finns avsatt i budget för expansion i förvaltningen 

för funktionsstöd. 

Om förvaltningen för funktionsstöd inte genomför projektet kommer Lokalförvaltningen 

att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien på 72 tkr, fastighetsägarens 

eventuella kostnader tillkommer. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs stad har högt ställda krav och mål avseende miljö och strävar efter ett hållbart 

byggande med helhetssyn. 

Bedömning ur social dimension  
Planeringen av bostad med särskild service utgår från att personer med funktions-

nedsättningar ska få goda levnadsvillkor i den nya bostaden. Bostaden ligger integrerat i 

ett bostadsområde och planeras för att tillgodose behovet för kommande hyresgäster 

oavsett funktionsnedsättning, kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, religion eller annan 

trosuppfattning, etnicitet och sexuell läggning. 

Bostaden planeras för vuxna personer med funktionsnedsättningar som har rätt till BmSS. 

I de fall barn besöker enheten ansvarar verksamheten för att det kan ske på ett tryggt sätt. 

Samverkan 
Information har getts i förvaltningen för funktionsstöd samverkansgrupp (FSG) den 15/4 

2021. 

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets yttrande 2021-03-22, diarienummer 1238/16 
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Ärendet 
Stadsledningskontoret, avdelningen för planering och analys har inkommit med ett 

yttrande av en BmSS med totalt nio lägenheter samt gemensamhets- och personal-

utrymmen vid Carlandersplatsen, det bakre huset av de två nyproducerade.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Centrum gav i juni 2016, via lokalsekretariatet, lokalförvaltningen i 

uppdrag att genomföra en förstudie inklusive kostnadskalkyl för att undersöka förut-

sättningarna att hyra in en till två bostäder med BmSS hos fastighetsvärden Wallenstam 

Fastigheter AB vid Carlandersplatsen. Objektet finns med i ”Behovs- och produktions-

plan 2021–2024 för bostäder för personer med funktionsnedsättning” som en inhyrning 

flerbostadshus med färdigställande under 2024 men på grund av förseningar är hela 

nyproduktionen framflyttad till 2025. Planen för 2021-2024 är antagen av stadsdels-

nämnden Centrum 2020-10-20.   

Ett beslut från förvaltningen för funktionsstöd att begära godkännande hos kommun-

styrelsen om inhyrning av nio lägenheter för hyresgäster samt lokaler för gemenskap- och 

personal hos hyresvärden Wallenstam Fastigheter AB vid Carlandersplatsen innebär att 

lokalnämnden kan fortsätta planering och byggnation inom kommunfullmäktiges 

beslutande budgetram med preliminärt färdigställande kvartal 1 2025. 

Behovet av BmSS är fortsatt stort i Göteborgs stad. I ”Plan för personer med funktions-

nedsättning 2021–2024” görs en bedömning att cirka 375 personer har behov av en 

BmSS inom planperioden. 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen konstaterar att det i staden finns ett fortsatt stort behov av BmSS av olika 

slag. En konsekvens av stadens fleråriga brist på BmSS är att omkring 115 personer har 

ett icke verkställt beslut. För att tillgodose behov av BmSS är det av största vikt att vidta 

åtgärder för att säkerställa att planerad produktion av BmSS genomförs så tidigt som 

möjligt under planperioden. Förvaltningen för funktionsstöd har av kommunfullmäktige 

getts uppdraget att planera, samordna och förmedla bostäder för personer med funktions-

nedsättningar. Det är förvaltningens uppfattning att planeringen och dimensioneringen av 

bostaden ger goda förutsättningar för att verksamheten kommer fungera bra ur hyresgäst- 

och medarbetarsynpunkt. 
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