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BmSS Carlandersplatsen  
Enlig uppdragsbeställning daterat 2016-09-13 har lokalförvaltningen 

genomfört en förstudie avseende en BmSS vid Carlandersplatsen i det bakre 

av de nyproducerade flerbostadshusen. 

Hyresobjektet 
Hyresvärden, Wallenstam Fastigheter AB erbjuder en BmSS vid 

Carlandersplatsen som innehåller 9 lägenheter, personalutrymmen samt yta 

för gemenskap. Bostaden omfattar totalt ca 588 m² varav ca 486 m² enskild 

och gemensam bostadsyta resterande är gemensam yta, personalyta och 

tekniska utrymmen. Två lägenheter har 1 rum och kök och yta 35 m², övriga 

sex innehåller 2 rum och kök samt varierar mellan 39 och 52 m² 

Anpassning till verksamheten, som betalas med ett tillägg under 10 år, 

består av Säkerhetstekniska installationer (armaturer, datanät, internt larm, 

positionerbart larm, passagesystem, vitvaror enligt TKA, miljökrav enl 

TKA.  Kostnaden för anpassningarna har bedömts till cirka 1 300 tkr i 

dagens kostnadsläge. 

Hyra 

Ett 10 årigt hyresavtal föreslås där årshyran preliminärt beräknas bli ca 

1 763 tkr. Förvaltningens netto hyreskostnader uppskattas till 1 763 tkr 

minus 973 tkr vilket blir ca 790 tkr per år. 973 tkr är summan av vad de 

boende beräknas betala i hyra för sina lägenheter. Lägenheterna är mellan 

35 och 52 m², preliminär månadshyra inklusive el och värme blir ca 8800 – 

9900 kr i 2020 års nivå. 

Årshyran består av grundhyra till fastighetsägaren ca 1346 tkr, tilläggshyra 

ca 202 tkr och driftskostnader som inkluderar lokalförvaltningens 

mellanhyresvärdskap ca 215 tkr per år. Hyrestillägget för anpassningar och 

LFs nedlagda förstudiekostnader betalas bara under den första 10-åriga 

kontraktsperioden. Fastighetsskatt tillkommer men kostnader för el och 

värme ingår. 

Preliminär inflyttning är satt till kvartal 1, 2025. 



 

 

 

Fakturering 

Om nämnden för funktionsstöd inte genomför projektet kommer 

lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien. 

Lokalförvaltningens nedlagda kostnad är ca 72 tkr, fastighetsägarens 

eventuella kostnader tillkommer. 

 

Nämnden för funktionsstöds beslut distribueras till:  

Lokalnämnden 

Stadsledningskontoret (avd Planering och analys) 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Lokalsekretariatet 

Helena Renström 

Planeringsledare 

E-post: helena.renstrom@stadshuset.goteborg.se 

Telefon 031-368 06 12 

 

Jörgen Samuelsson 

Avdelningschef för Planering och analys 

E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se 

Telefon: 031-368 00 34 
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