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Yttrande angående – Kommunstyrelsens 
lokalbehovsplan 2023 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
 

Det är viktigt att stadens lokaler utnyttjas optimalt. Dels av ekonomiska skäl, dels av 
energi- och miljömässiga skäl. Rådhuset som utnyttjas av kommunstyrelsen har ett stort 
kulturhistoriskt värde och dess lokaler ska hanteras varsamt. Rådhusets äldre del 
förklarades som byggnadsminne 1968 och dess tillbyggnad förklarades som 
byggnadsminne 1982.  

Cykelparkeringen bakom rådhuset vetter mot Tyska kyrkan och har en låsbar port. Denna 
möjlighet till en säker och trygg parkering är uppskattad av de som väljer att cykla till 
arbetet. 

De anställda på stadsledningskontoret som har Högvakten och Börsen som arbetsplats ska 
givetvis erbjudas goda parkeringsmöjligheter för cyklar. Låsta utrymmen med skyddande 
tak är en självklar förutsättning för att stadsledningskontoret anställda ska välja cykeln 
som transportmedel. En plan för säkra och inhägnade cykelparkeringar bör tas fram och 
antalet platser ska dimensioneras efter antalet anställda. 

Ledningen i Göteborg måste föregå med gott exempel i den viktiga omställningen till 
hållbart resande och ett klimatsmart liv. Det är en förtroendefråga. 
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Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2023  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens lokalbehovsplan för 2023 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för lokaler i fastigheterna Rådhuset, Högvakten och Börsen 
samt lokal för Ungdomsfullmäktige och lokaler för fackliga företrädare med 
kommunövergripande uppdrag.  

I ärendet lyfts utmaningen och möjligheten kring effektivt lokalnyttjande, utifrån ”nya 
arbetsmönster” efter pandemin, som innebär att medarbetare nu utför mer arbete hemifrån 
än före pandemin. Stadsledningskontoret avser att erbjuda och aktivt söka ett 
samnyttjande av kontorslokalerna på Högvakten med någon annan förvaltning eller bolag. 
Dialog avseende samnyttjande förs med de fyra blivande förvaltningarna inom 
stadsutveckling samt med Stadshus AB, som har lokaler inom samma kvarter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lokalkostnaderna förväntas vara stabila och följa gällande hyresavtal. Men möjligheten 
att samnyttja kontorslokalerna på Högvakten med annan kommunintern partner skulle 
kunna medföra en gynnsam lokalkostnadsutveckling för kommunstyrelsen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Energiförbrukningen för uppvärmning, ventilation, belysning och övrig teknik är relativt 
konstant oavsett om kontorslokaler är väl nyttjade eller mindre väl nyttjade. Ett 
samnyttjande av lokalerna som innebär hög lokaleffektivitet genom att ytorna befolkas av 
det antal medarbetare de är beräknade för är dock gynnsam ur ekologisk dimension i ett 
större perspektiv än den egna verksamheten. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Samverkan 
Information om kommunstyrelsens lokalbehovsanalys har givits till förvaltningens 
samverkansgrupp 2022-05-11 och 2022-06-15 i samband med punkt om flexibelt 
arbetssätt vid stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-04 
Diarienummer 0843/22 
 

Handläggare  
Cornelia Lönnroth 
Telefon:031-3680457 
E-post: cornelia.lonnroth@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Ärendet beskriver en analys över kommunstyrelsens lokalbehov i ett nutids och 
närtidsperspektiv. Det kan finns en viss risk för överytor i enlighet med vad framkommer 
av denna plan, men också en möjlighet till ökad effektivitet i nyttjandet av lokaler genom 
samnyttjande av lokaler tillsammans med annan partner.  

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna lokalbehovsplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 § 14 att stadens samtliga nämnder ska ta fram 
en lokalbehovsplan för att beskriva sina lokalbehov gällande lokaler för egen 
verksamhet. Lokalbehovsplaner utgör sedan underlag till Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsplan. 

 

 

Anders Roswall 
Chef område kontorsledning 
 

Eva Hessman 
Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads styrsystem 

 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs 
Stad är lagar och författningar, den politiska 
viljan och stadens invånare, brukare och kunder. 
För att förverkliga utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker 
har möjlighet att genom styrande dokument 
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 
Inom Göteborgs Stad gäller de styrande 
dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder 
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för 
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges 
budget är det övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande 
dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra 
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och 
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 
det och hur det ska göras. Styrande dokument är 
samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 
praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av 
och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i 
stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 
både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners 
och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande 
dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som 
är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna plan 
Syftet med kommunstyrelsens lokalbehovsplan är att presentera en analys och bedömning 
av verksamhetens lokalbehov. 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för de verksamheter som kommunstyrelsen har ett lokalansvar för. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2023. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 § 14 att stadens samtliga nämnder ska ta fram 
en lokalbehovsplan för att beskriva sina lokalbehov gällande lokaler för egen verksamhet. 

Koppling till andra styrande dokument 
Den huvudsakliga kopplingen sker med Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan till vilken 
kommunstyrelsen lokalbehovsplan utgör underlag. 

Stödjande dokument 
Övriga nämnders lokalbehovsplaner samt Higab AB:s långsiktiga underhållsplanering. 

Genomförande av denna plan 
Stadsledningskontoret ansvar för genomförande av denna plan. 

Uppföljning av denna plan  
Uppföljning sker i samband med antagande av en ny lokalbehovsplan. 
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Kommunstyrelsens 
lokalbehovsplan 
I avsnitten nedan redovisas en analys av aktuella utmaningar och möjligheter, lokalbehov, 
lokalkostnadsutveckling samt kopplade risker. 

Aktuella utmaningar och möjligheter 
Den huvudsakliga utmaning och möjlighet som har identifierats sammanfaller och är 
kopplat till ett förändrat arbetssätt och ökat arbete hemifrån som en direkt konsekvens av 
covid 19 pandemin. 

Stadsledningskontorets lokaler i Högvakten är anpassade för aktivitetsbaserat arbetssätt. 
Under planeringen och vid inflyttningen 2019 värderades proportionerna mellan tysta, 
lugna och aktiva zoner liksom ytorna för kontorsarbetsplatser och olika mötesrum eller 
samarbetsytor. Antalet anställda som i huvudsak är kontorsarbetande uppgår till cirka 220 
personer. Aktuellt antal kontorsarbetsplatser är 140 vilket gör att 64 procent av 
personalen kan använda en kontorsarbetsplats samtidigt. 

Under pandemin, 2020–2021, arbetade flertalet av medarbetarna hemma och 
arbetsformerna fick anpassas efter detta. Sedan 9 februari 2022 har en succesiv återgång 
till kontoret genomförts men arbetsformerna med att utföra viss del av arbetet hemifrån, 
färre fysiska möten, mer digitalt arbete med bland annat teamsmöten kvarstår i stor 
utsträckning. 

Användandet av kontorets lokaler har delvis anpassats efter de nya arbetsformerna. 
Främst har kontorsarbetsytorna minskats och fler möjligheter för teamsmöten upprättats. 
Ytterligare anpassningar kan behöva göras för att möta behov och förändrade arbetssätt. 

Bedömningen är att kontoret fortfarande är under återgång och att ”nya arbetsmönster” 
ännu inte satt sig. Samtidigt konstateras att många arbetsuppgifter om så önskas har 
fortsatta förutsättningar att utföras hemifrån. Lokalanvändningen ser och kommer att se 
annorlunda ut än tiden före pandemin. Utifrån antagande att alla medarbetare arbetar 
hemifrån en dag i veckan i genomsnitt, så har stadsledningskontoret en minskad närvaro 
på kontoret med 20 procent. 

En möjlighet som uppstår i samband med det förändrade arbetssättet och förutsättning för 
effektivt lokalutnyttjande är att erbjuda och aktivt söka ett samnyttjande av 
kontorslokalerna på Högvakten med någon annan förvaltning eller bolag. En förutsättning 
för samnyttjande är att det är en kommunintern partner utifrån säkerhetsaspekter, och att 
lokalbehoven är liknande de som kontoret erbjuder avseende arbetsplatser och mötesrum 
samt att det är möjligt med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Dialog avseende samnyttjande 
förs med de fyra blivande förvaltningarna inom stadsutveckling samt med Stadshus AB, 
som har lokaler inom samma kvarter. 
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Lokalbehovsanalys 
På ett övergripande plan är stadsledningskontorets bedömning att 
lokalförsörjningsbehovet är i balans i ett nutids- och närtidsperspektiv (5–10 år). Det kan 
finns en viss risk för överytor i enlighet med vad framkommer av denna plan. Möjlighet 
till ökad effektivitet i nyttjandet av lokaler finns genom samnyttjande av lokaler 
tillsammans med annan partner. 

En särskild utblick görs utifrån nedan listade verksamheter/behov: 

Ungdomsfullmäktige 

Idag nyttjas lokaler i Traktören men stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har 
signalerat ett eget behov av lokalerna och ser gärna att ungdomsfullmäktige flyttar ut på 
sikt. Stadsledningskontoret arbetar utifrån målsättningen att lösa verksamhetens 
lokalbehov inom kvarteret Högvakten. 

Cykelparkering 

För att uppmuntra kontorets medarbetare till ett klimatsmart resande med cykel behöver 
kontoret hitta en långsiktig lösning på cykelparkeringsbehovet. Idag samnyttjas 
cykelparkering på Traktörens innergård med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret 
utan hyra för stadsledningskontoret. Vidare erbjuds cykelparkering utanför Högvakten på 
torget, men cyklar står mindre skyddade där. På grund av ökande behov av 
cykelparkering hos de tre nämnda förvaltningarna behöver en annan lösning hittas. 

Fackliga lokaler 

Stadsledningskontoret hyr en lokal på Stampgatan 15 för fackliga företrädare som har 
kommunövergripande uppdrag. Fastigheten ägs av en privat fastighetsägare. 

Stadsledningskontoret ansvarar för att lokalerna följer samma standard som övriga lokaler 
avseende städning, underhåll och säkerhet. I lokalansvaret ingår även sophämtning och 
posthantering. Stadsledningskontoret ombesörjer med möbler och övrig utrustning för 
kontorsgemensamma ytor, liksom tillser att grundläggande nödvändig IT-utrustning finns 
för samtliga kontorsrum, respektive för gemensamt nyttjande. Stadsledningskontoret 
ansvarar också för att lokalerna är utrustade med normal kontorsmaskins- och 
köksutrustning med tillhörande förbrukningsmaterial samt fast telefoni. 

För stadsledningskontoret är det ineffektivt att upprätthålla service i lokaler som inte 
ligger i anslutning till det egna kontoret. Vad gäller felanmälningar som rör 
fastighetsskötsel ligger ansvaret på hyresvärden/fastighetsägaren. Vaktmästarna åker vid 
behov till lokalen för att följa upp att felanmälningar till fastighetsägare blivit åtgärdade 
samt hanterar frågor som rör it och passersystem där ansvaret ligger på 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret avser att se över den egna rollen avseende mellanhyresvärd och 
ansvar för service för att uppnå ökad effektivisering. 
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Lokalkostnadsanalys 
Lokalkostnaderna förväntas vara stabila och följa gällande hyresavtal. I tabellen nedan 
redovisas de verksamheter som kommunstyrelsen lokalmässigt ansvar för. 
Lokalkostnadsutvecklingen skulle kunna förbättras genom samnyttjande av 
kontorslokalerna på Högvakten. 

Verksamhet Lokal Yta (kvm) Årshyra tkr 
Stadsledningskontoret Högvakten 5 612 10 993 
 Börsen 3 340   8 540  
Kommunstyrelsen Rådhuset 7 125 15 208 
Facklig – 
kommunövergripande 

Stampgatan 15 736   1 260  

Totalt: 16 813 36 001 

Riskanalys  
Den primära risken bedöms vara outnyttjade ytor om inte en partner för samnyttjande 
hittas till kontorslokalerna på Högvakten. 
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