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Bläsebogärdet, BmSS 
 

Enlig uppdragsbeställning daterat 2017-10-23 har lokalförvaltningen 

genomfört en förstudie avseende BmSS vid Bläsebogärdet i Hjällbo på del 

av Hjällbo 60:1. Fastighetskontoret har föreslagit platsen som lämplig för en 

BmSS. 

Objektet 

Förslaget är en gruppbostad med 6 lägenheter och tillhörande gemensamma 

ytor och personalytor. Bostaden är utformad med förhöjd tillgänglighet. Det 

innebär lite större lägenheter, rymligare gemensamma ytor och anpassning 

för en relativt stor personalgrupp.  

Hyra 

Hyresberäkningen omfattar en beräkning av bruksvärdeshyran (2019 års 

nivå) och en uppskattad självkostnadshyra med 2020 års förutsättningar. 

Bruksvärdeshyra är förhandlad med hyresgästföreningen och kommer att 

gälla för de boende. Tidigare betalade stadsdelarna motsvarande hyra även 

för övriga ytor, denna hyra redovisas som en jämförelse, men gäller ej för 

lokalerna. 

 

Efter avskaffandet av hyresmodellen ska nämnderna betala en hyra som 

baseras på verkliga kostnader. Den består huvudsakligen av kostnader för 

drift och underhåll samt kapitalkostnader. Beräkningsmodeller för detta är 

ännu inte beslutade då arbete pågår med en ny hyressättning av alla stadens 

lokaler. Lokalförvaltningen har gjort en preliminär uppskattning som 

redovisas. 

 

Lägenheterna är ca 50 m², preliminär hyra blir ca ca 9500 kr/månad.  

 

Uppskattad självkostnadshyra med 2020 års förutsättningar, 

investeringsramen ca 26 Mkr och bruttoarean ca 700 m² är ca 1 542 tkr. 

 



 

 

Vid tillämpning av bruksvärdessystemet hade stadsdelens hyra för lokalen 

blivit ca 842 tkr per år varav 156 avser personaldelarna och 686 tkr 

bostäderna (2019 års nivå).  

Förvaltningens nettohyra kan förväntas bli ca 857 tkr per år. 

 

Stadsdelen svarar för lös inredning, verksamhetsspecifik utrustning som inte 

ingår i fastighetsinvesteringen. Exempelvis traverser, passagesystem sopsug 

och välfärdsteknik.  Uppskattad storleksordning på verksamhetsspecifik 

utrustning är ca 200 tkr.  Eftersom lokalförvaltningen är hyresvärd, är 

hyresavtalet ett tillsvidareavtal. 

 

Fakturering 

Om SDN Angered inte genomför projektet kommer lokalförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

SDN Angereds beslut distribueras till:  

Lokalnämnden 

Lokalsekretariatet 

 

 

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 lokalsekretariatet 

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

Telefon: 031-368 00 34 
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