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Ärende nr 2.1.11                                 Kommunstyrelsen 2 nov 2022                                               Dnr 0581/21 

Yttrande Henrik Munck 

                                                                               

 

Riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 

 

Ärendet har bra intentioner i att skapa bättre förutsägbarhet och 

planeringsförutsättningar. Men ärendet är också ett exempel på när förvaltningsintern 

beredning och planering inte rakt av kan utgöra politiskt beslutsunderlag. 

Förvaltningsinternt kan man ta fram nyckeltal utifrån principiella analyser och 

resonemang, som ett av flera styrande dokument i en komplex process. 

Politiken, i synnerhet kommunfullmäktige, å sin sida har alltid ett ansvar att i sitt 

beslutsfattande ha en god bild av vad varje beslut, exempelvis gällande riktlinjer, har för 

effekt och konsekvenser i praktiken. Exempelvis gällande ekonomiska konsekvenser och 

stadens strategiska utveckling. 

Även om detta ärende ”bara” handlar om en riktlinje för nyckeltal så måste alltså det 

politiska beslutsunderlaget också innehålla konkreta uppgifter kring vilka ekonomiska 

åtagande som riktlinjen kan resultera i. Exempelvis gällande hur stor ekonomisk skillnad 

som högt och lågt i nyckeltalens olika spann kan innebära, samt om nyckeltalen kan 

innebära hinder eller svårigheter för stadens strategiska utveckling och därmed 

ekonomiska konsekvenser i bredare bemärkelse. 

Som politiskt beslutsunderlag räcker det således inte med den beskrivning som ges 

under ”Bedömning ur ekonomisk dimension” i SLK:s ursprungliga tjänsteutlåtande 

utfärdat 2022-02-10. 

Kommunfullmäktige förstärkte också nyligen stadens inriktning i att ”…Göteborgs 

stadsbyggande ska vara en bebyggelsestruktur med utgångspunkt i den traditionella 

kvartersstaden…” i samband med beslut om ny översiktsplan. Då flera remissinstanser 

pekar på att föreslagen riktlinje kan ge avsevärda begränsningar för kvartersstadens 

utveckling så behöver detta belysas ytterligare, och vid behov behöver riktlinjen 

justeras. 

Vad gäller beslutsgången så skapar den förslagna riktlinjen ett onödigt 

dubbelkommando i att kommunstyrelsen vid behov ska döma av då koncensus inte 

uppnås mellan olika förvaltningar/nämnder. Den blivande stadsbyggnadsnämnden 

ansvarar för att ta fram detaljplaner och dessa, av större karaktär, ska slutligen beslutas 

av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En enklare hantering är därför att låta det 

samlade ansvaret för beredning av detaljplaner ligga på stadsbyggnadsnämnden, men 

med det självklara förtydligandet att den nämnden behöver vid behov tidigt i processen 

förankra och söka tillräckligt brett stöd för en föreslagen inriktning på en detaljplan. 
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Utifrån ovanstående resonemang kan ett återremissyrkande utformas enligt följande. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:     

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret med uppdrag om att komplettera och 

justera beslutsunderlaget med: 

1. Konkret beskrivning av aktuellt och framtida lokalbehov inom respektive 

verksamhetsområde. 

2. Konkret beskrivning av plan för lokalförsörjning samt dess ekonomiska konsekvenser 

av att möta aktuellt och framtida lokalbehov inom respektive verksamhetsområde 

baserat på högt respektive lågt värde i nyckeltalens spann. 

3. Översiktlig beskrivning av bedömning kring i vilken omfattning exempelvis 

föräldrakooperativ och idéburna aktörer mm. kan möta behov inom respektive 

verksamhetsområde, samt i vilken utsträckning dessa kan möta behov där den 

kommunala stordriften inte är optimal.  

4. Beskrivning av ekonomiska konsekvenser för stadens egen ekonomi, näringslivet samt 

samhället i stort om den föreslagna riktlinjen hindrar kvartersstadens utveckling, med 

konkreta exempel beskrivna för några av de större stadsutvecklingsprojekten. Samt vid 

behov justera riktlinjen. 

5. Ändring av riktlinjen till att konstatera att den blivande stadsbyggnadsnämnden har 

det samlade ansvaret för framtagning av detaljplaner, med ansvar att tidigt förankra 

och söka tillräckligt brett stöd för en föreslagen inriktning för slutligt beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

För det politiska beslutsfattandet är det således inte tillfyllest att enskilt besluta om 

nyckeltal mm. utan att i underlaget bifoga ovanstående kompletteringar. 

Det kan även konstateras att staden nyligen haft en flera år lång process i att ta fram en 

ny översiktsplan som mynnade ut i ett beslutsunderlag på cirka 900 sidor till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Med en sådan omfattande process och 

sådant omfattande underlag hade det varit önskvärt att man då hade inkluderat de 

viktiga avvägningar som nyckeltal för verksamhetslokaler innebär. 

Detta ärende är alltså inte enbart ett exempel på när förvaltningsintern beredning och 

planering inte rakt av kan utgöra politiskt beslutsunderlag. Detta ärende verkar också 

vara ett exempel på när olika delar av stadens organisation jobbar alltför mycket separat 

från varandra. Styrande dokument som är väl avstämda med varandra kan ge avgörande 

stöd för effektivt arbete inom organisationen, och skapa bra slutresultat i samhället. 

Styrande dokument som inte är det kan tvärtom skapa friktion och ineffektivitet. Det är 

ytterst politikens ansvar att tillse att antalet och omfattningen av stadens styrande 

dokument är på en nivå som är hanterbar för såväl förvaltningar som politik. För att 

viktiga principiella beslut i kommunfullmäktige ska kunna fattas utifrån en helhetsbild 

och förståelse för såväl ekonomiska konsekvenser som stadens strategiska utveckling.  
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Tilläggsyrkande angående – Göteborgs Stads riktlinjer för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: / I kommunstyrelsen: 

1. Nyckeltalet ”funktionell nivå” vid nyproduktion av förskolor i mellanstaden och 
ytterstaden ändras till 30 kvm. 

2. Nyckeltalet för ”funktionell nivå” för förskolor i innerstaden ändras till 30 kvm 
för nyproduktion av förskolor. 

3. Nyckeltalet för ”acceptabel nivå” vid nyproduktion av förskolor i innerstaden 
ändras till 25 kvm.  

4. Nyckettalet för ”acceptabel nivå” vid nyproduktion av grundskolor för F*-6 
ändras till 20 kvm/elev. 

5. I övrigt godtas det ursprungliga förslaget. 

Yrkandet 
Som ofta sägs är barnen vår framtid och vår viktigaste tillgång. 
Sverigedemokraterna anser det självklart att det är de vuxnas ansvar att så långt 
som möjligt värna barnens bästa, speciellt då förskolebarn inte kan föra sin egen 
talan. Sverigedemokraterna vill att barn i förskolan skall ha gott om ytor i 
förskolan. Sverigedemokraterna inser självklart att detta mål inte går att uppnå 
”över en natt” utan är något att långsiktigt arbeta emot.  

Samma resonemang gäller även för grundskolan och främst låg och 
mellanstadiet (F*-6). Bara det faktum att det för innestaden föreslås en nivå som 
är lägre/mindre än den som benämns ”acceptabel nivå” visar på en medvetenhet 
om att lägsta nivån inte är en bra nivå. Det handlar då snarast mer om en form av 
dagtidsförvaring av barn. Det är att sätta målen alldeles för lågt och det är inte att 
utgå från barnens bästa i första hand. Det är inte acceptabelt för Göteborg. 

Genom att vid nyproduktion höja upp nivåerna för vad som är den minsta 
godtagbara/acceptabla ytan per barn, kan staden långsamt steg för steg ta sig 
allt närmare målet. Skolor i nya stadsdelar kommer denna väg att har de större 
ytorna från start och tillika den dag staden vuxit och dessa skolor räknas till 
innerstaden. Parallellt kan befintliga skolor i dagens innerstad vara kvar tills dess 
de behöver ersättas med nya. Genom detta uppnås över tid en förskjutning mot 
allt större ytor per barn i en takt som gör det möjligt för staden att genomföra den 
planering och det arbete som kommer av ett högre minimikrav på ytor. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-10-13 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-10-19,  2.1.4,  Dnr: 0581/21 
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Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, i 
enlighet med bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Ansvar för ramprogram bostad med särskild service i egen produktion överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för funktionsstöd.  

3. Ansvar för ramprogram bostad med särskild service i flerbostadshus överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för funktionsstöd. 

4. Ansvar för ramprogram för lokalutformning av vård- och omsorgsboenden i 
Göteborgs Stad överförs från kommunstyrelsen till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. 

5. Ansvar för ramprogram för förskole- och skolbyggnader överförs från 
kommunstyrelsen till förskolenämnden respektive grundskolenämnden.  

6. Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för 
funktionsstöd, utbildningsnämnden samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att ta fram funktionsprogram i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 § 286 att återremittera förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till 
stadsledningskontoret med begäran om komplettering. I detta ärende redovisar 
stadsledningskontoret resultatet av genomförda kompletteringar.  

Av de ursprungliga 23 remissinstanserna avstyrkte fyra nämnder förslaget till riktlinje. De 
avstyrkande nämnderna avstyrker fortsatt med den skillnaden att park- och naturnämnden 
avstyrker delvis med avseende på nyckeltalen för förskolans- och grundskolas friyta. 
Fastighetsägarna GFR och Byggföretagen har inkommit med ett gemensamt remissvar 
och Wallenstam AB har inkommit med ett eget. De kommunexterna remissinstanserna är 
positiva till att det har tagits fram ett förslag till nyckeltal men gör bedömningen att delar 
i förslaget behöver omarbetas och förändras. 

Föreslagen riktlinjen är i delar förtydligad och reviderad efter inkomna synpunkter.  
Stadsledningskontorets samlade bedömning är dock att kärnan i tidigare förslag fortsatt är 
relevant. Den ger både tydlighet och flexibilitet samt synliggör nämnders och 
bolagsstyrelsers uppdrag att aktivt samverka och söka ändamålsenliga kompromisser. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-22 
Diarienummer 0581/21 
 

Handläggare  
Tommy Eliasson 
Telefon: 031 365 01 35  
E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån ovan rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare 
redovisat i sitt tjänsteutlåtande daterat 2022-02-10, se bilaga 9 till detta tjänsteutlåtande.     

Bilagor 
1. Fastighetsnämndens protokollsutdrag 
2. Förskolenämndens protokollsutdrag 
3. Lokalnämndens protokollsutdrag 
4. Miljö och klimatnämndens protokollsutdrag 
5. Park och naturnämndens protokollsutdrag  
6. Remissvar från Byggföretagen och Fastighetsägarna GFR 
7. Remissvar från Wallenstam AB 
8. Kommunstyrelsens återremissbeslut 2022-04-06 § 286 
9. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2022-02-10. Dnr 0581/21 
10. Omvärldsbeskrivning – översyn av sex svenska kommuners planering                                                                                               

genom nyckeltal                       
11. Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler  
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Ärendet  
Ärendet avser antagande av Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler. Den nya riktlinjen föreslås börja efter att 
kommunfullmäktige har fattat beslut om antagande. I samband med beslut om antagande 
föreslås också att ansvaret för ramprogrammen överförs från kommunstyrelsen till 
respektive ansvarig nämnd.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 § 286 att återremittera förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till 
stadsledningskontoret med begäran om komplettering enligt följande:  

a) att remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av 
riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
park- och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt 
ställningstagande,  

b) remittera föreslagen riktlinje till fastighetsnämnden för att be om synpunkter 
utifrån de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till 
arbetet med Göteborgs utvidgade innerstad,   

c) remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsägarna GFR, Byggföretagen och de 
stadsutvecklande byggherrar som verkar i Göteborg,  

d) att i tjänsteutlåtandet ge en tydligare redovisning av nyckeltal eller praxis som 
används av Stockholms och Malmös kommuner, samt 

e) att i riktlinjen understryka att förvaltningar och bolag ska skyndsamt lyfta till 
berörda nämnder och styrelser vid problem att uppfylla riktlinjens nyckeltal och 
nå konsensus. 

När det gäller fördjupad information om själva förslaget till riktlinje och bemötande av 
tidigare inkomna remissvar hänvisar stadsledningskontoret till sitt tidigare 
tjänsteutlåtande som överlämnats till kommunstyrelsen inför ställningstagande om 
antagande av föreslagen riktlinje. Se bilaga 9 till detta tjänsteutlåtande.   

Redovisning av inkomna remissvar från avstyrkande nämnder 
Samtliga nämnder som tidigare avstyrkt förslaget till riktlinje avstyrker fortsatt med den 
skillnaden att park- och naturnämnden avstyrker delvis med avseende på nyckeltalen för 
förskolans- och grundskolas friyta. I stadsledningskontorets tidigare tjänsteutlåtande, se 
bilaga 9, bemöttes kommentarerna per remissinstans. Utifrån att grunden för nämndernas 
avstyrkan kvarstår har stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande valt att i stället 
bemöta de återkommande skäl för avstyrkan som lyfts fram.   

 Konsensusprincipen 
 Olika nyckeltal för förskolans friyta 
 Kompensatoriska åtgärder 

För kompletta remissvar hänvisas till bilaga 2–5 till detta tjänsteutlåtande.  
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Konsensusprincipen 
Av gällande reglementen och ägardirektiv framgår redan att nämnder och bolagsstyrelser, 
utöver det egna uppdraget, ska värna ett hela-staden-perspektiv och aktivt söka 
samverkan om det bedöms vara nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges mål och visioner. I föreslagen riktlinje förtydligas detta perspektiv 
genom konsensusprincipen. Principen innebär att olika uppfattningar i första hand ska 
försöka lösas i linjen både inom och mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser där 
samförstånd och helhetssyn är målet. Den bärande systematiken är att prioritering och 
avvägning bäst görs av de som har sakkunskap, verksamhetserfarenhet och som sedan ska 
hantera genomförandet av uppnådda kompromisser. Utgångspunkten är tillit till nämnders 
och bolagsstyrelsers förmåga snarare än detaljstyrning från kommunfullmäktige.  

Förskolenämnden och miljö- och klimatnämnden lyfter i sina återremissvar fram en 
tveksamhet till konsensusprincipens funktionalitet.  

- Förskolenämnden: det är svår att nå samstämmighet mellan olika parter när 
förutsättningarna inte är jämlika. Det är allt för ofta en avvägning mellan en mer 
kortsiktig exploateringsbudget och en mer långsiktig driftsfråga. 
 

- Miljö- och klimatnämnden: det står i förslaget att eventuella avsteg måste ske i 
konsensus. Eftersom flera nämnder är kritiska till förslaget ser nämnden svårigheter 
att i praktiken komma överens om storlek på friyta. Riktlinjen blir då inte till den 
hjälp som var tänkt.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det har byggts flera förskolor som i alla delar 
inte når upp till uttryckta riktvärden från tidigare ramprogram. Det har alltså historiskt 
varit fullt möjligt för stadens nämnder att i praktiken hantera avsteg i någon form av 
konsensus även om formerna för detta aldrig har reglerats via styrande dokument.  

Med den bakgrunden är det oklart varför motsvarande process nu inte skulle fungera. 
Systematiken för avsteg har dock inte varit transparent och kan därför ha upplevts som 
otydlig. Förskolenämndens kommentarer om ej jämbördiga parter måste ses i den 
kontexten. I avsaknad av en tydlig och transparant systematik kan otydligheter uppstå och 
risken för att berörda parter inte uppfattar varandra som jämbördiga ökar. Föreslagen 
riktlinje adresserar just den problematiken. I riktlinje fastslås att förflyttning inom ett 
nyckeltalsspann, tolerans eller vid en utredning om kommunal service endast kan ske vid 
konsensus. Vidare är riktlinjen också tydlig med att ansatsen är att stadens nämnder och 
bolagsstyrelser förväntas göra sitt yttersta för att söka gemensamma kompromisser om 
det skulle bli nödvändigt. I en situation där en part inte ser möjlighet till förflyttning blir 
det därför särskilt viktigt att på ett tydligt och informativt sätt förklara det för övriga 
berörda parter.  

Miljö- och klimatnämndens kommentarer måste ses utifrån kontexten att om 
kommunfullmäktige beslutar om att anta föreslagen riktlinje så blir nyckeltalen en del av 
uppdraget. Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar sedan för att säkerställa följsamhet 
inom respektive organisation. 
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Olika nyckeltal för förskolans friyta 
Samtliga de avstyrkande nämnderna är tydliga med att de anser det vara direkt olämpligt 
att ha olika nyckeltal för förskolans friyta i innerstaden och i övriga staden (mellanstaden 
och ytterstaden) på det sätt som stadsledningskontoret föreslår.  

- Förskolenämnden: det är otydligt på vilka grunder som stadsledningskontoret 
bedömer det som möjligt att göra avsteg från Boverkets rekommendationer 
 

- Lokalnämnden: minskade friytor för förskolan har negativ påverkan på barns 
livsmiljöer. Det skapar sämre förutsättningar för jämställdhet och mångfald. 
Förslaget följer inte heller rekommendationerna från Boverket om 40 kvadratmeter 
friyta per barn 
 

- Park- och naturnämnden: Göteborgs Stad ska behandla sina medlemmar lika och då 
barn inte bestämmer var eller hur i staden de ska bo är detta inte ett skäl för ojämlik 
behandling. 
 

- Miljö- och klimatnämnden: barn som går i förskola har samma behov av friyta 
oavsett var de bor i staden. Göteborgs Stad har redan sänkt ambitionsnivån jämfört 
med Boverkets rekommendationer och nämnden anser att staden bör behålla den nivå 
på friyta som framgår av nuvarande ramprogram. 

Förskolans behov av friyta är en av flera viktiga och grundläggande komponenter i 
stadens stadsutveckling. Vid prioritering i svåra geografiska situationer är det därför 
viktigt att utgå ifrån vilka formella krav som finns.     

I plan- och bygglagen (PBL) anges inga absoluta mått för friyta. Lagen anger att det ska 
finnas tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Boverket har gjort 
bedömningar att ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvm/barn i förskolan. Detta är en 
övergripande, ej bindande, rekommendation som riktar sig till alla Sveriges kommuner. 
Några formella krav på en viss yta finns alltså inte. 

I Mark-och miljööverdomstolens ställningstagande från den 20 juni 2018 (mål M1926-
17) konstaterar domstolen att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett 
visst antal kvadratmeter per förskolebarn, kan inte i sig, anses innebära en olägenhet för 
barnens hälsa. Frågan måste ses ur ett helhetsperspektiv och utifrån vilka 
kompensatoriska åtgärder som har vidtagits.  

I 2 kap. 3 § kommunallagen framgår att kommuner och regioner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det innebär att 
kommunmedlemmar som befinner sig i samma situation ska behandlas lika.  
Stadsledningskontoret menar att det i innerstaden inte finns geografiska förutsättningar att 
möta Boverkets rekommendationer om friyta. Boenden i innerstaden och övriga staden 
(mellanstaden och ytterstaden) får därför anses befinna sig i olika situationer då de 
geografiska förutsättningarna avseende stadsplanering ser så olika ut. För det fall boenden 
inom de olika områdena ändå skulle anses befinna sig i samma situation så anser 
stadsledningskontoret att det föreligger sakliga skäl att beräkna friytan på det sätt som 
föreslås.    

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta har medfört förhöjda krav på 
Sveriges kommuner att arbeta på ett mer strukturerat sätt gällande frågor som rör barns 
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rättigheter. Barnets bästa ska beaktas vid varje beslut som berör barn, exempelvis i 
kommunernas arbete med budget och stadsutveckling. Den ökande konkurrensen om 
marken i innerstadsmiljöer kan göra att barns och ungas ytor komma att minska i en 
förtätad stad vilket får en negativ påverkan på barn och ungas hälsa och utveckling. 
Föreslagen riktlinje syftar till att motverka detta genom att besluta om tydliga ramar för 
hur mycket friyta som ska avsättas för barn och unga i stadsplaneringen för att säkerställa 
ytor med god kvalitet för lek, lärande, fysisk aktivitet och återhämtning samtidigt som 
staden kan fortsätta att utvecklas. Riktlinjen kan på detta sätt medverka till att de beslut 
som fattas inom området framgent blir mer barnrättsmedvetna.    

Utöver de krav som ställs nationellt finns också de krav som ställs lokalt. Detta är också 
något som remissinstanserna lyfter fram exempelvis genom att peka på det nyantagna 
miljö- och klimatprogrammet. Stadsutveckling inom en begränsad geografi likt 
innerstaden är utmanande och möjligheterna att säkerställa samtliga medborgares behov 
är begränsad. Förslaget om ett uppdelat nyckeltal för förskolans friyta måste ses utifrån 
den kontexten. Det är svårt att uppnå samtliga målbilder nationella såväl som lokala. 
Målbilden i innerstaden behöver därför vara både utmanande och genomförbar. Det 
innebär inte att aktuella målbilder inte lägre gäller. Det innebär att i innerstaden är 
prioritering, kompromisser och olika former av kompensatoriska åtgärder med gällande 
målbilder som utgångspunkt en nödvändighet.  

Skillnaden mellan stadsledningskontorets förslag, Boverket och föreliggande förslag i 
remissvaren från förskolenämnden och lokalnämnden ligger i hur de är konstruerade. 
Boverkets rekommendation är en forskningsbaserad konstruktion som är densamma för 
hela riket oaktat om det är ett område av landsbygdskaraktär eller stadskaraktär. 
Förskolenämnden och lokalnämnden gör vissa justeringar kopplat till geografiska 
förutsättningar men följer i huvudsak Boverkets rekommendation. Stadsledningskontorets 
förslag utgår dels från Boverket dels från gällande ramprogram. Förslaget tar också 
hänsyn till de geografiska förutsättningar som finns i innerstaden samt behovet av att hitta 
en fungerande struktur för kompromisser.  

Det föreslagna nyckeltalet för förskolans friyta kommer framför allt att tillämpas på en 
mindre volym nya projekt inom innerstaden, där stadsledningskontoret bedömer det som 
osannolikt att föreslagna målbilder från Boverket, förskolenämnden och lokalnämnden 
kommer kunna uppnås. För att skapa rimliga förutsättningar föreslås i riktlinjen ett spann 
för förskolans friyta i innerstaden på 20 - 25 kvadratmeter där utgångspunkten är 25 
kvadratmeter per barn. Förflyttning i spannet är möjligt givet konsensus och 
kompensatoriska åtgärder. I riktlinjen anges att om möjligt så ska större ytor i innerstaden 
eftersträvas och i dessa fall är det inte nödvändigt att följa angiven process för avvikelser. 

Samtidigt är det viktigt att konstatera att staden sedan många år bedriver 
förskoleverksamhet inom innerstaden där tillgänglig friyta inte alls når upp till de 
målbilder som Boverket, förskolenämnden och lokalnämnden strävar mot. Dessa 
förskolor utgör en nödvändig andel av den befintlig kapaciteten i innerstaden, vilket 
belyser de komplexa förutsättningar som finns för att kunna tillhandahålla kommunal 
service i detta område.  
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Förflyttning och kompensatoriska åtgärder   
Samtliga remissinstanser har kommentarer kring föreslagna principer för förflyttning och 
kompensatoriska åtgärder.  

- Park- och naturnämnden: i riktlinjen preciseras inte vilka de kompensatoriska 
åtgärderna kan tänkas vara, vilket lämnar frågetecken om åtgärderna är genomförbara 
och om önskad kvalitet uppnås eller inte. 
 

- Miljö- och klimatnämnden: förslaget är uppbyggt så att det ger möjlighet till 
undantag vilket miljö- och klimatnämnden bedömer medför att riktlinjen kommer att 
sakna styrande effekt i praktiken. 
 

- Förskolenämnden: det är oklart hur liten förskolegård kan tänkas vara samt när det 
kan bli aktuellt att kompensera.  
 

- Lokalnämnden: riktlinjen behöver beskrivas utifrån hur den är tänkt att tillämpas. 
Var i stadsutvecklings- och genomförandeprocessen kan förflyttningar ske, hur 
dokumenteras antagna nyckeltal och i vilka dokument, vid vilka förutsättningar kan 
de ändras? 

Genom föreslagen riktlinje sätter kommunfullmäktige ramarna och utgångspunkterna vid 
planering av kommunala verksamhetslokaler genom styrande nyckeltal. Vid planering är 
utgångspunkten alltid det högre talet i ett spann eller grundtalet i en tolerans. Avsteg är 
möjligt givet konsensus och kompensatoriska åtgärder. Utgångspunkten är tillit till 
nämnders och bolagsstyrelsers förmåga snarare än detaljstyrning från 
kommunfullmäktige. Definition av ändamålsenliga och kvalitativa kompensatoriska 
åtgärder kräver sakkunskap, verksamhetserfarenhet och ansvar för genomförandet av 
uppnådda kompromisser. Det är därför lämpligast att dessa definieras och genomförs av 
stadens nämnder och bolagsstyrelser och inte av kommunfullmäktige.  

Riktlinjen medger inte villkorslösa undantag från föreslagna nyckeltal. Däremot finns 
möjlighet till förflyttning och avsteg givet konsensus och kompensatoriska åtgärder. 
Samtliga berörda parter i ett stadsutvecklingsprojekt har enligt riktlinjen möjlighet att 
initiera en diskussion om förflyttning eller avsteg. Alternativet till den flexibilitet som 
föreslagna spann och toleranser innebär är absoluta nyckeltal. Antingen utan möjlighet till 
avsteg eller genom en tydlig angiven avstegshantering. En utmanande stadsutveckling likt 
den i innerstaden ges sannolikt bättre förutsättningar med en flexibel och dynamisk 
styrning snarare än en mer formalistisk och detaljorienterad.  

Flera av de avstyrkande remissinstanserna lyfter fram potentiella negativa klimat- och 
miljöaspekter om förskolans friyta skulle delas upp på det sätt som föreslås. Med mindre 
ytor går det inte att utesluta att det finns en sådan risk. Men som stadsledningskontoret 
redan har lyft fram så kommer stadsutvecklingen i innerstaden inte bara att utmana lokala 
målbilder utan också de nationella.  

Kommunfullmäktiges uppdrag att värna ett hela-staden-perspektiv och aktivt söka 
samverkan innebär i praktiken att kompromisser behöver ske mellan olika mål och 
ambitioner inom stadsutvecklingsområdet oavsett om det finns en angiven process eller 
inte. Om stadens förvaltningar och bolagsstyrelser i praktiken inte söker ett hela-staden-
perspektiv utan i första hand uppfyllelse av egna målbilder, riskerar stadsutvecklingen att 
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fastna i en överlappning av krav och ambitioner som i olika givna sammanhang inte går 
att uppfylla.  

Redovisning av remissvar från fastighetsnämnden   
Fastighetsnämnden lyfter fram att i jämförelse mellan metoden för Göteborgs utvidgade 
innerstad (GUI) och föreslagen riktlinje så visar GUI på behov av fler men något mindre 
förskole- och grundskoleenheter. Det bedöms vara möjligt att få till lokalytorna men 
svårigheter kan komma att uppstå när det gäller föreslagna friytor. Utifrån GUI:s metodik 
bör enhetsstorleken och antalet inskriva barn/elever i första hand ses över innan avsteg 
från friytan görs. Men det är sannolikt att det kommer finnas tillfällen när det kan bli 
aktuellt att kompromissa kring både friyta, enhetsstorlekar och antal barn/elever.  

Av remissvaret framgår att föreslagen riktlinje bedöms kunna fungera väl i många lägen 
och bör eftersträvas i så hög grad som möjligt. Vid förflyttning i nyckeltalsspann, 
toleransen och vid avsteg bedöms GUI metodiken vara ett verktyg som kan bidra i arbetet 
med att hitta pragmatiska och funktionella lösningar. Av svaret framgår också vikten av 
delaktighet från stadsledningskontoret och kommunstyrelsen i den del av processen som 
omhändertar förflyttning, avsteg och undantagsvis prioriteringsbeslut.  

Tillämpningen av volymnyckeltalet måste alltid översättas till en lämplig organisatorisk 
indelning. Stadsledningskontoret vill fästa uppmärksamhet på att föreslagen riktlinje inte 
definierar enhetsstorlekar eller antal barn/elever per förskole- eller grundskoleenhet. 
Utifrån riktlinjens ramar är olika organisatoriska indelningar fullt möjliga, men olika val 
ger tydliga driftsekonomiska konsekvenser. Grundskolenämndens skolenhetsutredning 
ger tydlighet kring önskad målbild men med möjlighet att göra anpassningar och 
justeringar. Förskolenämnden har inte gjort något motsvarande ställningstagande. I 
stadsplaneringen anger förskoleförvaltningen vanligtvis en önskad enhetsstorlek om 
minst 72 barn (4 avdelningar) med hänvisning till driftsekonomi.  

För komplett remissvar se bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.  

Redovisning av inkomna remissvar från Fastighetsägarna GFR, Byggföretagen 
och Wallenstam AB 
Utifrån att dessa remissinstanser inte tidigare varit delaktiga i framtagandet av föreslagen 
riktlinje har stadsledningskontoret träffat representanter från remissinstanserna för att 
informera om såväl föreliggande förslag som processen för framtagandet.   

Fastighetsägarna GFR och Byggföretagen har inkommit med ett gemensamt remissvar 
och Wallenstam AB har inkommit med ett eget. De kompletta remissvaren återfinns i 
bilaga 6 och 7. Remissinstanserna är positiva till att det tagits ett förslag men 
bedömningen är att föreslagna nyckeltal kommer att försvåra målsättningen med gällande 
översiktsplan, inte möta en ny organisation för stadsutveckling samt försämra 
möjligheterna till samarbete med byggaktörerna. Stadsledningskontoret har valt att 
bemöta de huvudsakliga skäl som ligger till grund för remissinstansernas bedömning.  

 Nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 
 Tydlig zonindelning 
 Nyckeltal för friytor 
 Beslutsmandat vid förflyttning och avsteg 
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Utifrån inkomna synpunkter från de kommunexterna remissinstanserna föreslås följande 
revideringar.  

 De geografiska avgränsningarna förtydligas under en egen rubrik i riktlinjen 
 Samtliga strategiska tyngdpunkter som definieras i översiktsplanen ska beaktas 

som innerstad utifrån ett täthetsperspektiv (i nuvarande översiktsplan utpekas 
Angered Centrum, Gamlestads Torg och Frölunda Torg). 

 En utredning om kommunal service kan omdefiniera ett område som exempelvis 
innerstad, givet konsensus bland berörda parter, interna såväl som externa 
  

Nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 
Föreslagna nyckeltal gäller enbart för kommunala verksamhetslokaler. Samtliga 
remissinstanser lyfter fram att detta i praktiken innebär att nyckeltalen blir styrande i 
tidiga skeden även om huvudmannen i ett senare skede blir en enskild verksamhet med 
andra krav på yta. Slutsatsen är korrekt och innebär att det kommer finnas tillfällen då 
planeringen tar sin början utifrån ett kommunalt huvudmannaskap men som genomförs 
under ett enskilt. Av detta skäl anser remissinstanserna att nyckeltalen bör utformas 
flexibelt för att kunna möta olika former av huvudmannaskap.  

Om det i ett tidigt skede inte är känt vem som ska vara huvudman för exempelvis en 
förskola behöver planeringen ske utifrån det lagstadgade ansvar som den kommunala 
huvudmannen har. Sett i den kontexten är det också rimligt att den kommunala 
huvudmannen ställer de krav på yta som bedöms vara nödvändiga för att kunna bedriva 
en ändamålsenlig verksamhet. Om det däremot i ett tidigt skede är känt att verksamheten 
ska bedrivas av en enskild huvudman är det dennes krav på ytor som är utgångspunkten 
och inte föreslagen riktlinje.  

Stadsledningskontorets bedömning är att de externa remissinstansernas invändningar 
bygger på ett antagande om att stadsbyggnadskontoret i sin myndighetsutövning inte 
skulle ta hänsyn till de ytbehov som den enskilda huvudmannen redovisar. Ett exempel på 
att det inte nödvändigtvis finns grund för den farhågan är Wallenstams AB utveckling av 
Kallebäcks Terrasser. I projektet beviljades bygglov för en F-9 skola med enskild 
huvudman. Skolans sammanhängande friyta på egen fastighet uppgår till cirka 2 600 
kvadratmeter, motsvarande 4,6 kvadratmeter per elev. Medräknat omgivande 
kompensatoriska ytor blir den samlade friytan cirka 7 500 kvadratmeter, motsvarande 
13,5 kvadratmeter per elev.     

Tydlig zonindelning  
Samtliga externa remissinstanser lyfter fram att nyckeltalen bör följa tydliga och 
förutsägbara zonindelningar. Ytterligare zonering förespråkas samt att utgångspunkten 
bör vara en plats täthet. Remissinstanserna föreslår också ett differentierat nyckeltal 
mellan innerstaden, mellanstaden och ytterstaden.  

Stadsledningskontoret instämmer i behovet av tydliga och förutsägbara zonindelningar. 
Det är av den anledningen som den geografiska indelningen i föreslagen riktlinje följer de 
områden som definieras i gällande översiktsplan. De geografiska avgränsningarna har 
förtydligats under en egen rubrik i riktlinjen.  

Stadsledningskontoret delar remissinstansernas syn när det gäller frågan om en plats 
täthet. Här är utmaningen tydlighet och förutsägbarhet kring vilka platser som skulle 
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kunna omfattas av ett sådant begrepp. I den reviderade riktlinjen föreslås att samtliga 
strategiska tyngdpunkter som definieras i översiktsplanen också ska bedömas som 
innerstad utifrån ett täthetsperspektiv (i nuvarande översiktsplan utpekas Angered 
Centrum, Gamlestads Torg och Frölunda Torg). Förändringen bedöms också delvis möta 
förslaget om ytterligare zonering. Vidare föreslår stadsledningskontoret också att det ska 
vara möjligt att i en utredning om kommunal service omdefiniera ett område som 
exempelvis innerstad, givet konsensus bland berörda parter, interna såväl som externa.    

När det gäller frågan om ett differentierat nyckeltal för innerstaden, mellanstaden och 
ytterstaden så föreslås redan en uppdelning mellan innerstaden och övriga staden 
(mellanstaden och ytterstaden) exempelvis för förskolans friyta. Även om det finns 
geografiska utmaningar i övriga staden, sannolikt främst i mellanstaden, så är dessa 
områden större och möjligheterna till kompensatoriska åtgärder fler. Det är därför rimligt 
att utgångspunkten och kravet på friyta i mellanstaden och ytterstaden är högre.  

Nyckeltal för friytor 
Samtliga externa remissinstanser efterfrågar en större flexibilitet när det gäller de 
föreslagna nyckeltalen för friytor samt ett större fokus på kvalitet för dessa ytor. Som 
exempel i sammanhanget lyfts de lekvärdesfaktorer som Malmö Stad har tagit fram. 
Vidare lyfter remissinstanserna också svårigheten att möta föreslagna nyckeltal inom 
kvartersstaden, tydlighet kring kompensatoriska åtgärder samt krav på enhetsstorlekar. 
För att öka flexibiliteten och möjliggöra avsteg föreslår remissinstanserna exempelvis 
åtgärder som större flexibilitet på antalet förskoleavdelningar, samnyttjande av utemiljöer 
och kvalitetsbaserade lekvärdesfaktorer. 

De styrande nyckeltalen är en ramstyrning som bygger på gällande uppdrags- och 
ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige beslutar om de styrande ramarna, i detta fall 
nyckeltalens spann och toleranser samt principer för förflyttning och avsteg. Stadens 
nämnder och bolagsstyrelser säkerställer ett relevant genomförande och definierar vid 
behov ändamålsenliga kompensatoriska åtgärder. Åtgärderna kommer sannolikt att 
variera från projekt till projekt och kräva en detaljerad, aktuell och relevant 
verksamhetskunskap. Stadsledningskontorets bedömning är att kommunfullmäktige 
endast bör ange att kompensatoriska åtgärder krävs och inte hur de ska utformas. Utifrån 
riktlinjens systematik ses de externa remissinstansernas flexibilitetsförslag som olika 
former av kompensatoriska åtgärder. Samtliga förslag bedöms vara rimliga och relevanta 
och det finns ingenting i föreslagen riktlinje som förhindrar ett genomförande. Men 
åtgärderna bör definieras och anges av ansvariga nämnder och bolagsstyrelser och vid 
behov i samverkan med kommunexterna byggherrar och fastighetsägare. I föreslagen 
riktlinje är alla nyckeltal flexibla förutom den minsta sammanhängande friytan för 
förskole- och skolgårdar. I riktlinjen finns möjlighet att förändra även denna yta genom 
en utredning om kommunal service, konsensus och kompensatoriska åtgärder, i de fall 
enheter med färre än 72 barn (4 avdelningar) planeras.  

I ärendet föreslås att ansvar för stadens olika ramprogram överförs från kommunstyrelsen 
till respektive ansvarig nämnd. I ett ramprogram anges verksamhetens behov av 
funktioner och funktionssamband och det används i syfte att tillskapa ändamålsenliga 
verksamhetslokaler och utemiljöer. Ramprogram är en äldre benämning och idag bedöms 
funktionsprogram vara en mer heltäckande benämning. Av remissvaren från båda 
remissrundorna framgår att det finns ett behov att fastslå och synliggöra möjliga 
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kompensatoriska åtgärder. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige 
ger de nämnder som har definierade nyckeltal i uppdrag att ta fram och anta 
funktionsprogram samt att i dessa definiera lämpliga kompensatoriska åtgärder. De 
nämnder som berörs är förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden och äldre samt vård- 
och omsorgsnämnden. Uppdraget ska utgå ifrån riktlinjens ramverk och ske i samarbete 
med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Status i uppdraget föreslås återrapporteras i 
samband med antagandet av nämndernas lokalbehovsplaner.  

Beslutsmandat vid förflyttning och avsteg       
Utgångspunkten i föreslagen riktlinje är tillit till nämnders och bolagsstyrelsers förmåga 
snarare än detaljstyrning från kommunfullmäktige, vilket blir konkret och tydligt genom 
föreslagen konsensusprincip. Huvudprincipen är att förflyttning inom ett spann, tolerans 
eller vid avsteg kräver konsensus. Om berörda förvaltningar och bolag inte kan nå 
samsyn ska berörda nämnder och bolagsstyrelser skyndsamt informeras. Om konsensus 
och samsyn inte nås får frågan avgöras av kommunstyrelsen. Denna möjlighet är endast 
till för att kunna nyttjas när alla försök till gemensamma lösningar är uttömda. 

De externa remissinstanserna föreslår i stället att avsteg från minimikrav eller 
förflyttningar inom nyckeltalspann och toleranser viktas och avgörs i det som idag är 
byggnadsnämnden. Viktningen föreslås ske utifrån projektens specifika plats, 
förutsättningar och efter input från stadens nämnder. I en ny organisation för 
stadsutveckling innebär de externa remissinstansernas förslag att stadsbyggnadsnämnden 
ges mandat att fatta beslut samt bär det yttersta ansvaret för att vid behov säkerställa 
ändamålsenliga kompensatoriska åtgärder.  

Ovan beskrivs två olika principer för styrning genom styrande nyckeltal. Bägge 
principerna bedöms rent principiellt vara möjliga och förslaget till riktlinje går att anpassa 
efter vald inriktning. Men vilken styrande princip som är lämpligast bör avgöras utifrån 
vad föreslaget prioriteringsbeslut innebär. Beslutet innebär att om inte konsensus kan 
uppnås ger det mandat att slutligt avgöra hur ytor ska fördelas och vid behov ange vilka 
kompensatoriska åtgärder som ska genomföras. Beslutet kommer sannolikt att påverka 
stadens ekonomiska förutsättningar till exempel genom högre driftskostnader för 
exempelvis förskolan eller grundskolan under hela byggnadens eller lokalens 
användningstid. Som exempel kan nämnas att valet av tomt kan påverka kostnaderna för 
byggnation och valet av kompensatoriska åtgärder kan påverka behovet av personaltäthet 
exempelvis som en följd av alltför utspridda friytor.    

Den nya stadsbyggnadsnämnden bedöms vara väl lämpad att initialt föreslå en fördelning 
av ytor och belysa möjliga kompensatoriska åtgärder i den händelse att nyckeltalen inte 
kan uppnås. Kommunstyrelsen bedöms som lämpligare att fatta beslut som kan komma 
att påverka stadens och verksamhetsnämndernas ekonomiska förutsättningar. 
Stadsledningskontorets bedömning är att ekonomiska förutsättningar är ett tyngre skäl för 
val av beslutsinstans.   
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Omvärldsbevakning - nyckeltal i andra kommuner 
Inför att workshopserien om nyckeltal skulle starta upp i kvartal ett 2021 satte 
stadsledningskontoret samman en omvärldsbeskrivning med fokus på nyckeltal till 
deltagarna. I rapporten beskrivs planering utifrån nyckeltal i Stockholm, Malmö, Uppsala, 
Upplands Väsby, Sollentuna och Västerås vid tidpunkten för rapportens 
sammanställande. Utifrån att de avstyrkande nämnderna i huvudsak har fokuserat på 
förskolans friyta har stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande valt att särskilt belysa 
hur denna yta hanteras. För att ta del av omvärldsberskrivningen se bilaga 10.   

Stockholm 
Stockholm Stad har inte definierade nyckeltal för förskolors friyta. Befintliga 
förskolegårdar har en genomsnittlig friyta på 32 kvm per barn. Dock förekommer 
exempel på när förskolors friyta uppgår till 3 - 4 kvm per barn vid nybyggnationer. 

Malmö 
Malmö stads ambition för förskolors friyta är 30 kvm per barn.  
Staden ska sträva efter att den sammanlagd friytan ska uppgå till 2 000 kvm. Det finns 
möjlighet att göra avsteg genom att mäta förskolegårdens kvalitet genom så kallade 
lekvärdesfaktorer. Malmö har definierat sju kvalitetsaspekter, vilka bedöms utifrån tre 
olika nivåer. Det är det samlade betyget som avgör en om en förskolegård bedöms vara 
kvalitativ och funktionell eller inte.   
Uppsala 
Uppsala kommun har tagit fram ett planeringsstöd för att säkerställa att tillräckligt stora 
ytor med god kvalitet reserveras åt förskoleverksamheters utemiljö i stadens 
stadsplanering. För att anpassa riktlinjerna till stadsdelarnas olika förutsättningar har 
kommunen valt att dela in staden i tre zoner där zon ett är anpassad till innerstadsmiljö, 
zon två gäller för tät stadsbebyggelse och zon tre för resterande stadsområden. Varje zon 
har ett definierat nyckeltal för minsta godkända kvadratmeter per barn och kvadratmeter 
för sammanhållen friyta. För innerstadsmiljön i zon ett är minimikravet 20 kvadratmeter 
per barn och en minsta sammanhållen friyta på 2000 kvadratmeter bör eftersträvas.  

Upplands Väsby 
Ambitionen är att friytan ska vara minst 30 kvm per barn och minst en sammanhängande 
friyta på 2 000 kvm i anslutning till förskolelokaler. Riktlinjer om storlek på 
sammanhängande friyta gäller inte för mindre förskolor (60 barn eller färre). Upplands 
Väsby har antagit Malmö stads modell för nyckeltal för friyta med lekvärdefaktorer och 
gårdszonering. Avsteg från fastställda nyckeltal kan göras om grund och förskolans 
utemiljö uppgår till ett sammanlagt värde om +3 i lekvärdsfaktorer.  

Sollentuna 
Kommunen strävar efter att nå upp till Boverkets rekommendationer, men det är inget 
krav. Den genomsnittlig friytan vid nybyggnation är 30–40 kvm per barn. 

Västerås  
Vid anläggande av förskolegård ska strävan alltid vara att ha 40 kvm friyta per barn och 
minst 3000 kvm stor förskolegård (minimumstorleken 3000 kvm kan i vissa fall frångås 
när det gäller förskolor med fyra avdelningar eller färre; men då måste utemiljön i övrigt 
hålla god kvalitet). Avsteg från detta kan enbart göras om omgivningen inte har möjlighet 
att inrymma en förskolegård av önskad storlek. Dock bör förskolegården i princip alltid 
vara minst 30 kvm friyta per barn.  
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Vid extremfall – där det finns brist på ytor; och när andra lokaliseringsalternativ prövats – 
kan förskolegården göras mindre än vad som ovan anges. Men det medför större krav på 
bra materialval och god utformad förskolegård för att tillåtas. Dessutom ska det på 
gångavstånd för förskolebarn finnas tillgång till långsiktigt säkerställt grönområde med 
kvaliteter för barns lek. Även åtgärder i form av schemaläggning för olika avdelningars 
nyttjande av gården kan användas för effektivare utnyttjande. 

Skyndsam kommunikation med berörda nämnder och 
bolagsstyrelser  
I föreslagen riktlinje har stadsledningskontoret förtydligat att om berörda förvaltningar 
och bolag inte når konsensus så ska berörda nämnder och bolagsstyrelser skyndsamt 
informeras. Detta gäller både vid förflyttning i ett nyckeltalsspann, nyckeltalstolerans så 
väl som vid utredningar om kommunal service.    

Stadsledningskontorets bedömning 
Av de ursprungliga 23 remissinstanserna avstyrkte fyra nämnder förslaget till riktlinje. 
Efter återremissen avstyrker förskolenämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden 
samt miljö- och klimatnämnden fortsatt förslaget. Stadsledningskontorets bedömning 
efter återremissrundan är att det inte har framkommit någon ny information från dessa 
nämnder som ger anledning att göra ytterligare justeringar av föreslagna nyckeltal. 
Utifrån inkomna synpunkter från de nya kommunexterna remissinstanserna har delar i 
riktlinjen reviderats. Den bärande kritiken från återremissrundan kan kopplas till 
förskolans friyta. Stadsledningskontoret har därför valt att företrädelsevis fokusera på 
detta nyckeltal i sin bedömning.  

Samtliga avstyrkande nämnder är tydliga med att de anser det vara direkt olämpligt att ha 
olika nyckeltal för innerstaden och övriga staden på det sätt som stadsledningskontoret 
föreslår. Nämndernas bedömning grundas i ekonomiska, ekologiska såväl som sociala 
skäl. Om samma planeringsförutsättningar fanns i hela Göteborgs Stad skulle 
stadsledningskontoret i stort instämma med de avstrykande nämnderna. Men stadens 
styrning måste också ta hänsyn till praktiska förutsättningar och vad som är genomförbart 
i stadens geografi. Skulle nyckeltalen utgå ifrån Boverkets rekommendation på 40 
kvadratmeter är stadsledningskontorets bedömning att riskerna är stora att staden inte kan 
tillskapa den förskoleverksamhet i innerstaden som det finns behov av.   

I stadens olika delar finns olika geografiska förutsättningar att möta Boverkets 
rekommendationer, vilket också motiverar ett uppdelat nyckeltal för förskolans friyta. 
Om behovet av förskolans friyta inte kan tillgodoses inom ramen för det nyckeltalsspan 
som föreslås för innerstaden är stadsledningskontorets bedömning att 
förskoleförvaltningens önskemål om minsta enhetsstorlek behöver bli mer flexibelt. 
Möjligheter till mindre enhetsstorlekar är också en förutsättning om stadsutveckling ska 
kunna ske i enlighet med principen för Göteborgs utvidgade innerstad. I annat fall 
kommer behovet av förskoleplatser i innerstaden sannolikt behöva tillgodoses i 
mellanstaden eller ytterstaden alternativt genom att minska antalet tillkommande bostäder 
i innerstaden.     

Även om riktlinjen föreslår att det ska vara möjligt för kommunstyrelsen att fatta ett 
prioriteringsbeslut är den möjligheten är endast till för att kunna nyttjas när alla försök till 
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gemensamma lösningar är uttömda. Stadsledningskontoret vill betona att föreslagen 
riktlinje innebär att stadens nämnder och bolagsstyrelser förväntas göra sitt yttersta för att 
hitta ändamålsenliga kompromisser. Stadsplanering i svåra geografiska lägen kräver 
flexibla parametrar som ger möjlighet att ta hänsyn till stadens olika förutsättningar. 
Kommunfullmäktiges uppdrag att värna ett hela-staden-perspektiv och aktivt söka 
samverkan om det bedöms vara nödvändigt för att uppnå helhetssyn måste stå i centrum. 
Ett uppdrag som stadens nämnder och bolagsstyrelser förväntas säkerställa i enlighet med 
det första kapitlet i gällande reglementen och ägardirektiv.     

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är fortsatt att föreslagna nyckeltal är 
rimliga och ambitiösa, inte bara sett till förutsättningarna inom Göteborgs Stad utan också 
i jämförelse med andra städer. De föreslagna nyckeltalen möjliggör framtida etableringar 
av exempelvis förskola och grundskola samtidigt som de utmanar stadens 
stadsutveckling. Riktlinjen synliggör även nämnders och bolagsstyrelsers uppdrag att 
aktivt samverka och söka ändamålsenliga kompromisser, inte bara i syfte att säkerställa 
stadens behov av kommunal service utan också i syfte att tillskapa goda stadsmiljöer för 
alla stadens invånare.  

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Särskilt remissyttrande utifrån Göteborg 
utvidgade innerstad med anledning av 
återremiss avseende Göteborgs Stads 
riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler  
§ 141, 2094/22 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Fastighetsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som särskilt yttrande över Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal till kommunstyrelsen, med avseende på analyser i 
arbetet Göteborgs utvidgade innerstad (GUI). 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-20 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Dag för justering 
2022-06-30 

 

Fastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Mats Ahdrian 

 

Justerande 
Thomas Larsson 
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Särskilt remissyttrande utifrån Göteborgs 
utvidgade innerstad med anledning av återremiss 
avseende Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler   
Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som särskilt yttrande över Göteborgs Stads 
riktlinje för styrande nyckeltal till kommunstyrelsen, med avseende på analyser i arbetet 
Göteborgs utvidgade innerstad (GUI). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera förslag till Göteborgs Stads riktlinje 
för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler och ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att b) remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsnämnden för att be om synpunkter 
utifrån de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till arbetet med 
Göteborgs utvidgade innerstad.  

Jämförelseanalys mellan metoden för Göteborgs utvidgade innerstad, GUI, och föreslagen 
riktlinje för nyckeltal ger viss diskrepans där GUI visar behov av fler men något mindre 
förskole/skolenheter. Att få till lokalytorna är mer görbart än att få till friytorna utomhus. GUIs 
metodik innebär att i första hand minska förskole/skolenheten och antalet barn per enhet för att 
först därefter göra avsteg från friytan, men inte sällan kan båda bli aktuella. 
 
Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler kan fungera 
väl i många lägen och bör eftersträvas i så hög grad som möjligt. Vid de avsteg som är 
nödvändiga om staden skall kunna bebyggas ytterligare kan GUI, utvidgad innerstad, användas 
för att bidra till de pragmatiska och funktionella lösningar som kommunstyrelsen ställer höga 
krav på förvaltningar och bolag att bidra till. Det kommer även att ställas betydande krav på 
stadsledningskontoret och kommunstyrelsen att medverka till att prioriteringsbeslut avseende 
målkonflikter fattas. I den nya, fullt utvecklade, stadsutvecklingsprocessen kan en strävan och 
effektivisering uppnås genom att istället använda metoden proaktivt.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är angeläget att se till helhetsekonomi och störst lönsamhet för staden, samt att hitta budget- 
och ekonomiprocesser som bidrar till att stötta att komplex stadsutveckling kan genomföras fullt 
ut. Skolenhetsutredningens inriktning med stora skolstorlekar utgår från verksamhetens 
perspektiv på organisering, rekrytering, funktion och driftskonsekvenser. Modellen för utvidgad 

Fastighetskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-20 
Diarienummer 2094/22 
 

Handläggare 
Nina Skoger/Lukas Memborn 
Telefon: 368 11 77 / 368 10 79 
E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se  
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innerstad visar istället fler enheter med färre elever. Detta kan ge såväl livsvarigt ökade 
driftkostnader som fördyrande kompensatoriska åtgärder i investeringsskedet. Kostnader för 
kompensatoriska åtgärder förekommer dock redan idag. I vissa jämförelseområden inom 
modellen för utvidgad innerstad indikeras även viss potential till högre exploateringsintäkter 
genom effektivare markutnyttjande. Oaktat tillämpning av GUI eller föreslagen riktlinje för 
nyckeltal saknas det dock idag möjlighet att säkerställa de bestående högre driftskostnader som 
kan bli en nödvändig konsekvens för att en stadsutveckling skall kunna genomföras, med 
mindre o/e dyrare driftenheter. Verksamheternas driftbudgetar beslutas med kortare och senare 
tidsintervall och förutsägbarheten om faktiska beslut avseende driftanslag över tid är osäker, 
även om metoder och processer för äskande utvecklas och förfinas. Detta kan i praktiken 
innebära att genomförbarheten av antagna detaljplaner kan omöjliggöras om 
verksamhetsutövarna i efterföljande budgetberedningar inte erhåller de ekonomiska o/e 
personella resurser som utgjort förutsättningar. Först när alla led i kedjan från planering till 
långsiktigt säkrade driftkonsekvenser finns på plats kan säkerställande av lokalbehov sägas ha 
uppnåtts. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det finns ett samband mellan skolans upptagningsområde, dess storlek per enhet och dess 
effekter på både klimatmålen samt stadsplaneringen i övrigt.  

Det nya miljö- och klimatprogrammet 2021–2030 lyfter att vägtrafikens volym måste minska 
och att utsläpp av växthusgaser från transporter ska minska med hela 90 %. För att kunna uppnå 
det behöver bland annat körsträckan bli kortare så invånarna ges större möjlighet att välja 
hållbara transportmedel, så som gång och cykel. För att en skola eller förskola ska anses ligga 
inom gångavstånd bör den nås inom max 500 meter från bostaden, annars finns risk att 
invånarna väljer andra färdmedel dit.  

Bedömning ur social dimension 
Ett finmaskigt gatunät ger ökad gångvänlighet men leder även till mindre kvarter och 
innergårdar, vilka kan ge ökad trygghet. För att öka tryggheten baseras GUI på kringbyggda och 
helt slutna kvarter. Tanken med stadsradhus och innergårdsradhus är att öka mängden bostäder 
som barnfamiljer kan efterfråga även i tät stadsmiljö. De mindre, ideala gårdarna för sociala 
behov kan dock stå i viss konflikt med stora enheter för en rationell drift av t ex förskolorna.  
 
Det är viktigt att bära med sig att med stadens geografiska förutsättningar så varierar  
möjligheten att kunna möta alla kommuninvånares behov på exakt samma sätt i alla delar av 
staden. I detta sammanhang är den bärande principen enligt förslag till styrande riktlinje för 
nyckeltal att även om utförandet varierar så ska den samlade kvalitén vara likvärdig. Den 
samlade kvalitén behöver belysas från flera perspektiv.  

Samverkan 
Ärendet föranleder ingen facklig samverkan.  
Hur goda ansatser som än görs för att få till goda lösningar kommer det sannolikt att finnas 
situationer där såväl stadsledningskontoret som kommunstyrelsen kommer att behöva bidra till 
att prioriteringsbeslut fattas avseende målkonflikter, för att utveckla en ”stadspraxis”. 

Bilagor 
1. Remisshandlingar 

2. Bilaga 1 Jämförelsetabeller och beskrivning av referensobjekt 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera förslag till Göteborgs Stads riktlinje 
för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler och ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att: b) remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsnämnden för att be om synpunkter 
utifrån de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till arbetet med 
Göteborgs utvidgade innerstad. Svar till stadsledningskontoret senast 2022-06-30.  
 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i genomförandet av stadens program för lokalförsörjning för kommunala 
verksamhetslokaler har riktlinje för styrande nyckeltal arbetats fram under ledning av 
stadsledningskontoret. Fastighetsnämnden yttrade sig genom ärende 5292/21  
2021-12-13 §308. Kommunstyrelsen begär nu för egen del kompletterande remissyttranden från 
ett antal olika funktioner och organisationer, bl a fastighetsnämnden. 
 
Riktlinjen styrande nyckeltal  
Remitterad riktlinje ger en styrande inriktning utifrån nyckeltal i planeringen för kommunala 
verksamhetslokaler. Föreslagen riktlinje, tillsammans med skolenhetsutredningen kan sägas 
beskriva ett ”inifrån-ut perspektiv”, där verksamheternas anspråk på lokal och ytbehov samt 
driftsekonomi blir styrande för att passa in verksamhetslokaler i såväl redan tätt bebyggd som 
mindre bebyggd stad. Avsteg är möjliga enligt anvisad ordning, där kommunstyrelsen i sista led 
fattar prioriteringsbeslut om målkonflikter avseende yt- och markanspråk inte kan lösas ut i 
konsensus mellan berörda förvaltningar. I delar av den redan tätbebyggda staden är 
verklighetens tillgång till markytor dock sådan att avsteg från nyckeltalen förväntas bli vanliga, 
om ny bebyggelse alls skall kunna tillkomma. Vid målkonflikter kan metoden som används i 
Göteborgs utvidgade innerstad användas som ett pragmatiskt sätt att bidra till funktionella 
kompromisser. 
 
Metodiken för Göteborgs utvidgade innerstad, GUI 
Grundtanken med förslaget till Göteborgs Utvidgade Innerstad är att utvidga och bygga mer av 
just den typen av tät innerstadsmiljö som redan finns. GUI är en proaktiv och problemlösande 
arbetsmetod som benämns ”utifrån-in” vilken har varit den vedertagna inom all stadsplanering 
under hundratals år fram till 1930-talet. GUI baseras på en analys av all byggbar mark som finns 
i den redan täta stadsmiljön, inom ca 20 minuters cykelavstånd runt stadskärnan. GUI 
konkretiserar därefter en möjlig avvägning mellan flera behov, bl a skolor och förskolor, i en 
och samma kartbild. Detta synliggör målkonflikter i ett tidigt skede, för att de skall kunna 
anpassas efter varandra. Kartbilden av GUI är beräkningsbar på någon meters precisionsnivå 
och ger därmed tydliga indikationer på vilka konsekvenser som kan inträffa när ett nyckeltal 
ökas på bekostnad av något annat. Nästan inga kvarter i GUI är större än 7000 m².  
 
GUI har grundprincipen en grundskola per stadsdel1, vilket då blir ungefär likvärdigt med dess 
upptagningsområde. Den vanligaste storleken för stadsdelar i GUI:s centrala delar är runt 20 ha 
i snitt, liknande Haga i storlek. Göteborgs huvudgator påminner om ett cykelhjul där 
gatorna/ekrarna leds in mot stadskärnan/navet där de behöver hänga ihop. Detta gör att 

 
1 Stadsdelar enligt GUI-metodiken utgörs av stadsutrymmena mellan huvudgatorna. Finmaskigheten i 
gatunätet medför stadsdelsstorlekar från 10 Ha-50 ha, vilket ger stora skillnader mellan stadsdelarnas 
antal bostäder, behov av antal skolplatser och skolenheternas storlek. 
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stadsdelarna som ryms mellan huvudgatorna i den innersta innerstaden ofta blir mindre än de 
som ligger längre ut.  

Eftersom grundtanken med GUI är att göra det möjligt att utvidga och bygga mer av det som 
redan finns så har befintliga grundskolor, i befintlig innerstad, använts som principiell 
utgångspunkt i arbetet, se bilaga 1 jämförelsetabeller. 

Förvaltningens bedömning 
• Läget för skolan påverkar storleken för dess upptagningsområde, enhet och friyta 

Ambitionen för stadsplanerna historiskt och för GUI är att försöka placera skolan vid de 
lugnaste lägena mitt i stadsdelen, mellan huvudgatorna och i anslutning till en park. 
Parkens läge blir sedan vägledande även för lämpliga placeringar av förskolor, så att ett 
samnyttjande kan bli möjligt. Läget för skolan och förskolor ger på så sätt 
förutsättningar för deras storlek istället för att teoretiska ”nyckeltalsmoduler” passas in i 
den bebyggda verkligheten.  
 

• Volymnyckeltal för grundskola, för att räkna ut skolbehovet per stadsdel 
Finmaskigheten i gatunätet sätter stadsdelsstorlekarna i GUI-metodiken vilket innebär 
att upptagningsområdet för respektive enhet med GUIs metod blir mindre och skolorna 
därför istället fler. 
 

• Nyckeltal lokalyta för grundskola ligger ungefär i linje med GUI 
Jämförelser med befintliga grundskolor i Göteborgs innerstad har använts som 
principiell utgångspunkt i arbetet. Se bilaga 1.   
 
Äldre stadsplaner reserverade ofta de vackraste tomterna till offentliga byggnader eller 
just skolbyggnader som då skulle ligga som synliga fonder i stadsmiljön. GUI:s 
högstadieskolor och gymnasium kan utöver fondlägen även placeras inom utpekad 
kvartersmark. I flera situationer är det möjligt att få till byggbar mark för byggnader, det 
är tillgången på friytor som är kritisk och ger behov av att anpassa till mindre enheter. 
 

• Nyckeltal friyta för grundskola är kritiskt i centrala lägen och behöver en  
flexibilitet 
En alltför hård tillämpning av riktlinjens styrande nyckeltal ”en minsta 
sammanhängande friyta om 4000 m² i direkt anslutning till skolbyggnaden ska 
eftersträvas oavsett enhetens storlek” skulle kunna innebära att ytkraven inte nås och att 
skolorna behöver flytta längre ut i staden. De markytor som kan bebyggas vid en 
framtida förtätning kräver därför en större anpassning efter verkliga förhållanden än vad 
nyckeltalen anger. Kompensatoriska faktorer kan t ex vara säker gångpassage till yta på 
annan plats.  
 
I stora framtida omvandlingsområden så kan det vara möjligt att få till större friytor. 
Stadsplaneringen och utvecklingen har många beroenden och behov att tillgodose och 
att ständigt arbeta med effektivt markutnyttjande är nödvändigt för att nå ambitionen 
med tät innerstad. 
 

• Grundskoleenheternas storlek i relation till friyta per elev 
Alla sakområden och önskvärda nyckeltal kommer att behöva anpassas efter varandra 
vid en stadsmässig förtätning. Om valet står mellan att minska antal m² friyta per elev 
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eller att fördela eleverna på fler men mindre skolenheter så förespråkar GUI det 
sistnämnda vid nyproduktion.  
 

• Mindre kvarter och mindre innergårdar ger ökad gångvänlighet och trygghet 
I förslaget till Göteborgs utvidgade innerstad så visas potentiellt nya byggnader men 
inte någon specificerad funktion, utöver grundskolor. Av lokaler i bottenvåningar så är 
det en stor andel som ligger vid lugna lägen med lägre kommersiell potential och som 
därför vore lämpliga för bland annat förskolor i centrala lägen. Så principiellt finns det 
goda möjligheter att uppnå riktlinjens nyckeltal för lokalyta per elev.  
 

• Mindre enheter för att uppnå nyckeltal för friyta per elev vid nyproduktion 
förskolor 
I vissa fall kan minskat antal innergårdsradhus eller andra justeringar göras för att få ett 
tillräckligt antal m² friyta för förskolan, i andra lägen kan kvarteren inte vara större utan 
att blockera viktiga gator. I de fallen föreslås minskade enheter hellre än minskad friyta. 
Ofta ligger de här mindre kvarteren vid 8–12 meter smala gator med lugn trafik i 
gångfart, så en uppdelning av den administrativa enheten med fler avdelningar per kvarter 
kan innebära små avstånd mellan lokalerna, en det innebär ändå en ökad logistik och 
planering för verksamheten. 
 

• Avslutande ord 
Det kommer att krävas en ömsesidig anpassning mellan nyckeltal för olika ändamål om 
Göteborgs innerstad ska kunna utvidgas. Ett fastställande av styrande nyckeltal kommer 
att utmana miljö- och klimatprogrammet, definierade grönytefaktorer och skolenheters 
storlek, särskilt i innerstaden där möjligheterna att utforma förskole- och skolgårdar är 
begränsade. Det kommer att ställas stora krav på stadens nämnder och styrelser att hitta 
gemensamma vägar, funktionella kompromisser och kanske också helt nya sätt att hitta 
lösningar. Det kommer även att ställas betydande krav på stadsledningskontoret och 
kommunstyrelsen att medverka till att lösa ut de målkonflikter som sannolikt kan komma 
att eskaleras vid bristande konsensus.   
 
Metodiken i Göteborgs utvidgade innerstad avser att visa flera behov samtidigt, i ett så 
tidigt skede som möjligt. Göteborgs stads riktlinje för nyckeltal kan fungera väl i många 
lägen och bör eftersträvas i så hög grad som möjligt. Vid de avsteg som är nödvändiga 
om staden skall kunna bebyggas ytterligare kan metoden för utvidgad innerstad användas 
reaktivt för att bidra till de pragmatiska och funktionella lösningar som kommunstyrelsen 
ställer krav på förvaltningar och bolag att bidra till. I en mer utvecklad ny 
stadsutvecklingsprocess kan metoden även användas proaktivt.   
 
 

 

 

Martin Öbo 
Fastighetsdirektör 

 

 

                             Karin Frykberg 
                             Avdelningschef  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss, 
förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler  
§ 145, N608-2564/21 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 24 maj 2022. 

 

Beslut 
Förskolenämnden översänder synpunkter och ställningstagande gällande återremittering 
av Göteborg Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till 
kommunstyrelsen.     
 

 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från MP och V lämnar som yttrande en skrivelse daterad 21 juni 2022, 
protokollsbilaga 3. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
 stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


 

 

Förskolenämnden 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Förskolenämnden, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 

__________________________ 
Helena Öhrvall 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Helena Lindberg, chef Planering, analys och kansli 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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Yttrande gällande återremiss av riktlinje för 
styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden översänder synpunkter och ställningstagande gällande återremittering 
av Göteborg Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till 
kommunstyrelsen.     

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 6 april 2020 att via stadsledningskontoret återremittera 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamheter till de 
nämnder som avstyrkte remissversionen. Kommunstyrelsen önskar att de avstyrkande 
nämnderna inkommer med nya synpunkter och ställningstagande. Detta gäller 
förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt park- och 
naturnämnden. 

Då nyckeltalen inte är förändrade men bara till viss del förtydligade, gör 
förskoleförvaltningen samma bedömning som tidigare och föreslår att förskolenämnden 
avstyrker förslaget till riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget till riktlinjen för styrande nyckeltal har inte ändrat beräkningsmodeller eller 
storlek på nyckeltal och därmed kvarstår förvaltningens ekonomiska bedömningar som 
skrevs fram i remissvaret. Hur stadsområden ska beräknas utifrån hänvisningar till 
översiktsplanen har förtydligats, men det är fortfarande otydligt hur liten en förskolegård 
kan tolereras bli och vad en kompensatorisk åtgärd kan tänkas vara samt när det kan bli 
aktuellt att kompensera.  

Att hänvisa till att nämnder med olika intressen ska nå konsensus riskerar att belasta 
stadsledningskontorets arbetsbörda då det kommer att vara svårt att nå konsensus när 
parterna inte är jämbördiga.  

Stadsledningskontoret uttrycker att skrivningen med möjlighet att minska lokalytan med 
10% av 10 kvm /barn ska vara kvar, då det vill möjliggöra för förskolenämnden att 
balansera upp hyreskostnaden. Med en sådan skrivning kommer det finnas stor risk att      
-10% blir tillämpad praxis då det är en möjlig lösning för kostnadshantering. 
Förvaltningen anser detta olyckligt då det är bättre att säkerställa tillräckligt stora ytor för 
barnen. Därav kvarstår bedömningen att 10 kvm/barn lokalarea (LOA) är att betrakta som 
ett lägsta värde där det är möjligt att vid behov utöka med 10%.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-24 
Diarienummer: N608-2564/21 
 

Handläggare: Mari Leion 
 
E-post: mari.leion@forskola.goteborg.se  
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Om ytan på insidan likt ytan på utsidan tillåts minska, finns risk att det påverkar barns 
hälsa negativt. Hur det påverkar ekonomiskt är svårt att förutse, men att det påverkar 
barnens framtida hälsa är sannolikt. All forskning visar att dagens barn rör sig mindre. 
Barn behöver röra sig minst 60 minuter per dag för att det inte ska påverka deras hälsa 
negativt. Om ytan minskar både inne och ute finns stor riska att det inte går att uppnå 
dessa 60 minuter.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gällande riktlinje för 
nyckeltal beskriver stadsledningskontoret att ett fastslagande av nyckeltalen kommer att 
innebära att med stor sannolikhet ”…utmana både miljö- och klimatprogrammet som de 
definierade grönytefaktorerna”. Då staden har beslutat om ett ambitiöst miljö- och 
klimatprogram anser förvaltningen det rimligt att kommande riktvärden för kommunala 
lokaler planeras utifrån detta. Att besluta om nyckeltal som inte kommer att kunna 
harmoniera med det tidigare beslutade miljö- och klimatprogrammet är en hantering som 
riskerar att motverka miljö- och klimatprogrammets intentioner. Förvaltningen anser det 
olyckligt att fatta beslut om nyckeltal som inte ligger i linje med tidigare fattade beslut.  

Bedömning ur social dimension 
Om förskolans gård tillåts bli mindre kvarstår bedömningen att det blir svårt att samnyttja 
gården under kvällar och helger. Detta kan få stora konsekvenser i de delar av staden där 
det föreslås vara möjligt med små gårdar. Att möjliggöra för barn att använda 
förskolornas gård på kvällar och helger skapar fler ytor för familjer i staden att använda, 
där det redan innan kan saknas säkra platser för små barn att leka och röra sig på ett 
säkert sätt.  

Barnkonventionen                                                                                                    
Beslut om nyckeltal för förskolans verksamhet kommer att påverka barnen. I artikel 3 i 
Barnkonventionen föreskrivs att: 

• vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

• konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 
som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder. 

• konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga 
myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens 
antal och lämplighet samt behörig tillsyn. 

Ovanstående artikel 3 sammanfattas ibland till ”vid alla beslut som rör barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. 
Det framgår inte i förslaget på vilket sätt det skulle vara för barns bästa att frångå 
Boverkets rekommendationer om 40 kvm per barn, eller den tidigare tillämpade principen 
i Göteborgs Stad om 35 kvm per barn.  
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Förvaltningen finner det otydligt, varför beräkningsmodellen för friyta skiljer sig mellan 
grundskolan och förskolan. Grundskolans behov av friyta beräknas utifrån barnens ålder, 
men ska oavsett antal elever ha tillgång till 4000 kvm sammanhängande yta. Förskolans 
behov beräknas i stället utifrån geografisk placering. Det är inte beskrivet hur det utifrån 
barnens bästa finns ett mindre behov av friyta för barn i centrala delar av staden.  
 
Som påpekas i stadsledningskontorets kommentarer är det så att allt inte ska förklaras i 
texten gällande nyckeltal. Men det är viktigt att stadens prioriteringar blir tydliga ur ett 
barnperspektiv. Hur dessa nyckeltal är framtagna och på vilken grund i relation till 
evidens och forskning, behöver framgå. Det är viktigt att motivera det stora avsteget från 
Boverkets rekommendationer och utifrån barnkonventionen beskriva på vilket sätt det 
kommer att gynna barnen med mindre yta och möjlighet till mindre förskolebyggnad.  
 

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 8 
juni 2022.  

Bilaga                                                                                              
Förslag: Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har via stadsledningskontoret återremitterat Göteborgs Stads riktlinje 
för styrande nyckeltal för kommunala verksamheter till de nämnder som avstyrkte 
remissversionen. Kommunstyrelsen önskar att de avstyrkande nämnderna inkommer med 
nya synpunkter och ställningstagande. Svaret ska inkomma till stadsledningskontoret 
senast 30 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Förskolenämnden har avstyrkt remissversionen av Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. Remissen gick ut till 23 nämnder, där fyra 
nämnder avstyrkte. Dessa nämnder var förutom förskolenämnden; lokalnämnden, 
miljönämnden och park- och naturnämnden. 

Demokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Kristdemokraterna lämnade ett återremissyrkande till kommunstyrelsen, angående 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. 
Anledningen var att få mer kännedom om varför fyra nämnder valt att avstyrka remissen, 
vilket detta tjänsteutlåtande handlar om. Utöver detta har fler nämnder och externa bolag 
ombeds yttra sig i specifika frågor.  

Nedan återfinns återremissyrkandets uppdragsformulering i sin helhet. 

” a. att remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av 
riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt park- 
och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt ställningstagande, 

b. remittera föreslagen riktlinje till fastighetsnämnden för att be om synpunkter utifrån de 
analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till arbetet med 
Göteborgs utvidgade innerstad,  

c. remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsägarna GFR, byggföretagen och de 
stadsutvecklande byggherrar som verkar i Göteborg,  

d. att i tjänsteutlåtandet ge en tydligare redovisning av nyckeltal eller praxis som används 
av Stockholms och Malmös kommuner, samt  

e. att i riktlinjen understryka att förvaltningar och bolag ska skyndsamt lyfta till berörda 
nämnder och styrelser vid problem att uppfylla riktlinjens nyckeltal och nå konsensus. 

Förskolenämnden avstyrkte med hänvisning till att både nyckeltalen för lokalyta och 
friyta skulle innebära en minskning av ytan i förhållande till de värden som används idag. 
Förskolenämnden konstaterade att inget av förslagen stöttas av barnkonventionen. 
Nämnden konstaterade också att det riskerar att innebära en försämring för barn i 
förskolan och att det skulle gå emot den nyss antagna miljö- och klimatplanen.  

Förvaltningens bedömning 
Då inga förändringar skett i nyckeltalen har förvaltningen heller inte gjort några andra 
bedömningar än tidigare. Förvaltningen uppmärksammar att stadsledningskontoret valt 
att inte kommentera bedömningen att riktlinjen inte bedöms gå i linje med 
barnkonventionens intentioner.  
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I riktlinjen poängteras att det ska eftersträvas att nå konsensus. Det är svårt att nå 
samstämmighet mellan olika parter när förutsättningarna inte är jämlika. Det är oftast inte 
två jämbördiga parter som ska bli samstämmiga. Det är allt oftast en avvägning mellan en 
mer kortsiktig exploateringsbudget och en mer långsiktig driftsfråga.  
Ett möjligt scenario kan vara att förskolenämnden tvingas till att acceptera allt för små 
förskolegårdar och allt för lite yta i byggnaden då alternativet skulle vara att antingen inte 
bygga alls och då helt sakna förskoleplatser eller att bygga en enhet som är väldigt liten 
där det inte går att få en budget i balans när förskolan tas i bruk.  

Riktlinjen föreskriver i sin nuvarande utformning att ”en minsta sammanhängande friyta, 
enligt nyckeltalen ovan, i direkt anslutning till förskolan ska eftersträvas. Vid avsteg 
krävs kompensatoriska åtgärder”. Förskoleförvaltningen kan inte se på vilka grunder 
Göteborgs Stads riktlinje kan göra avsteg från de rekommendationer som återfinns i 
Boverkets handbok gällande plan och bygglagen. Där kan man tydligt utläsa att friyta vid 
förskolegårdar ska placeras i direkt anslutning till byggnaden.  

Boverket rekommenderar PBL-Kunskapsbanken - En handbok om plan och bygglagen. 
Där står det att läsa att ”ett rimligt dimensionerande mått utifrån antalet barn kan vara 40 
m2 friyta per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Forskning visar att 
den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, 
oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett 
sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, Söderström, Blennow, 
Englund, & Grahn, 2009)”. På vilka grunder Göteborg Stad i stället ska bygga 
förskolegårdar ner till 20 kvm/barn friyta och endast 1800 kvm sammanhängande yta 
framgår inte i materialet. Förskoleförvaltningen bedömer att detta skulle behöva 
redovisas. Det nu tillämpade ”Ramprogrammet för förskola” rekommenderar 35 kvm 
friyta vilket förskoleförvaltningens erfarenhet från de senaste årens byggnation bedömer 
har fungerat på ett bra sätt. Boverket har låtit SCB undersöka storleken på landets 
förskolegårdar och har jämfört över tid hur utvecklingen ser ut. Det framgår att 
kommuners ytor för skolor fortsätter att minska. Detta samtidigt som andra 
undersökningar visar att barn rör sig i allt mindre utsträckning. Då barn befinner sig 
största delen av sin vakna tid på förskolan är det därför av största vikt att det finns plats 
för rörelse både ute och inne. Att då konsekvent minska ytan kan komma att få till följd 
att barn får än mindre möjlighet till fysisk aktivitet.  

För att säkra barnens yta inom byggnaden bör det finnas ett värde som säkrar en minsta 
yta. Därav ställer sig förvaltningen negativ till att möjliggöra att kunna gå under 10 kvm i 
lokalyta. 10 kvm bör därför ses om en miniminivå där det kan vara möjligt att lägga till 
ytterligare yta om det krävs där det till exempel byggs i flera våningsplan.  

 

Hans Wettby    Ulf Högberg 

 

Tillförordnad förskoledirektör  Ekonomichef 

 

Expedieras till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


 

Lokalnämnden 
 

  
Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

§ 92   N230-1730/21 
Yttrande om återremiss på förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler  

Beslut 
Lokalnämnden beslutar att: 

1. Avstyrka stadsledningskontorets förslag 
2. Besvara remissen enligt följande tjänsteutlåtande 
3. Översända yttrandet till stadsledningskontoret för vidare hantering i kommunfullmäktige. 

Handlingar 
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-26. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret. 

  



 

Lokalnämnden 
 

  
Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Justeringsdag:   
2022-06-22 
 

 

Sekreterare 

Tim Segerberg 

 

 

Ordförande 

Christer Holmgren (M) 

 

Justerande 

Thomas Larsson (MP) 
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Yttrande om återremiss på förslag till 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler  
 

Förslag till beslut 
Lokalnämnden:  

1. Föreslås att avstyrka stadsledningskontorets förslag.  
2. Föreslås besvara remissen enligt följande tjänsteutlåtande.  
3. Översänder yttrande till stadsledningskontoret för vidare hantering i 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-03-19 § 4, dnr 1006/18, Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning 2020–2026. Genom programmet har kommunfullmäktige beslutat att sex 
nya reglerande styrande dokument ska tas fram i syfte att utveckla stadens 
lokalförsörjningsprocess. Förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler är det andra styrande dokumentet att tas fram i arbetet 
med att implementera och genomföra Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 
2020–2026.  

Vid lokalnämndens sammanträde 2021-12-16 beslutade nämnden att avstyrka förslag till 
Göteborg stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera till de fyra nämnder som 
avstyrkte den tidigare remissversionen.   

Riktlinjen har genomgått en mindre omarbetning (korrekturlästs, stycken kortats ner, 
meningar förtydligats, överflödiga stycken strukits) men är i stort densamma som tidigare 
version. Lokalförvaltningens sammanfattade bedömning är att det återemitterade 
föreslaget till ny riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 
behöver vidare bearbetning för att uppnå målsättningen av en riktlinje.  

Därmed föreslår lokalnämnden att avstyrka stadsledningskontorets förslag.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-26 
Diarienummer N230-1730/21 
Diarienummer SLK  0581/21 
 

Handläggare 
Caroline Jigfors, Freja Elmsjö, Maria Welin,  
Mattias Joklint 
Telefon:031-365 02 95 
E-post: mattias.joklint@lf.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Eftersom riktlinjen innehåller samma nivåer för lokalytor och friytor som tidigare förslag, 
kvarstår samma bedömning som vid tidigare remissvar ur en ekonomisk dimension. 
Lokalförvaltningens bedömning är att föreslagen riktlinje totalt sett ger en negativ 
ekonomisk konsekvens för staden i det korta men främst i det långa perspektivet.  

Riktlinjen föreslår mindre friytor för förskola och grundskola gentemot rådande krav 
definierade i Göteborgs stads ramprogram. Minskade friytor leder bland annat till ökat 
slitage som i sin tur ökar behovet av drift- och skötselåtgärder samt tätare intervall av 
planerat underhåll. Det resulterar i ökade kostnader både i genomförande- och 
förvaltningsskedet. Minskade friytor leder även till att det blir svårare att uppnå målen i 
klimat- och miljöprogrammet vilket bland annat kan ge stora ekonomiska konsekvenser 
för staden på sikt. Vi är införstådda med att konkurrensen om ytor i innerstaden är hård, 
men detta bör inte påverka ambitionen att eftersträva goda utemiljöer. Detta bör heller 
inte påverka mellan- och ytterstadens krav på friyta.  Behovet och förutsättningarna för 
att skapa goda utemiljöer, är densamma, oavsett vart den ligger.  

För bostad med särskild service (BmSS) är nyckeltal för lokalyta för låg och friytan 
definieras inte tillräckligt för att lokalförvaltningen ska kunna tillgodose ändamålsenliga 
lokaler efter verksamhetens behov. Erfarenhetsmässigt är angiven BYA på 600 kvm inte 
tillräcklig reservation för 6st lägenheter som räkneexemplet indikerar. BYA är heller inte 
lämplig area att använda för reservation. I stället bör area anges som bruttoarea, BTA, 
eftersom BYA påverkas av placering och tomtens egenskaper. Detta riskerar ge negativa 
ekonomiska konsekvenser både för verksamhet, lokalförvaltningen och staden i stort. Det 
ger ekonomisk påverkan både inom den direkta ekonomiska dimensionen att kostnader 
för genomförande ökar, samt genom att det uppstår risk för minskad verkställd 
lokalkapacitet.  

Utan rätt förutsättningar, blir anpassningen av given tomt mer omfattande och kan 
dessutom bidra till ökade investeringskostnader i såväl byggprocess som i 
förvaltningsskede.  

Nyckeltalen för lokalyta och friyta har som främsta uppgift att fungera som ett riktmärke 
när staden reserverar area i exploatering eller mark för verksamhetslokaler. Störst negativ 
påverkan på stadens ekonomi ur ett LCC-perspektiv är när man reserverat för liten yta. 
Det leder då till kostnadsökningar i förvaltningsskedet under hela livslängden, vilka 
sammantaget kan vara omfattande.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Eftersom riktlinjen innehåller samma nivåer för friytor som tidigare förslag, kvarstår 
samma bedömning som vid tidigare remissvar ur en ekologisk dimension. 
Lokalförvaltningens bedömning är att föreslagen riktlinje totalt sett ger en negativ 
ekologisk konsekvens för staden i det korta men främst i det långa perspektivet. 

Grundläggande för målen i nya Klimat- och miljöprogrammet, är att staden har hög 
biologisk mångfald. Detta för att kunna bibehålla, förvalta och öka tillgången till 
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ekosystemtjänster. Som fastighetsägare och förvaltare av stor del av stadens 
sammantagna tillgång till utemiljöer är det avgörande hur ytorna planeras och nyttjas för 
hela staden. Rätt gestaltande, skapar långsiktigt hållbara utemiljöer som innebär att staden 
står robust mot framtida klimatförändringar.  

Med minskade friytor är risken att lokalförvaltningen och därmed inte heller 
kundförvaltningarna kan uppfylla det nyligen antagna Klimat- och miljöprogrammet.  

Den huvudsakliga effekten av riktlinjen ur den ekologiska dimensionen är att de 
utvändiga lärmiljöernas bidrag till de samlade ekosystemtjänsterna minskar. De minskar 
inte med motsvande yta, utan effekten av de minskade utemiljöerna gör att omfattningen 
av slitaget i kombination med själva ytan skapar exponentiell minskning av 
ekosystemtjänster.  

Förslaget för hantering av målkonflikter innebär en risk att målen i Göteborgs stads 
Klimat- och miljöprogram inte uppfylls.  

 

Bedömning ur social dimension 
Eftersom riktlinjen innehåller samma nivåer för friytor som tidigare förslag, kvarstår 
samma bedömning som vid tidigare remissvar ur en social dimension. 
Lokalförvaltningens bedömning är att föreslagen riktlinje totalt sett ger en negativ social 
konsekvens för staden i det korta men främst i det långa perspektivet. 

Minskade friytor för skola och framför allt förskola har negativ påverkan på barns och 
ungas livsmiljöer. Det skapar sämre förutsättningar för jämställdhet och mångfald. Barn 
och unga får mindre möjlighet att påverka sin omgivning vilket i sin tur kan leda till 
konfliktsituationer. Vi ser även en negativ påverkan utifrån barnkonventionen. 

Minskade friytor för skola och förskola kan innebära risk för omfattande slitage. Om det 
blir för stort slitage kan utemiljöerna behöva stängas för allmänheten kvällar och helger. 

Utifrån den klassificeringen som gjort utifrån Funktionell nivå, Acceptabel nivå samt God 
nivå finns risk att Acceptabel nivå accepteras. Det hänvisas till att God kvalitet alltid ska 
uppnås, vilket kan likställas med att Acceptabel nivå väljs, då det inte står att God nivå 
ska eftersträvas. 

Riktlinjen bör utgå från de siffror vad gäller antal kvm/ barn samt minsta 
sammanhängande yta som lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen föreslagit i 
samband med framtagandet av nyckeltalen. De bör ses som lägstanivå som krävs för att 
lokalförvaltningen ska kunna uppfylla stadens samlade krav på hållbara och pedagogiska 
förskolegårdar. Se tabell nedan. 

Från Boverkets hemsida, rubrik Friyta för lek och utevistelse för förskolor och 
grundskolor, ger Boverket rekommendation om minsta friyta på 40 kvm/ barn i förskola 
och en total storlek på friytan som överstiger 3000 kvm. Ur Konsekvensutredning för 
Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet, går att läsa:  

Vid en sammantagen bedömning av konsekvenserna anser Boverket att en förbättrad 
utemiljö för barn och unga bidrar till att, sett i ett samhälleligt perspektiv, generera 
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positiva effekter som en bättre hälsa och bättre skolresultat. Boverkets uppfattning är att 
de positiva konsekvenserna av de allmänna råden, sett i ett större sammanhang och på 
lång sikt, vida överväger eventuella kostnadsökningar och att regleringen därför är 
motiverad. 

Tabell: Lokalförvaltningens och Förskoleförvaltningen föreslagna nyckeltal i förhållande 
till andra nivåer.    

Tidigare levererade 
nyckeltal (LF & FSF) 

Ur riktlinjen Ur Göteborg stads 
ramprogram (fsk) 

Boverkets 
rekommendation 

Innerstaden: 
• Rekommenderat 35 

kvm/barn, minst 28 
kvm/barn 

• Minsta sammanhållen yta 
ska överstiga: 2000 kvm. 

Minsta totala yta: 3000 kvm. 

Innerstaden: 
• Funktionell nivå: 25 

kvm/barn 
• Acceptabel nivå: 20 

kvm/barn 

Sammanhängande friyta: 
1800 kvm 

35 kvm/ barn 40 kvm/ barn 

Totala storleken på friytan 
helst bör överstiga 3000 
kvm 

Mellanstaden: 
• Rekommenderat 35 

kvm/barn, minst 30 
kvm/barn 

Minsta sammanhållen yta ska 
överstiga: 3000 kvm. 

Mellan- och ytterstaden: 
• God nivå: 35 

kvm/barn 
• Funktionell nivå: 25 

kvm/barn 

Sammanhängande friyta: 
3000 kvm 

35 kvm/ barn 40 kvm/ barn 

Totala storleken på friytan 
helst bör överstiga 3000 
kvm 

Ytterstaden: 
• Rekommenderat 40 

kvm/barn, minst 35 
kvm/barn 

Minsta sammanhållen yta ska 
överstiga: 3000 kvm. 

 35 kvm/ barn 40 kvm/ barn 

Totala storleken på friytan 
helst bör överstiga 3000 
kvm 

 

Målgruppen för bostad med särskild service (BmSS) har rätt till en god utemiljö i 
anslutning till sitt hem. Lokalförvaltningen bedömer det som önskvärt att ha styrande 
nyckeltal för friyta även för utemiljö vid BmSS. Friytan ska vara en lämpad utemiljö för 
målgruppen, både som boendemiljö och arbetsplats, med höga krav på tillgänglighet men 
även möjliggöra särskild anpassning till målgruppen. Målgruppens behov ska vara utredd 
innan val av tomt sker så att placering, storlek samt topografi är lämpad för den specifika 
verksamheten. Lokalförvaltningen bedömer det även önskvärt med krav på minsta friyta, 
inte tomtyta som nu anges. 

 

Samverkan 
Information om ärendet delges vid förvaltningens samverkansgrupp 2022-06-13.  
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Ärendet  
Vid lokalnämndens sammanträde 2021-12-16 beslutade nämnden att avstyrka förslag till 
Göteborg stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera till de fyra nämnder 
(Förskolenämnden, Lokalnämnden, Miljö- och klimatnämnden samt Park- och 
naturnämnden) som avstyrkte den tidigare remissversionen. Förslag till riktlinje 
återremitteras till Lokalnämnden för inhämtande av nya synpunkter och nytt 
ställningstagande, med svar till stadsledningskontoret senast 2022-06-30.  

Lokalnämnden föreslås tillstyrka förvaltningens svar på remissen.  

 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler är återremitterat till 
Lokalnämnden för inhämtande av nya synpunkter och nytt ställningstagande. Riktlinjen 
har bearbetats och beaktat tidigare synpunkter i viss omfattning. Justeringar har gjorts 
gällande justerbara nyckeltal samt med ett omskrivet avsnitt kring avstegshantering. Dock 
kvarstår fortfarande osäkerhet kring förfarandet. Gällande lokalförvaltningens och 
kundförvaltningarnas möjlighet att införliva nya Klimat- och miljöprogrammet, kvarstår 
tidigare synpunkter. Riktlinjens kopplingar till övriga styrande dokument har förtydligats.  

I tidigare remissversion fanns inkorrekta begrepp, facktermer samt stundtals felaktigt 
språkbruk. De har i viss omfattning omhändertagits medan en del kvarstår. 

Nyckeltalen är fortsatt låga och ligger bland annat under gränsen för minimistorlek för 
”omfattande slitage”. Utredning kommunal service och hanteringen av förflyttning i 
spannet är beskrivna, men saknar fortfarande förankring i processen i vilken de förväntas 
användas. Denna del saknades i de underliggande arbetsmötena och behöver förankras 
med genomförande i exploatering, planering och byggherreperspektiv.  

Återkommande avsnitt med delvis felaktiga begreppsförklaringar kan lyftas ur. Det är 
mer korrekt att hänvisa till SIS och PBL för definitioner. BYA är inte lämpligt för 
reservation av area. I stället bör BTA användas. Fördelning av area över våningar är inte 
en nyckeltalsfråga. Exempeltabellerna innehåller fel. De bör flyttas till bilaga eller annan 
styrning eller dokumentation för att inte skapa konflikt med förändrade förutsättningar 
och onödigt behov att uppdatera riktlinjen. Delar som uttryckligen inte ingår i riktlinjen 
flyttas till annan lämplig dokumentation. Begrepp bör ändras till lämpligare, till exempel 
tomter i stället för fastigheter. Dokumentet bör kortas ned och göras mer tillgängligt, 
fokuserat och lättläst. 
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Nyckeltal 
Volymnyckeltal för kommunal service 
Inga särskilda aspekter att beakta från lokalförvaltningen.  

Nyckeltal för lokalytor vid förskolor 
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.  

Nyckeltal för friytor vid förskolor 
Synpunkter från tidigare remissvar har i viss omfattning omhändertagits medan de flesta 
kvarstår. 

Nyckeltal lokalyta för grundskola 
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.  

Nyckeltal friyta för grundskola 
Synpunkter från tidigare remissvar har i viss omfattning omhändertagits medan en del 
kvarstår.  

Nyckeltal lokalyta för utbildningsnämnden verksamhet 
Inga särskilda aspekter att beakta ur lokalförvaltningens perspektiv.  

Nyckeltal friyta för utbildningsnämndens verksamhet 
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.   

Nyckeltal lokalyta för nämnden för funktionsstöd 
Tidigare synpunkter kvarstår. Vi vill även tillägga att nyckeltal för lokalyta bedöms vara 
för små. Större marginaler krävs för att byggnadstekniskt kunna tillgodose verksamhetens 
krav.  

Nyckeltal friyta för nämnden för funktionsstöd  
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.  

Nyckeltal lokalyta för Äldre samt vård- och omsorgsboende  
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.  

Nyckeltal friyta för vård- och omsorgsboende 
Synpunkter från tidigare remissvar kvarstår.  
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Förvaltningens bedömning 
Lokalförvaltningen bedömer att en bearbetning av förslaget är nödvändigt. Följande 
aspekter behöver omarbetas eller korrigeras: 

1. Riktlinjen behöver beskrivas utifrån hur den är tänkt att tillämpas. Var i 
stadsutvecklings- och genomförandeprocesserna kan förflyttningar ske, hur 
dokumenteras antagna nyckeltal och i vilka dokument, vid vilka förutsättningar 
kan de ändras?  

2. Texter som handlar om utformning eller areaexempel för enhetsstorlekar flyttas 
till ramprogram eller motsvarande styrdokument. Tabeller och redovisningar som 
inte är styrande nyckeltal, tas bort och redovisas eventuellt i annat dokument.  

3. Areor anges i BTA. Ta bort beskrivningar av hur areor beräknas och vad som 
ingår och ej. För vård- och omsorgsboende, ta bort beskrivningen av LOA. 
Hänvisa i stället till lokalprogram, funktionsprogram eller annan motsvarande 
styrning. 

4. ”Boende med särskild service i flerbostadshus” – avsnitt skrivs om. 
Inomliggande, skalskydd, djupangivelse tas bort. Bostäder definieras genom sin 
ändamålsenlighet enligt antal boende och krav på utformning och tillgänglighet. 
Ändra så att det framgår.  

5. Gymnasieskolan – ta bort enskilda nyckeltal för kök och matsal. De motsvarar 
inte totala behovet och är inte relevanta för riktlinjen.  

6. Använd begreppet fastighet i sin korrekta betydelse och inte som ersättning för 
byggnad. Ändra användning av fastighet till tomt där det bättre anger det som 
avses. Där begrepp används som inte är branschvedertagna eller standard 
används, bör hänvisning finnas till lämplig dokumentation, till exempel ”förhöjd 
tillgänglighet”.  

7. Nyckeltal friyta för förskolenämndens lokaler ändras till de värden och nivåer 
som förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen levererat som underlag.  

 

 

 

 

 

Patrick Kristensson 

 

Direktör 

 

 

 

Ulf Krüger 

 

Chef för fastighetsavdelningen 
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§ 133 Dnr MKN-2021-17978  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om Göteborgs 
Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler, SLK 0581/21 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden avstyrker förslag till riktlinje för nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler. 

2. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss om Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler, till kommunstyrelsen.  

Ledamöterna från D avstår från att delta i beslutet. 

Tidigare behandling 
Den 14 december 2021, § 284, beslutade miljö- och klimatnämnden att avstyrka 
kommunstyrelsens förslag till Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler, remiss daterad 2021-09-20. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-09 med bilagor. 

Handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

  

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
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Dag för justering 
2022-06-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-06-27. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande över remiss om förslag till 
Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler, SLK 0581/21 
Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden avstyrker förslag till riktlinje för nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler. 

2. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss om Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler, till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har för andra gången översänt remissen om förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till de nämnder som 
avstyrkte den första versionen av riktlinjen. 

Riktlinjen omfattar följande lokal-/anläggningstyper: Förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, idrottshallar, bollplaner, simhallar, ishallar, boenden med särskild 
service samt vård- och omsorgsboenden. Miljöförvaltningen lämnar i yttrandet endast 
synpunkter på nyckeltal kopplade till förskolor och grundskolor. 

Sammanfattande synpunkter 
Enligt vad miljöförvaltningen kan utläsa av remissen innebär riktlinjerna en uppluckring 
av friytebegreppet, vilket vi anser är olämpligt av följande skäl: 

• Barn som går i förskola och skola har samma behov av friyta oavsett var de bor i 
staden. 

• Göteborgs Stad har redan sänkt ambitionsnivån jämfört med Boverkets krav och 
miljöförvaltningen anser att Göteborg Stad bör åtminstone behålla de krav på friyta 
som framgår av ramprogrammet för förskole- och skolbyggnader. 

Miljöförvaltningen anser också att: 

• Riktlinjens utformning gör att den inte kommer få en styrande effekt i praktiken då 
den ger stora utrymmen för undantag och det är svårt att förstå skillnaden mellan god, 
acceptabel och funktionell nivå för friyta. 

• Det är idag svårt att skapa välfungerande samnyttjande av allmän platsmark; något 
som tidigare föreslogs av stadsledningskontoret som ett exempel på hur minskad friyta 
kan kompenseras. 

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-09  
Diarienummer 2021-17978 
 

Handläggare  
Karin Meyer 
Telefon:  
E-post: karin.meyer@miljo.goteborg.se 
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• Riktlinjen bör bygga på forskningsresultat om ytornas kvalitet och storlek för att de 
ska vara ändamålsenliga, samt på Boverkets krav på tomter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Miljöförvaltningen rekommenderar att nya nyckeltal utvecklas med fokus på den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, och som därmed kan bidra till att 
konkretisera miljö- och klimatprogrammet för de förvaltningar och bolag som arbetar 
med nyckeltal för verksamhetslokaler. 

Förvaltningens synpunkter ur ekologisk dimension utvecklas under Förvaltningens 
bedömning. 

Bedömning ur social dimension 
I riktlinjerna föreslås att olika krav på friyta ska gälla för olika geografiska platser i 
staden. Miljöförvaltningen bedömer att remissens förslag till riktlinjer innebär en 
uppluckring av friytebegreppet, vilket vi är anser är olämpligt. Vad som ingår i friyta har 
definierats av Boverket och friyta för lek och utevistelse är väl beskrivet i Boverkets krav. 
Vi vill poängtera att barn som går i förskola och skola har samma behov av friyta oavsett 
var de bor i staden. Utifrån ett barn- och jämlikhetsperspektiv ska alla behandlas lika. 

Bilagor 
1. Remiss – Förslag: Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler 

2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inför förslag till beslut i kommunstyrelsen, 
daterat 2022-02-10. 

3. Återremissyrkande från D, S, M, L, C, KD ställd till kommunstyrelsen, daterat 2022-
03-30. 
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Ärendet  
Miljö- och klimatnämnden har att ta ställning till förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler senast den 30 juni 2022. 

Miljö- och klimatnämnden har hanterat remiss i samma ärende den 14 december 2021 § 
284. Nämnden avstyrkte då förslaget och skickade över miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande. När förslaget togs upp för beslut den 6 april 2022 i 
kommunstyrelsen, beslutades att förslaget ska återremitteras. Uppdrag gavs till 
stadsledningskontoret att remittera föreslagen riktlinje till de fem nämnder som avstyrkte 
remissversionen av riktlinjen för att inhämta nya synpunkter och nytt ställningstagande. 
Det var förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt park- och 
naturnämnden som avstyrkte förslaget och som nu ska yttra sig igen. 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 mars 20201 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för lokal-
försörjning 2020–2026. Genom programmet har kommunfullmäktige beslutat att nya 
reglerande styrande dokument ska tas fram i syfte att utveckla stadens lokalförsörjnings-
process. Den nya styrningen förväntas skapa bättre förutsättningar att nå balans i stadens 
lokalförsörjning över tid. 

Riktlinjen anger vilka kommunala verksamhetslokaler som kan beskrivas genom styrande 
nyckeltal, definierar dessa styrande nyckeltal samt anger hur avsteg ska hanteras. Nyckel-
talen är utgångspunkten både i den tidiga stadsplaneringen såväl som vid byggnation och 
inhyrning. Riktlinjen definierar också vilka unika lokalbehov som inte har kopplade 
nyckeltal, men som särskilt ska beaktas i stadsutvecklingen. 

Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige, genom styrande nyckeltal, definierar 
ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom 
Göteborgs Stad. Ansvaret för att definiera funktioner och funktionssamband för stadens 
verksamhetslokaler, genom att upprätta och fastställa ramprogram, föreslås överföras från 
kommunstyrelsen till stadens nämnder. 

Föreslagen riktlinje har inte ändrats i någon större omfattning från föregående 
remissomgång. Inlämnade synpunkter har bemötts i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. Stadsledningskontoret konstaterar utifrån flera olika perspektiv att det är 
svårt och många gånger inte möjligt, inte bara i Göteborg, utan i alla Sveriges kommuner, 
att kunna erbjuda kommunal service på exakt samma sätt i alla delar av kommunen.  

Stadsledningskontorets förslag att dela upp förskolans friyta mellan innerstaden och 
övriga staden har fått kritik av flera remissinstanser. Enligt stadsledningskontoret är 
bakgrunden till förslaget ”den geografiska begränsning som är given i innerstaden”, att 
det finns flera exempel på när det inte går att nå nuvarande målbild, samt kommunens 
skyldighet att kunna erbjuda plats i förskolan och grundskolan. Om det inte kan tillskapas 
platser för att möta de behov som finns i innerstaden kommer berörda barn och elever att 
behöva förflytta sig till en annan plats i staden, alternativt behöver staden minska antalet 
nya bostäder, menar stadsledningskontoret.      

 
1 § 4, diarienummer 1006/18  
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I riktlinjen nämns inte miljö- och klimatprogrammet2, men i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande nämns det kort under rubriken Bedömning ur ekologisk dimension. 

Förvaltningens bedömning 
Inledning 
I miljö- och klimatnämndens yttrande avseende den första versionen av riktlinjen i 
december 2021 lämnades endast synpunkter på nyckeltal som var kopplade till förskolor 
och grundskolor. Samma avgränsning görs även denna gång, men utvecklande 
synpunkter med kopplingen till miljö och klimatprogrammet tas med. 

Sammantaget bedömer miljöförvaltningen att om föreslagen riktlinje antas får staden 
svårare att uppnå flera mål och målvärden i miljö- och klimatprogrammet. 

Koppling till nämndens förra yttrande 
Förvaltningen noterar att stadsledningskontoret har bemött våra synpunkter i sitt 
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. Dock har förvaltningens synpunkter endast lett till 
smärre justeringar i riktlinjen, vilket gör att vår tidigare bedömning är oförändrad och 
förslaget blir således att avstyrka riktlinjen igen. Miljöförvaltningen bedömer att remissen 
innebär att riktlinjen leder till att friytebegreppet luckras upp. Barn som går i förskola och 
skola har samma behov av friyta oavsett var de bor i staden. Göteborgs Stad har redan 
sänkt ambitionsnivån jämfört med Boverkets krav och vi anser att Göteborg Stad 
åtminstone bör behålla de krav på friyta som framgår av ramprogrammet för förskole- 
och skolbyggnader.  

Nu föreslås tre nivåer för friyta vid förskola; god nivå, funktionell nivå och acceptabel 
nivå. Miljöförvaltningen bedömer att skillnaden mellan dessa nivåer är otydlig. Ordvalen 
för att beskriva nivåer har snarlik betydelse. 

 

Friyta förskola och skola. Utdrag ur förslagen riktlinje, version 1 och 2. Remissversion 2 är den som 
remitteras denna gång. Vad miljöförvaltning kan utläsa är det ingen revidering gjord utifrån ytbehovet.  

 
2 Miljö- och klimatprogrammet 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6B3CA866EF066429C12586B200449D53/$File/C12574360024D6C7WEBVCE622B.pdf?OpenElement
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Förslaget är uppbyggt så att det ger möjlighet till undantag, vilket miljöförvaltningen 
bedömer medför att riktlinjen kommer sakna styrande effekt i praktiken. Därmed blir de 
grundkvaliteter som behöver behållas för barnens uppväxtmiljöer, inte säkrade. Risk finns 
att problemet med för små utegårdar kvarstår.  

Stadsledningskontoret föreslog i sitt ursprungliga förslag till riktlinje samnyttjande av 
allmän platsmark som ett exempel på hur minskad friyta kan kompenseras. Det finns idag 
många lokala erfarenheter där det inte gått att få till en välfungerande samnyttjande av 
allmän platsmark. Detta mycket på grund av att ytbehovet utomhus för förskolegård och 
skolgård inte tillgodosetts och att det är svårt att tillgodose de vitt skilda behov som olika 
målgrupper har på allmän platsmark. Stadsledningskontoret har nu, i andra 
remissomgången, tagit bort exemplet med samnyttjande som kompensation. Det 
motiveras med att tanken inte var att definiera och avgöra vilka kompensatoriska åtgärder 
som finns. De tar därför bort exemplet för att undvika missförstånd. Miljöförvaltningen 
bedömer att riktlinjen blir otydligare utan att ange exempel.  

Det står i förslaget att eventuella avsteg måste ske i koncensus. Eftersom flera nämnder är 
kritiska till förslaget ser vi svårigheter att i praktiken komma överens om storlek på friyta. 
Riktlinjen blir då inte till den hjälp som det var tänkt. 

Förvaltningen bedömer dock fortfarande att nyckeltalen för verksamhetslokaler kan vara 
ett bra ett verktyg för att följa upp att kvalitativa utemiljöer finns för lek och rekreation, 
om rätt förutsättningar ges.  

Allmänt 
Förslaget är att nyckeltalen ska gälla oavsett om förskole- och grundskoleverksamheten 
bedrivs av kommunal eller enskild huvudman. Miljöförvaltningen är positiva, men reser 
frågan om vilka möjligheter kommunen har att reglera detta på privat fastighet.   

Miljöförvaltningen bedömer att riktlinjen inte är pådrivande till en högre ambitionsnivå 
som en riktlinje bör vara, utan mer har karaktären av att eftersträva en miniminivå.  

Ansvar för ramprogram för förskole- och skolbyggnader 
Det idag gällande ramprogrammet togs fram 2014 av lokalsekretariatet, 
lokalförvaltningen och centrum för skolutveckling i samarbete. Miljöförvaltningen 
noterar att ansvaret för ramprogram för förskole- och skolbyggnader föreslås att läggas på 
förskolenämnden och grundskolenämnden. Eftersom lokalförvaltningen har 
spetskompetens kring byggnation och utformning och har ansvar för fastighets-
förvaltning, anser miljöförvaltningen att det är viktigt ett nära samarbete sker med 
lokalförvaltningen. I miljöförvaltningens kontakter med lokalförvaltningen i plan- och 
exploateringsprojekt framkommer ofta att ett problem med för små utegårdar är att det i 
princip blir omöjligt att nyttja dessa ytor till andra värden som staden vill bygga in, till 
exempel plats för växtlighet som kan ge skugga och blomning. 

Miljö- och klimatprogrammet och grönytefaktorer  
I riktlinjen saknas miljö- och klimatprogrammet under stycket ”Koppling till andra 
styrande dokument” på sidan 3. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande nämns det dock 
under rubriken Bedömning ur ekologisk dimension. Här står bland annat att ”genom den 
tydlighet och transparens som de styrande nyckeltalen ger bedöms de också bidra till att 
skapa förutsättningar för ett lägre klimatavtryck. Exempelvis genom att en bättre 
geografisk placering kan underlätta ett mer hållbart resande med kollektivtrafik eller 
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cykel. Kända och tydliga behov kan också bidra till att underlätta ett mer cirkulärt 
användande av befintliga resurser.” Miljöförvaltningen drar inte samma slutsats som 
stadsledningskontoret. Förvaltningen bedömer att riktlinjen saknar tydlighet avseende hur 
den ska bidra till att miljö- och klimatprogrammet och saknar aspekten hållbart resande 
som en komponent vid val av geografisk placering.  

Miljöförvaltningen anser fortfarande att grönytefaktorer ska införas i riktlinjen. 
Stadsledningskontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande att ett fastställande av styrande 
nyckeltal med stor sannolikhet kommer utmana både miljö- och klimatprogrammet och 
de definierade grönytefaktorerna i vissa projekt. Stadsledningskontoret hänvisar till att 
nämnder och styrelser behöver hitta nya sätt att möta den målbild som anges i miljö- och 
klimatprogrammet och grönytefaktorer. Miljöförvaltningen undrar vad 
stadsledningskontoret menar med ”utmanar” och ”hitta nya sätt”. Miljö- och 
klimatprogrammet och arbetsmetoden för grönytefaktorer innebär nya kreativa arbetssätt 
för att planera för en grön och robust stad, något som nya riktlinjer som tas fram i staden 
behöver förhålla sig till. 

Mycket av den biologiska mångfalden i Göteborg finns i stadsnära lägen. De gröna 
inslagen i stadsmiljön har stor potential att med rätt skötsel ge ett viktigt bidrag till 
bevarandet av de arter som förekommer i Göteborg (se delmålet om naturen i miljö- och 
klimatprogrammet3). Kommunen får svårt att nyttja små utegårdar på förskolor och 
skolor till att skapa en hög biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för att naturen 
ska kunna leverera de funktioner och nyttor som vi människor får av naturen. 

Med hjälp av vatten- och grönytor kan vi både utjämna klimatförändringarnas effekter 
och ge göteborgarna tillgång till mer hälsosamma miljöer. Det är något som tas upp i 
målet ”Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö” (människomålet) i miljö- och 
klimatprogrammet. Den framtiden kan Göteborgs Stad arbeta för, eftersom vi planerar 
Göteborgs stadsutveckling samt äger och sköter över hälften av Göteborgs mark. 
Miljöförvaltningen bedömer att riktlinjen inte tar hänsyn till denna aspekt.  

Delmål 4 under områden ”människan” i miljö- och klimatprogrammet, Göteborgs Stad 
säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster, innebär bland annat att 
Göteborgs Stad ska säkra tillgången till grönytor, såväl bostadsnära områden som parker 
och förskolegårdar. För att nå delmålet behöver Göteborgs Stad bli bättre på att nyttja, 
bevara och utveckla ekosystemtjänster i planering, byggnation och förvaltning. Göteborgs 
Stad behöver också prioritera människors tillgång till grönytor.  

 

 

 
3 Miljö- och klimatprogrammet 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef  

 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6B3CA866EF066429C12586B200449D53/$File/C12574360024D6C7WEBVCE622B.pdf?OpenElement
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
återremiss gällande förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler 
§ 126, 0372/22 

Beslut 
Park- och naturnämnden avstyrker delvis förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, med avseende på nyckeltalen för friyta för 
förskola och grundskola samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

Tidigare behandling 
Park- och naturnämnden 2021-12-13 § 253 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-05 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2022-06-28 

 

Vid protokollet 

 

 

Park- och naturnämnden 
 

  

Sekreterare 
Daniel Sandberg 

 

 

Ordförande 
AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 
Diana Ghinea (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
återremiss gällande förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler 
Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden avstyrker delvis förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, med avseende på nyckeltalen för friyta för 
förskola och grundskola samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ombad hösten 2021 park- och naturnämnden att lämna synpunkter på 
förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler. Park- och naturnämnden avstyrkte den remissversionen. 
Kommunstyrelsen har därefter återremitterat förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till park- och naturnämnden för 
synpunkter.  

Förslaget till riktlinje anger vilka kommunala verksamhetslokaler som kan beskrivas 
genom styrande nyckeltal, definierar dessa styrande nyckeltal samt anger hur 
avstegshantering ska ske. Nyckeltalen är utgångspunkten både i den tidiga 
stadsplaneringen såväl som vid byggnation och inhyrning. Förslaget definierar också 
vilka unika lokalbehov som inte har kopplade nyckeltal, men som särskilt ska beaktas i 
stadsutvecklingen. 

Förslaget till riktlinje är i stort detsamma som i första remissversionen; de styrande talen 
för volymnyckeltal, lokalytor och friytor är oförändrade, men en del förtydliganden och 
ändringar har gjorts. Park- och naturförvaltningen ser fortsatt positivt på en mer 
sammanhållen hantering av Stadens lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen ser också att 
många av de synpunkter som framfördes i nämndens förra yttrande har bemötts på ett bra 
sätt och lett till en del justeringar i riktlinjen. Samtidigt har inte principerna som bygger 
upp riktlinjen förändrats och därför föreslår förvaltningen ett fortsatt avstyrkande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett antagande av föreslagen riktlinje får ingen direkt ekonomisk konsekvens för park- och 
naturnämnden. Praktiseras föreslagen riktlinje med samnyttjan som kompensatorisk 
åtgärd för låga friytetal för verksamheter kan det dock innebära negativa konsekvenser 
för nämnden i respektive projekt.  

Park- och naturförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-05 
Diarienummer 0372/22 
 

Handläggare: Linn Ryding 
Telefon: 031- 365 58 78 
E-post: linn.ryding@ponf.goteborg.se 
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Detta utifrån förvaltningens erfarenheter av att samnyttjanslösningar kommit att innebära 
negativa konsekvenser gällande de kompensatoriska ytorna, främst i genomförande- och 
driftskedet. Konsekvenserna innebär bland annat ökat slitage, minskad tillgänglighet av 
ytorna för allmänheten, ökade drifts- och underhållskostnader för förvaltningen samt 
arbetsmiljöproblem inom berörda verksamheter. Alla dessa konsekvenser kan i längden 
ha negativa ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Riktlinjen föreslår i många fall möjlighet till att minska verksamheternas friytor. 
Minskning av friytor bidrar till mindre möjlighet att tillskapa ekosystemtjänster. 
Tillskapande av ekosystemtjänster är till värde för hela staden. Mindre ytor leder till ett 
högre slitage av ytorna vilket i sin tur ökar risken för att fler ytor måste hårdgöras. Fler 
hårdgjorda ytor innebär minskade möjligheter till att bevara och utveckla 
ekosystemtjänster. Vilket får negativa konsekvenser för alla de tre olika dimensionerna av 
hållbar utveckling.  

Stadsledningskontorets bedömning av riktlinjen är också att en konsekvens av riktlinjen 
med stor sannolikhet kan vara att i vissa projekt utmana miljö- och klimatprogrammet 
samt grönytefaktorn som Staden arbetar med.  

Bedömning ur social dimension 
Nyckeltalet för friytor för förskolebarn ska enligt förslaget variera utifrån geografisk 
plats, där friytetalet är lägre för de centrala delarna av staden. I de centrala delarna av 
staden finns det i förslaget ingen ambition att uppnå en god nivå utan här anses 
funktionell nivå vara 25 kvadratmeter per barn och acceptabel nivå vara 20 kvadratmeter 
per barn. I övriga delar av staden är funktionell nivå fortsatt 25 kvadratmeter per barn och 
en god nivå 35 kvadratmeter per barn. Principen är att utgå från det högre talet i spannet, 
det vill säga 25 respektive 35.  

Mindre friytor innebär oftast högre slitage och större andel hårdgjord yta vilket kan 
försvåra skapandet av naturlika miljöer. Naturlika miljöer är särskilt viktiga ur ett 
jämställdhetsperspektiv då könsstereotyp lek är mindre förekommande i dessa naturlika 
miljöer.  

För barn i de centrala delarna av staden kommer sannolikt friytorna inte nå högre än 
funktionell nivå (25 kvadratmeter per barn), eller acceptabel nivå med kompensatoriska 
åtgärder (20 kvadratmeter per barn). Vilka de kompensatoriska åtgärder kan vara 
preciseras inte i riktlinjen vilket lämnar frågetecken för om åtgärderna kan tänkas vara 
genomförbara och uppnå önskad kvalitet eller inte. För barn i övriga delar av staden är 
ambitionen att nå en god nivå på 35 kvadratmeter per barn. Göteborgs Stad ska enligt lag 
behandla sina medlemmar lika och då barn inte bestämmer var eller hur i staden de ska bo 
är detta inte ett sakligt skäl för ojämlik behandling. Förvaltningen bedömer därför 
förslaget som negativt ur ett barn-, jämlikhets- och folkhälsoperspektiv.  

Bilagor 
1. Bilaga 1 Förslag: Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 

kommunala verksamhetslokaler 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen ombad hösten 2021 park- och naturnämnden att lämna synpunkter på 
förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler. Park- och naturnämnden avstyrkte den remissversionen.  

Kommunstyrelsen beslutade därefter att återremittera förslag till Göteborgs Stads riktlinje 
för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till park- och naturnämnden för 
synpunkter. Yttrandet ska lämnas senast 2022-06-30.  

Beskrivning av ärendet 
2020-03-19 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 
2020–2026. Genom programmet har kommunfullmäktige beslutat att nya reglerande 
styrande dokument ska tas fram i syfte att utveckla Stadens lokalförsörjningsprocess. 
Riktlinjen remissen behandlar är ett av dessa nya reglerande styrande dokument och ska 
gälla tills vidare för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Den nya styrningen 
förväntas skapa bättre förutsättningar att skapa balans i Stadens lokalförsörjning över tid.  

Ändringar sedan första remissversionen  
Förslaget till riktlinje är i stort detsamma som i första remissversionen; de styrande talen 
för volymnyckeltal, lokalytor och friytor är oförändrade. Ändringar som gjorts är bland 
annat att det är förtydligat att huvudprincipen i planeringen är att utgå ifrån det högre talet 
i ett nyckeltalsspann, samt hur avstegshantering kan ske. Det är också tillagt att en 
bärande del i riktlinjen är att berörda nämnder och styrelser ska hitta gemensamma vägar 
och funktionella kompromisser inom riktlinjens ramverk. Avsnittet kring 
fastighetsförvärv har utgått liksom att genomgående i riktlinjen exemplifiera 
kompensatoriska åtgärder.  

Andra remissversionen   
Förslaget till riktlinje anger vilka kommunala verksamhetslokaler som kan beskrivas 
genom styrande nyckeltal, definierar dessa styrande nyckeltal samt anger hur 
avstegshantering ska ske. Nyckeltalen är utgångspunkten både i den tidiga 
stadsplaneringen såväl som vid byggnation och inhyrning. Förslaget definierar också 
vilka unika lokalbehov som inte har kopplade nyckeltal, men som särskilt ska beaktas i 
stadsutvecklingen. 

De styrande nyckeltalen utgör utgångspunkt vid planering av kommunala 
verksamhetslokaler i Göteborgs Stads stadsplanering. Nyckeltalen ska användas i 
lokalförsörjningsprocessens samtliga tidsperspektiv: nutid (1–5 år), närtid (5–10 år) och 
framtid (10 år och framåt). Huvudprincipen är att planeringen ska utgå ifrån det högre 
talet i ett nyckeltalsspann och från grundtalet i en nyckeltalstolerans. 
Stadsledningskontoret är ansvariga för att kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå 
revidering av beslutade nyckeltal. 

Syftet vid planering med styrande nyckeltal är att uppnå de beslutade nyckeltalen. 
Riktlinjen ger en möjlighet till förflyttning i enlighet med de spann eller procentuella 
avvikelser som anges kopplade till respektive nyckeltal. Om det inte finns förutsättningar 
att via förflyttning i nyckeltalet klara planeringen föreslås i riktlinjen att det ska vara 
möjligt att göra avsteg från de styrande nyckeltalen genom en utredning om kommunal 
service. 
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De nyckeltal som anges i föreslagen riktlinje gäller för nyproduktion på nya fastigheter, 
men kan även användas som vägledning i samband med planering för ny-, om- och 
tillbyggnader på befintliga fastigheter. 

I riktlinjen definieras tre olika typer av styrande nyckeltal: 

• Volymnyckeltal 
• Nyckeltal lokalyta 
• Nyckeltal friyta 

 

Volymnyckeltal 
Volymnyckeltalet syftar till att säkerställa fortsatt handlingsutrymme gällande behov av 
kommunal service genom reservation av mark och byggrätter, primärt i ett framtids- och 
närtidsperspektiv. Detta kan till exempel illustreras genom ett visst antal barn i 
förskoleålder eller elever i grundskoleålder per bostad i flerfamiljshus eller småhus. 

Nyckeltal för lokalyta 
Nyckeltal för lokalyta anger behov av lokalyta för olika kommunala verksamhetslokaler. 
För de nämnder där nyckeltal lokalyta finns definierat anges också om det är skillnad 
mellan Stadens egna lokaler och inhyrda lokaler. Behovet av lokalyta kan utryckas på 
olika sätt. Exempelvis antal kvadratmeter per barn eller elev, antal kvadratmeter per 
lägenhet på vård- och omsorgsboende för äldre, storlek på tomt för boende med särskild 
service, med flera.   
Nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk 
planering samt nämnder och styrelser med ansvar för mark och byggnation ska i enlighet 
med respektive uppdrag och ansvarsområde, säkerställa att beslutade nyckeltal för 
lokalyta uppnås. Utgångspunkten är det högre talet i ett spann eller grundtalet i en 
tolerans. Om nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för 
fysisk planering samt nämnder och styrelser med ansvar för mark och byggnation ser 
behov av att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans ska avstämning och 
samordning ske med:  

• Nämnder med ansvar för berörd kommunalverksamhet  

För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans måste 
konsensus råda mellan berörda nämnder och styrelser. Om konsensus inte kan uppnås ska 
frågan hanteras i enlighet med den avstegshantering som anges i riktlinjen. 

Nyckeltal för friyta 
Nyckeltal för friyta anger det behov av friyta som finns kopplat till olika kommunala 
verksamhetslokaler. Friyta är den utomhusyta som krävs för att vissa av Stadens 
verksamheter ska få en funktionell och kvalitativ verksamhet, exempelvis förskola, 
grundskola och vård- och omsorgsboende för äldre. Oaktat verksamhet ingår inte 
förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning i friytan. 
Hur nyckeltalet byggs upp kan variera mellan Stadens verksamheter. I riktlinjen 
definieras nyckeltal friyta för förskola, grundskola, samt vård- och omsorgsboende för 
äldre.  
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Nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk 
planering samt nämnder och styrelser med ansvar för mark och byggnation ska i enlighet 
med respektive uppdrag och ansvarsområde, säkerställa att beslutade nyckeltal för friyta 
uppnås i stadsplaneringen. Utgångspunkten är det högre talet i nyckeltalsspannet. Om 
nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk 
planering samt nämnder och styrelser med ansvar för byggnation ser behov av att förflytta 
sig i ett nyckeltalsspann ska avstämning och samordning ske med:  

• Nämnder med ansvar för berörd kommunal verksamhet 

För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett nyckeltalsspann måste konsensus råda 
mellan berörda parter. Om konsensus inte kan uppnås ska frågan hanteras i enlighet med 
den avstegshantering som anges i riktlinjen. 

Avstegshantering 
Huvudprincipen är att planeringen ska utgå ifrån det högre talet i ett nyckeltalsspann och 
från grundtalet i en nyckeltalstolerans. Om det inte är möjligt att via förflyttning i 
nyckeltalet klara planeringen, utan målkonflikter kvarstår, finns det möjligheter att göra 
avsteg från de styrande nyckeltalen genom en föreslagen avstegshantering.  

För att förflytta sig i ett nyckelspann måste konsensus råda mellan berörda parter. Brist på 
samsyn ska i första hand lösas i linjen, både inom och mellan, berörda nämnder och 
styrelser. Kan konsensus inte nås, eller om det finns ett behov av att utgå från ett tal som 
ligger bortanför de beslutade nyckeltalen, kan stadsledningskontoret genomföra en 
utredning om kommunal service. Samtliga berörda förvaltningar och bolag har möjlighet 
att framställa en utredningsförfrågan till stadsledningskontoret. Om det i utredningen kan 
uppstå konsensus är det den nya utgångspunkten i planeringen. Om konsensus inte nås 
bereds ett ärende i kommunstyrelsen som blir ny utgångspunkt i planeringen.  

Nämnder med styrande nyckeltal  
Nedan följer ett urval av de nyckeltal som har särskild påverkan på park- och 
naturförvaltningens verksamhet.  

Förskoleförvaltningen 

Verksamheten kan bedrivas av kommunal eller enskild huvudman. Nyckeltalen nedan 
används i lokalförsörjningsplaneringen oaktat vilket huvudmannaskap den färdigställda 
förskolan kommer att drivas utifrån.  

 

Styrande volymnyckeltal: förskola 
 
  Småhus  Flerbostadshus 
Innerstaden  0,35–0,45 barn per bostad 0,10–0,14 barn per bostad 
Övriga staden  0,35–0,45 barn per bostad 0,15–0,20 barn per bostad 
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De beskrivna volymnyckeltalen ovan ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen av 
vilken volym förskola som en aktuell exploatering medför. I de fall en exploatering 
innehåller en blandning av olika bostadsformer kan nyckeltal från de bägge 
huvudkategorierna kombineras.  

De angivna spannen ovan gör en åtskillnad mellan god-, funktionell- och acceptabel nivå 
där strävan är att uppnå en samlad god kvalitet. Vid förflyttning i nyckeltalsspannet krävs 
kompensatoriska åtgärder. En minsta sammanhängande friyta, enligt nyckeltalet ovan, i 
direkt anslutning till förskolan ska eftersträvas. Vid avsteg krävs kompensatoriska 
åtgärder.  

Grundskoleförvaltningen  

Verksamheten kan bedrivas av kommunal eller enskild huvudman. Nyckeltalen nedan 
används i lokalförsörjningsplaneringen oaktat vilket huvudmannaskap den färdigställda 
grundskolan kommer att drivas utifrån.  

De beskrivna volymnyckeltalen ovan ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen av 
vilken volym grundskola som en aktuell exploatering medför. I de fall en exploatering 
innehåller en blandning av olika bostadsformer kan nyckeltal från de bägge 
huvudkategorierna kombineras.  

Styrande nyckeltal friyta: vid nyproduktion av förskolor 
 
Mellanstaden och ytterstaden: sammanhängande friyta 3 000 kvm 
God nivå 35 kvm/barn – funktionell nivå 25 kvm/barn  
 
Innerstaden: sammanhängande friyta 1 800 kvm 
Funktionell nivå 25 kvm/barn – acceptabel nivå 20 kvm/barn  
  

Styrande volymnyckeltal: grundskola  
 
  Småhus  Flerbostadshus 
Innerstaden  0,4–0,5 barn per bostad 0,1–0,2 barn per bostad 
Övriga staden  0,5–0,7 barn per bostad 0,2–0,3 barn per bostad 
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De angivna spannen ovan gör en åtskillnad mellan god nivå och acceptabel nivå där 
strävan är att uppnå en samlat god kvalitet. Spannen är framtagna för att tillämpas på 
skolenheter i storleksintervallet 380–720 elever. Vid avsteg från acceptabel nivå på friyta 
krävs kompensatoriska åtgärder. En minsta sammanhängande friyta om 4 000 kvm i 
direkt anslutning till skolbyggnaden ska eftersträvas oavsett enhetens storlek. 

Utbildningsnämnden - Nyckeltal friyta 

För utbildningsnämndens verksamhet anges inte några generella nyckeltal för friyta för 
elever på gymnasieskolan. Elever på gymnasieskolan är en rörlig grupp som till stor del 
använder allmän plats vid utevistelse.  

Förvaltningens bedömning 
Park- och naturförvaltningen ser fortsatt positivt på en mer sammanhållen hantering av 
Stadens lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen ser också att många av de synpunkter 
som framfördes i nämndens förra yttrande har bemötts på ett bra sätt och lett till en del 
justeringar i riktlinjen. Samtidigt har inte principerna som bygger upp riktlinjen 
förändrats och därför föreslår förvaltningen ett fortsatt avstyrkande.  

Förvaltningen ser positivt på att riktlinjen har förtydligats gällande vilket tal i spannet 
som ska vara utgångspunkten (det högre) samt att den geografiska uppdelningen som 
anges har förtydligats. Gällande nämndens synpunkt om att avsnittet kring 
fastighetsförvärv bör fördjupas har stadsledningskontoret svarat att detta är en fråga om 
hur Staden lokalförsörjer snarare än ett nyckeltal vilket kan anses rimligt även om frågan 
bör omhändertas. För synpunkten om anpassning av enhetsstorlekar hänvisar 
stadsledningskontoret till den eventuella utredning om kommunal service som kan bli 
aktuell i respektive projekt om konsensus inte kan nås enligt föreslagen avstegshantering. 

I park- och naturnämndens tidigare yttrande lyftes att nyckeltalen inte är 
konsekvensbedömda ur ett bredare stadsbyggnadsperspektiv för de frågor de berör, som 
exempelvis riktvärdet i Göteborgs nya översiktsplan om att offentlig friyta ska utgöra 
minst 15 % av markanvändningen. Förvaltningen bedömer därför att denna synpunkt 
kvarstår.  

I nämndens tidigare yttrande lyftes också synpunkter på samnyttjan som kompensatorisk 
åtgärd vid låga friytetal. Samnyttjanslösningar som exempel är i stort sett borttagna från 
denna version av riktlinjen. Frågan hänvisas bland annat till att bli omhändertagen i den 
riktlinje för samnyttjan som tas fram parallellt. Samnyttjan nämns också som enbart en av 
många möjliga kompensatoriska åtgärder för att kunna förflytta sig i nyckeltalsspannet. 

Styrande nyckeltal friyta: vid nyproduktion av grundskolor 
 
Årskurs F*-6  god nivå 25 kvm/elev – acceptabel nivå 15 kvm/elev 
Årskurs 7–9 god nivå 15 kvm/elev – acceptabel nivå 10 kvm/elev 
 
 Sammanhängande friyta: 4 000 kvm  
 
* F = förskoleklass 
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Det nämns också att samnyttjanslösningar inte är någonting som ämnar omhändertas i 
föreliggande riktlinje. Förvaltningen menar dock att riktlinjen blir svår att bedöma om 
dessa åtgärder inte förklaras, eftersom en bärande princip i riktlinjen är att kunna förflytta 
sig i nyckeltalsspannet genom att använda kompensatoriska åtgärder.  

Stadsledningskontoret menar att hur Staden möter dess invånare kan variera utifrån lokala 
förutsättningar, samtidigt som den bärande principen är att den samlade kvaliteten ska 
vara likvärdig. I det förra remissvaret framförde park- och naturnämnden att de 
kompensatoriska åtgärderna bör fördjupas för att bland annat tydliggöra mandat och 
ansvarsområden. Detta för att kunna bedöma huruvida riktlinjen skulle kunna fungera i 
praktiken och om den samlade kvaliteten blir likvärdig eller ej. Samnyttjan har i 
genomförande- och förvaltarskedet visat sig vara komplext och genererat negativa 
konsekvenser för såväl barnen, verksamheten som allmänheten. Förvaltningen bedömer 
att tveksamheterna kring kompensatoriska åtgärder/samnyttjan kvarstår.  

Förvaltningen ställer sig också frågande kring hur ambitionen för barns friytor i förskolan 
kan variera mellan 25 och 35 kvm per barn beroende på var i staden de bor och hur den 
samlade kvaliteten utifrån detta kan vara likvärdig. Förvaltningen instämmer med 
stadsledningskontoret i att den samlade kvaliteten behöver belysas från flera perspektiv. 
Således behöver också problematiken belysas angående vad minskade ytor, höga 
bullernivåer, dålig luftmiljö samt svårigheter att tillföra ekosystemtjänster innebär. Att 
sträva efter att agera barnrättsmedvetet genom att sätta tydliga ramar att utgå ifrån är 
endast fruktbart om ramarna är bra ur alla barns perspektiv.  

Stadsledningskontoret har i den nyare versionen förtydligat att konsensusprincipen är en 
grundprincip i riktlinjen, att förflyttning i ett nyckeltalsspann inte kan ske utan att berörd 
verksamhet har godkänt det. Förvaltningen ser att en konsekvens av detta kan bli att en 
större komplexitet skapas i enskilda projekt och det sätter press på organisationerna att 
skyndsamt arbeta fram en styrning att förhålla sig till för att inte godtyckliga 
bedömningar kan ske eller att frågor läggs på enskilda handläggare att hantera.   

Under avsnittet för ”nyckeltal för friyta” är förvaltningen frågande till om inte också den 
nya nämnden med ansvar för mark ska stå med i följande mening? ”Om nämnder och 
styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk planering samt 
nämnder och styrelser med ansvar för byggnation ser behov av att förflytta sig i ett 
nyckeltalsspann ska avstämning och samordning ske med 

- Nämnder med ansvar för berörd kommunal verksamhet”  

Utifrån samtal med stadsledningskontoret ska också följande mening under Nyckeltal 
friyta på sidan tolv ”Vid avsteg från acceptabel nivå på friyta krävs kompensatoriska 
åtgärder” ändras till ”Vid avsteg från god nivå på friyta krävs kompensatoriska 
åtgärder”.   

 

 

Pernilla Hellström 

enhetschef  

Linda Nygren 

direktör 



 

 

Fastighetsägarnas och Byggföretagens yttrande till förslag till riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler 

Till: Tommy Eliasson, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad  

Från: Christina Heikel, Fastighetsägarna GFR, och Petra Sedelius, Byggföretagen Väst  

Datum: 2022-06-29  

Övergripande synpunkter och kommentarer 

Fastighetsägarna GFR samt Byggföretagen Väst tackar för möjligheten att yttra oss gällande förslaget till riktlinjer 
för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler. En riktlinje för styrande nyckeltal, inklusive en rutin för 
hantering av avsteg, för kommunala verksamhetslokaler är välkommen. Rätt utformad kan den bidra till att det i 
stadsplaneringens olika skeden kan underlätta både för framdrift samt säkerställande av tillvaratagande av 
nödvändiga funktioner och önskade kvaliteter. Riktlinjerna bör dock i större utsträckning vara flexibla, målinriktade 
och takta med såväl översiktsplan som organisationsstruktur. 

Fastighetsägarna är en branschorganisation som verkar för en hållbar och bättre fungerande fastighetsmarknad.  

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga 
Sverige på schyssta grunder.  

Staden och byggaktörerna arbetar gemensamt med att skapa förutsättningar för att bygga den nära, sammanhållna 
och robusta staden. Utbyggnaden av kommunala verksamhetslokaler är en nyckelfråga för att skapa nya bostäder 
och möta medborgarnas behov.    

Riktlinjerna bör takta med nya organisationen för stadsutveckling 

Vi ser positivt på att Stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till nyckeltal med syfte att skapa flexibilitet. Vi ser 
dock att effekten istället kommer att försvåra för Göteborgsstad att uppnå målsättningen med översiktsplanen, 
försvåra ambitionen för den nya nämndorganisationen att utveckla stadsutvecklingsprocesserna samt försämra 
möjligheterna att tillsammans med byggaktörer åstadkomma en god och hållbar stadsutveckling.  

Riktlinjerna bör vara neutrala till huvudman och organisatoriskt smarta  

Riktlinjerna är framtagna för kommunala verksamhetslokaler men blir även riktlinjer i all stadsplanering. Därmed 
behöver riktlinjerna utformas så de kan användas i alla situationer och oberoende av vem som sedan kommer att 
driva förskolan eller skolan. Ett föräldrakooperativ har sannolikt andra krav på storlek, läge och 
föräldraengagemang än exempelvis en kommunal sådan. Mångfald i upplåtelseformer kan främja skapandet av fler 
förskoleplatser med god kvalitet. Göteborgs Stad bör i riktlinjerna reflektera över olika driftsformers 
förutsättningar, krav och önskemål. Kommunala förskolor vilka generellt eftersträvar stordriftsfördelar genom stora 
avdelningar, kan av stadsplaneringsskäl behöva organisera sig i mindre alternativt flera organisatoriskt 
sammanlänkade mindre enheter (så kallade hubbar) som tillsammans ger motsvarande fördelar.  Minimikrav som 
är omöjliga att uppfylla, kommer att resultera i platsbrist i framför allt barnomsorgen, tillfälliga lösningar såsom 
baracker eller att bostadsproduktion omöjliggörs. 



 

 

Barnen ska ha en plats i staden  

Fokus behöver vara på att skapa möjligheter för barnen att ha en plats i staden, med friytor av god kvalitet. Det 
kräver flexibilitet och att andra parametrar än strikt kvadratmeterkrav tillämpas. Förutsättningar för exempelvis 
aktivitet bör värderas, exempelvis genom aktivitetspoäng, som kompensation för bruttoarea och för att tillse att 
det är stimulans till lek och rekreation som räknas. Principer för kvalitetshöjande kompensationsåtgärder och avsteg 
bör vara tydliga och vägledande. Kvaliteten på och organisationen av utemiljön bör i en större grad beaktas för en 
kunna värdera ytornas lämplighet.     

Den täta staden behöver förtätas  

Det finns en stor potential och nytta i att förtäta såväl mellanstaden som innerstaden. I stadskärnan, enligt HUI:s 
definition, bor 14 000 invånare (SCB 2019). Med samma befolkningstäthet som Stockholm och Malmö skulle 30 000 
– 37 000 bo i stadskärnan1. Befolkningstäthet ger närhet, köpkraft, trygghet och stadsliv samt ett minskat beroende 
av inpendling i en tid efter den funktionsindelade staden. Det största hindret i stadsplaneringen är vad vi bedömer 
tillskapandet av förskole- och skolplatser. Riktlinjerna för kommunala verksamhetslokaler behöver kunna stödja 
utvecklingen av såväl bostäder som dessa platser för barnen. Då behöver de vara flexibla och målinriktade.   
 

 
 

Riktlinjerna är oförenliga med kvartersstaden  

Minimikravet på sammanhängande kvadratmeter friyta är inte förenligt med kvartersstaden och bör anpassas för 
att vara kompatibel med en modern stadskvartersstuktur. När minimifriytor och volymtal kombineras fungerar inte 
riktlinjerna. För förskolor i centrala områden är siffran 1 800 kvm och innebär en förskola om minimum fem 
avdelningar. En modern kvartersstruktur om ca 50x70 meter har en innergård på maximalt 1 200 kvm och kan 
därför inte inrymma en förskola.   

 
1 Den hållbara stadskärnans behov av bostäder, HUI Research (2021) 



 

 

Tydliga zonindelningar 

Rekommendationer bör ges i tydliga och förutsägbara zonindelningar. För att stärka utvecklingen av Göteborgs stad 
i enlighet med översiktsplanen, bör olika nyckeltal referera till översiktsplanens indelning samt ytterligare 
zonindelningar inom dess delar göras. Utgångspunkten ska vara platsens täthet.   

Då det finns en stor potential att utveckla mellanstaden anser vi att det borde finnas en differens mellan nyckeltalen 
för ytterstaden och mellanstaden. Detta för att stärka den utveckling Göteborgs stad beskriver i översiktsplanen.  

Det vore önskvärt med en komplettering i form av en kartbilaga för ytterstaden, mellanstaden och innerstaden. 

Nyckeltal för friytor 

Följande synpunkter hanterar framförallt nyckeltal för friytor, men vi vill poängterar att det även behöver finnas 
möjlighet till större flexibilitet i nyckeltal för lokalyta, exempelvis i antal förskoleavdelningar för att få en hållbar 
och levande stadsbild i innerstaden.  

För att skapa en flexibilitet i användning av riktlinjerna är det viktigt att beskriva vilka möjligheter det finns till 
avsteg. I andra kommuner hanterar man det genom att beskriva kvalitén på friytorna och vad som kan ses som 
kvalitetshöjande parametrar som till exempel avstånd till närliggande park eller naturområden, samnyttjande av 
utemiljöer, gårdszonering och lekvärdefaktor baserat på platsens täthet/översiktsplanens ambition/zon. Vi anser 
att detta bör kompletteras till dokumentet, för att underlätta för respektive planhandläggare, få en bättre 
förutsägbarhet i hantering och spegla översiktsplanens ambitioner. Det bör inte komma i efterhand.  

Om dessa parametrar inte beskrivs i dokumentet anser vi att det är viktigt att åtminstone trycka på att avsteg kan 
göras (gärna med * eller i text, direkt under de styrande nyckeltalen).  

Det kan poängteras att dessa riktlinjer avser nybyggnation. Behov av expansion i befintlig verksamhet hanteras inte. 
Det bör även förtydligas om man till exempel vill utöka en befintlig förskola med en avdelning, att den inte bör ses 
som en nybyggnad med dess riktlinjer för uteyta.  

Det bör specificeras hur stor andel av friytan som ska vara inhägnad samt utgöra den del av vistelseytan som 
omfattas av kravet för Ekvivalent ljudnivå för dygn om 55 dBA.  

Vi är positiva till att riktlinjerna för friyta för årskurs F- 6 och årskurs 7–9 skiljer sig åt. Dock ifrågasätter vi varför den 
sammanhängande ytan är densamma (4 000 kvm). Ungdomar i årskurs 7 – 9 behöver visserligen en 
sammanhängande yta nära sin skolmiljö, men då det är en rörlig grupp som använder allmänna ytor borde 
riktlinjerna spegla detta. Utifrån stadens perspektiv borde det vara positivt att såväl unga, som äldre, befolkar 
stadens gator, torg och parker. Vi anser att det är rimligt att ha en trappning för den sammanhållande ytan, från 
årskurs F-6 till de högskoleförberedande programmen (som inte har något nyckeltal för friyta). 

Nyckeltal för gruppbostad 

Gällande nyckeltal och tomtstorlek för gruppbostad omnämns en tomtstorlek på 1500 – 2000 m2 som lämplig. Vi 
anser att det bör definieras noggrannare då man inte omnämner om exempelvis parkeringsplatser ska ingå i 
tomtytan. På sidan 145 står det att en tillräcklig friyta inryms inom en sådan tomt men någon ytterligare definition 
anges inte och bör specificeras. Givetvis är även tomtstorleken/friytan beroende om man bygger en- eller 
tvåvåningsbyggnad, därav är det bättre att specificera friyta och parkeringsyta än tomtstorlek. 

 



 

 

Stadsbyggnadsnämnden bör vara beslutande 

Vi föreslår att avsteg från minimikrav eller förflyttningar inom nyckeltalsspannet viktas och avgörs i det som idag är 
Byggnadsnämnden, utifrån projektens specifika plats och förutsättningar efter input från de olika förvaltningarna. 
I den nya nämnstrukturen, som syftar till att minska stuprören mellan nämnder och målkonflikter i 
stadsutvecklingsprocesserna, bör Stadsbyggnadsnämnden vara samlande och beslutande.   
 
I förslaget flyttas frågan till respektive nämnd, som representerar sin verksamhet och saknar kunskap om 
byggnation och kostnader. Vi bedömer det som osannolikt att avsteg från nyckeltalen kommer att ske i konsensus 
mellan nämnderna, utan är att betrakta som att samtliga berörda nämnder får ett veto som i bästa fall försenar och 
mer sannolikt stoppar all bostadsproduktion i redan tätbebyggda områden. Förslaget saknar förutsättningar för 
nödvändig flexibilitet och styrning för hur målkonflikter kan hanteras. Kraven på friytor kommer exempelvis att gå 
i konflikt med utbyggnad av staden i kollektivtrafiknära lägen.  
 

Vi bygger staden tillsammans  

För att hitta de bästa lösningarna och ta tillvara på kompetens och kunnande som byggaktörer besitter, är det viktigt 
att utveckla samverkan mellan staden och byggaktörer i tidigt skede. Detta bör gälla även för utveckling av 
kommunala verksamhetslokaler. Den viktigaste synpunkter är att det ska finnas möjlighet till avsteg och det saknas 
riktlinjer och organisatoriska förutsättningar för att detta. Bostad2021 har visat potentialen i samarbetet mellan 
staden och byggaktörer när det kommer till att skapa möjligheter och lösa problem i nära samarbete.   

  



Skolor i stadsutveckling 
Synpunkter på Riktlinjer för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokalen.  
 

Sammanfattning 
Vi anser att det är bra att det finns riktlinjer för verksamhetslokaler som kan utgöra vägledning i olika 
situation. I kombination med ett pragmatiskt förhållningssätt från alla inblandade parter och 
anpassning till platsens unika förutsättningar finns det då bättre förutsättningar att skapa en hållbar 
och tät stad.  Förslaget till nya riktlinjer för skolor och förskolor är en förbättring jämfört med 
tidigare. Förslaget utgår från en ökad geografisk nyansering och flexibilitet men innehåller samtidigt 
minimikrav som försvårar möjligheterna att skapa en tät och hållbar stad. Vi anser att därför att 
förslaget till riktlinjer behöver omarbetas. Det som bör förändras är att:   
 

• Riktlinjerna är framtagna för kommunala verksamhetslokaler men blir även riktlinjer 
i all stadsplanering där vem som driver t.ex. en förskola inte är känd. Därmed 
behöver riktlinjerna utformas så de kan användas i alla situationer och oberoende av 
vem som sedan kommer att driva förskolan eller skolan.   

• Områdesindelning nyanseras mer så den följer översiktsplanens indelning, täthet 
och är uppdelad i fler zoner.  Utgångspunkten måste vara platsens täthet.   

• Minsta minimikravet på sammanhängande ute ytor förändras och anpassas till 
kvartersstadens förutsättningar 

• Kvaliteten på och organisationen av utemiljön beaktas i en större grad för en kunna 
värdera en ute ytornas lämplighet    

 
Fokus i detta PM är förskolor eftersom det oftast är det som är förekommande i de 
stadsutvecklingsprojekt vi medverkar i men samma logik gäller för grundskolor även om situation, 
dimensionering och krav på friytor är annorlunda. I den mån ni önskar bistår vi gärna i den fortsatta 
processen så att riktlinjerna kan tillämpas i en robust, kreativ och hållbar stadsutveckling.   
 

Inledning 
Vi uppskattar mycket möjligheten att få lämna synpunkter på de riktlinjer som föreslås för lokaler 
med kommunalt finansierad verksamhet. Tillsammans kan vi bidra med olika kompetenser för att 
skapa en hållbar, robust och förbättrad stadsutveckling där alla funktioner kan integreras och samsas 
i en tät stadsstruktur.  Förhoppningen är ju att få riktlinjer som ger en god miljö för våra barn och 
samtidigt fungerar i den kontext den täta staden har. Vi ser positivt på Stadsledningskontorets 
flexiblare förslaget till riktlinjerna men det finns förslag till nyckeltal som försvårar att bygga i en tät 
stadsstruktur.  
 
Wallenstam har analyserat vad förslaget får för effekt på möjligheten att bygga bostäder i centrala 
Göteborg men det kan lika väl avse andra delar med en hög exploateringsgrad. Vi tror att förslaget 
försvårar möjligheten att nå bostadsmålen i Göteborg, försvårar förtätningen avsevärt i områden 
som behöver en ökad nattbefolkning och bidar inte till bättre stöd i större stadsutvecklingsprojekt.  
 
Göteborgs innerstad har i en jämförelse med andra städer ett stort behov att öka antalet boende i 
stadskärnan. Bara 2 procent av Göteborgs stadens befolkning bor där. Motsvarande siffra i 
Stockholm är 12 procent. En ökad befolkning i stadskärnan är en förutsättning för en levande 



innerstad och leder till en ökad trygghet, fler människor i rörelse under hela dygnet och bättre 
underlag för butiker, restauranger samt service. . 
 

Synpunkter på förslaget till nya nyckeltal mm 
Generellt är Wallenstam positiva till att det sker en översyn av riktlinjerna och många av förslagen i 
de nya riktlinjerna är bra. Det finns dock några delar som försvårar en bra stadsutveckling;  
 

• Riktlinjernas användning.  Riktlinjerna kommer att användas för dels kommunala 
lokaler, dels i all stadsplanering där frågan om vem som driver t.ex. förskolan inte är 
bestämd. Användningen av riktlinjerna är bred och avser kommunalt finansierad 
verksamhet som kan drivas av olika parter med olika förutsättningar. En förskola 
eller skola kan drivas av en förening, kooperativ, bolag eller av kommunen själva. Ett 
föräldrakooperativ har sannolikt andra krav på storlek, läge och 
föräldraengagemang än exempelvis en kommunal förvaltning. Mångfald och 
flexibiliteten i upplåtelseformer anser vi främjar möjligheterna att skapa fler 
förskoleplatser driva av olika organisationer. Det innebära att Göteborgs Stad i 
riktlinjerna måste reflektera över och ta sin utgångspunkt i olika driftsformers 
förutsättningar, krav och önskemål om de skall användas som stöd i 
detaljplaneprocessen.  

• Områdesindelning (centrala resp. övriga områden).  Indelningen bör referera till 
översiktsplanens indelning (stadskärnan/Innerstaden/mellanstaden etc) och vara 
mer diversifierad och utgå från täthetstal för att på det sättet kunna vara tillämpbar.  

• Minsta sammanhängande friyta (kvm). Det är genom att kombinera 
minimifriytorna utomhus med volymtalen som riktlinjerna inte fungerar. För 
förskolor i centrala områden är minimikravet på uteytor 1 800 kvm, dvs det innebär 
1800(kvm)/20(kvm/barn)/18(barn/avd) innebär en förskola om minimum fem 
avdelningar. Vid ”god nivå” är det fyra avdelningar. En modern kvartersstruktur, om 
ca 50*70 meter, har en innergård på maximalt 1 200 kvm och kan därför inte 
inrymma en förskola. Den friyta som riktlinjerna föreslår är alltså inte möjlig i en 
modern kvartersstuktur som är stadens planeringsideal.   

• Volymtal barn (barn/bostad).  Antalet barn antar vi utgår från en demografisk 
analys och verkar rimliga i planeringssammanhang.  I samband med bygglov, när 
man kan se lägenhetssammansättningen, storlekar, användning mm, bör dessa tal 
kunna revideras/ justeras och anpassas till det som i realiteten byggs. 

• Volymtal innemiljö (kvm/barn). Går att lösa. 

• Volymtal utemiljö(kvm/barn).  Som bostadsutvecklare och förvaltare, där förskolor 
ofta inryms i bostadshus, är det i första hand förutsättningarna för förskolornas 
förutsättningar som berör oss, och där kan vi se att förslaget innehåller en ökad 
flexibilitet.  Det går t.ex. att kombinera en egen gård med andra ytor i närliggande 
områden, dvs den egna gården kan vara mindre.  
 

Alla ytuppgifter är bara kvantitativa. Vi tycker att större vikt bör ges till ytornas kvalitet och 
organisation. Vi delar förslagets skrivning att avsteg från riktlinjerna skall kunna göras om andra 
kompensationsåtgärder vidtas som ger andra kvalitetshöjande effekter.  Principerna för dessa avsteg 
behöver konkretiseras.   
Minimikravet och en otydlig områdesindelning innebär sannolikt att många förslag, planansökningar 
och idéer på stadsutveckling inte kommer att kunna komma tillstånd.  
 



All stadsplanering, i den reda byggda staden, innebär avvägningar och kompromisser för att kunna 
utveckla samt förtäta den hållbara staden.  Förslaget till riktlinjer föreslår att om det finns olika 
uppfattningar mellan olika kommunala förvaltningar kring behov, läge eller storlek på t.ex. en 
förskola skall den avgöras i kommunstyrelsen.  Vi tycker det är en opraktisk lösning och följer inte 
den detaljplaneprocess som gäller i alla andra frågor. Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden 
har givits uppdraget och ansvar att avväga alla frågor och intressekonflikter. Vi ser det därför som 
naturligt att det även är denna nämnd och förvaltning som ansvarar för tillämpningen av riktlinjerna 
för t.ex. förskolor.    
 
Fokus i detta PM är förskolor eftersom det oftast är förekommande i våra stadsutvecklings-projekt 
men samma logik gäller för grundskolor även om situation, dimensionering och krav på friytor ofta är 
annorlunda.  
    

Ett exempel – Överdäckningen av Götaleden 
För att illustrera vad det får för konsekvenser i praktiken tar vi ett exempel från verkligheten. En 
detaljplan som vi medverkar i, sedan sju år tillbaka, är överdäckningen av E45 vid 
centralstationen.  Projektet är komplicerat, kräver samarbete mellan många och är oerhört 
utvecklande att medverka i och kräver pragmatiska lösningar. Det är ur många avseende ett unikt 
och banbrytande projekt eftersom det överbryggar den barriär som trafikleden varit. Staden får 
kontakt med älven, omkring 350-375 bostäder kan byggas och självklart har vi med en förskola i 
kvartersstrukturen. 
 
Tillämpas förslaget till riktlinjer på en förskola i Götakvarteren får vi följande resultat; 
 
Antal barn        förskola             0,1-0,14 barn/bostad               innebär             35 -52 barn 
Innemiljö          Förskola            10 m2/barn                                  innebär             350-520 m2 
Utemiljö           Förskola            20 m2/barn                                  innebär             700-1040 m2(>1800 m2) 
                              
Eftersom kravet på 1800 kvm ska tillämpas krävs det en utemiljö som inte ryms i 
kvarteret.                                                                             
                              
I kv. E planerar vi en förskola med två avdelningar, dvs 36 barn. Vi kan skapa inomhusytor på ca 1100 
m2 LOA vilket motsvarar över hundra barn.  Kvartersstrukturen medger en skyddad innergård på 
1050 m2, dvs betydligt under minimikravet men i nivå med det behov som beräknas uppstå. 
Antas riktlinjerna kan vi inte bygga förskolan trots att det motsvarar behoven och det saknas 
alternativ i närområdet. Förvaltningarna måste kunna göra avsteg och kompromissar 
annars  kommer området att sakna en förskola..  
   

Granskningshandling Översiktsplan 2022 
I samband med Wallenstam ABs remissvar 210628, på förslaget till ny en översiktsplanen påtalade vi; 
 
Barnen i centrum  
Stadskärnans utveckling förutsätter att de grundläggande funktioner som behövs för en attraktiv stad 
för alla boende och verksamma ingår. En central fråga i all stadsutveckling i centrala Göteborg idag är, 
med all rätt, tillgången på i första hand förskolor och skolor. Uteytorna har tenderat att bli den 
dimensionerande faktorn för stadsutveckling och det som ofta begränsar möjligheterna att bygga 
bostäder. 
 
Wallenstam konstaterar; Ambitionerna i FÖP Centrum vinner på om det kan göras omtag i de 
styrdokument som används för skolor kopplat till utvecklingen av den täta staden. Vår bild är att 



andelen barn är olika i olika delar av staden och den är också beroende på bebyggelsestruktur och 
storleken på bostäderna. Det krävs ökad kreativitet i utformningarna, riktlinjerna och mer pragmatiska 
beslut. Vi måste sannolikt ta i anspråk tak- och bjälklagsytor, värdesätta kvaliteten på uteytorna, 
bejaka de olika pedagogiska lösningarna och därmed kunna variera uteytorna mer ändamålsenligt. 
      

Wallenstam rekommenderar: 

Utvärdera hur andra städer gör och utgå ifrån en kombination av kvalitet på de ytor som skapas, 
ha en mer flexibel ytangivelse per barn beroende på var det är i staden och hur de ligger i 
förhållande till angränsande grönområden.  

 

Tillsammans för Göteborg 
Vi uppskattar mycket möjligheten att få lämna synpunkter på kommunala planer samt styrdokument 

och vi uppmanar till dialog oss på Wallenstam, andra fastighetsbolag och 
fastighetsutvecklingsbolag som bidrar till att utveckla Göteborg. I en allt mer komplex 
stadsutveckling krävs att så många aspekter som möjligt beaktas tidigt för att kunna få en 
kraftfull, robust och hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  Wallenstam AB 
bidrar gärna med mer underlag och synpunkter inför arbetet med riktlinjerna för förskolor 
m.m. eller andra styrdokument som utarbetas i Göteborgs Stad. 
Vänlig hälsning & trevlig sommar. 

____________________________________ 

Mats Herner 
Senior Advisor 
 

Wallenstam AB (publ) 

Kungsportsavenyen 2 

401 84 Göteborg 

Telefon: 031-743 96 33, Mobil: 0730-78 23 68 

Mats.herner@wallenstam.se 

www.wallenstam.se [wallenstam.se] 
 

[linkedin.com]  [facebook.com]  [twitter.com]  [instagram.com]  [youtube.com] 
Information om Wallenstams personuppgiftsbehandling hittar du här [wallenstam.se] 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler   
§ 286, 0581/21 

Beslut 
Enligt yrkande från D, S, M, L och C: 

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att: 

a. remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av 
riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
park- och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt 
ställningstagande, 

b. remittera föreslagen riktlinje till fastighetsnämnden för att be om synpunkter utifrån 
de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till arbetet 
med Göteborgs utvidgade innerstad, 

c. remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsägarna GFR, Byggföretagen och de 
stadsutvecklande byggherrar som verkar i Göteborg, 

d. i tjänsteutlåtandet ge en tydligare redovisning av nyckeltal eller praxis som används 
av Stockholms och Malmös kommuner, samt 

e. i riktlinjen understryka att förvaltningar och bolag ska skyndsamt lyfta till berörda 
nämnder och styrelser vid problem att uppfylla riktlinjens nyckeltal och nå 
konsensus. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 229. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022.  
Återremissyrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD den 30 mars 2022. 
Yrkande från MP och V den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 1 april 2022 och avslag på återremissyrkande från D, S, M, L och C  
den 30 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från D, S, M, L och C den 30 mars 2022. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från 
D, S, M, L och C och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 
2022-04-25 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Återremissyrkande angående Göteborgs 
Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att  

a. att remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte 
remissversionen av riktlinjen (dvs. Förskolenämnden, Lokalnämnden, 
Miljö- och klimatnämnden samt Park- och naturnämnden) för 
inhämtande av nya synpunkter och nytt ställningstagande, 

b. remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsnämnden för att be om 
synpunkter utifrån de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter 
som gjorts kopplat till arbetet med Göteborgs utvidgade innerstad, 

c. remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsägarna GFR, Byggföretagen 
och de stadsutvecklande byggherrar som verkar i Göteborg, 

d. att i tjänsteutlåtandet ge en tydligare redovisning av nyckeltal eller praxis 
som används av Stockholms och Malmös kommuner, samt 

e. att i riktlinjen understryka att förvaltningar och bolag ska skyndsamt lyfta 
till berörda nämnder och styrelser vid problem att uppfylla riktlinjens 
nyckeltal och nå konsensus. 

 

Yrkandet 
En riktlinje för styrande nyckeltal, inklusive en rutin för hantering av avsteg, för 
kommunala verksamhetslokaler är välkommen. Rätt utformad kan den bidra till att i 
stadsplaneringens olika skeden underlätta både framdrift och säkerställande av 
nödvändiga funktioner och önskade kvaliteter. Givet att nyckeltalen blir starkt styrande 
för stadens nämnder och bolag är det är olyckligt att flera av de direkt berörda nämnderna 
inte känt sig bekväma att tillstyrka remissversionen. Externa byggherrar har flaggat för att 
de lösningar som de facto används idag i deras projekt inte fångas upp av nyckeltalen. 
Det är också oklart hur ambitiösa de föreslagna nyckeltalen är jämfört med nyckeltal i 
andra storstäder. Detta föranleder oss att återremittera ärendet. 

Förskolenämnden, Lokalnämnden, Miljö- och klimatnämnden samt Park- och 
naturnämnden avstyrkte remissversionen av riktlinjen. Stadsledningskontoret har hanterat 
inkomna synpunkter genom justeringar i den föreslagna riktlinjen och förtydligande svar i 

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande 
Särskilt yttrande 
 
 
2022-03-30 

D, S, M, L, C 
KD 
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tillhörande tjänsteutlåtande. Innan riktlinjen antas vill vi höra vad de nämnder som 
avstyrkte remissversionen anser om stadsledningskontorets hantering av deras synpunkter 
i den nu föreslagna riktlinjen samt om den tillstyrks. 

En knäckfråga är fortfarande balansen mellan ambitioner med friytor och möjlighet till 
stadsutveckling med bostäder för barnfamiljer i innerstaden. I stadsbyggnadskontorets 
och fastighetskontorets arbete med Göteborgs utvidgade innerstad har det gjorts analyser 
över lösningar på förskola i stadskvarter i innerstadsmiljö. Vi vill därför specifikt inhämta 
synpunkter från detta arbete som potentiellt kan ge nycklar för att lösa förskolors behov i 
innerstadsmiljöer. 

Flera av de externa aktörer som bedriver stadsutveckling i Göteborg har flaggat för att de 
lösningar som använts i deras just färdigställda projekt och i projekt som är i 
detaljplaneprocesser inte täcks in av riktlinjens huvudprinciper. Vi vill därför även att 
riktlinjen remitteras till externa organisationer och aktörer för att inhämta erfarenhet, 
synpunkter och förslag på justeringar som möjliggör stadsutveckling med bostäder för 
familjer i kvarter i innerstaden inklusive förskolor med goda kvaliteter. 

Tjänsteutlåtandet förtäljer att föreslagna nyckeltal är ”både rimliga och ambitiösa” och 
att de ”på ett positivt sätt utmanar stadsutvecklingen”. Det är dock svårt ur 
tjänsteutlåtandet eller riktlinjen att utläsa och bilda sig en uppfattning om hur ambitiösa 
eller utmanande de valda nyckeltalen är. För att få en bild av den förslagna 
ambitionsnivån i Göteborg efterfrågar vi information om motsvarande nyckeltal eller 
praxis i Stockholms och Malmös kommuner – särskilt intressant är de två städernas 
hantering av friytor i sina innerstadsmiljöer. 

I den tidigare remissversionen av riktlinjen underströks att förvaltningarna och bolagen 
skyndsamt skulle lyfta frågan till nämnder och styrelser vid problem att nå konsensus 
utifrån riktlinjens nyckeltal. Med anledning av tidigare fall då oenigheter lett till årslånga 
diskussioner mellan tjänstemän är det viktigt att i riktlinjen understryka att problem med 
att enas på tjänstemannanivå ska lyftas skyndsamt till ansvariga nämnder och styrelser. 
Avstegshanteringen i riktlinjen och uppmaningen till skyndsamt eskalerande kan förvisso 
inledningsvis tänkas ge fler fall som behöver lyftas till nämnder och styrelser, men över 
tid är de rimligt att tidigare beslut formar en vägledande praxis som minskar behovet av 
särskilda utredningar och att lyfta bedömningen till politisk nivå. 
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Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Ansvar för ramprogram bostad med särskild service i egen produktion överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för funktionsstöd.  

3. Ansvar för ramprogram bostad med särskild service i flerbostadshus överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för funktionsstöd. 

4. Ansvar för ramprogram för lokalutformning av vård- och omsorgsboenden i 
Göteborgs Stad överförs från kommunstyrelsen till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. 

5. Ansvar för ramprogram för förskole- och skolbyggnader överförs från 
kommunstyrelsen till förskolenämnden respektive grundskolenämnden. 

Sammanfattning 
Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom styrande nyckeltal definierar 
ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom 
Göteborgs Stad. Ansvaret för att definiera funktioner och funktionssamband för stadens 
verksamhetslokaler genom upprättandet och fastställandet av ramprogram föreslås 
överföras från kommunstyrelsen till stadens nämnder.  

Förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler skickats för yttrande till totalt 23 remissinstanser. 

En central och bärande del i riktlinjen är nämnders och styrelsers ansvar för att utforma 
kvalitativa och ändamålsenliga verksamhetslokaler såväl som i att hitta gemensamma 
vägar och funktionella kompromisser inom riktlinjens ramar. Målsättningen är att 
eventuella målkonflikter i huvudsak ska lösas mellan berörda nämnder och styrelser och 
endast i undantagsfall beredas i kommunstyrelsen för beslut om prioritering.  

I ärendet konstateras utifrån flera olika perspektiv att det är svårt och många gånger inte 
möjligt, inte bara i Göteborg, utan i alla Sveriges kommuner att kunna erbjuda kommunal 
service på exakt samma sätt i alla delar av kommunen. 

I ärendet bemöter stadsledningskontoret särskilt de remissinstanser som har avstyrkt 
förslaget till riktlinje, tillstyrkt med fördjupade kommentarer samt en av de som har 
lämnat rekommendationer. Stadsledningskontoret kommer att bemöta vad kontoret 

Stadsledningskontoret 
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Utfärdat 2022-02-10 
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Handläggare  
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uppfattar som kärnan i inkomna remissvar. Utifrån vad som framkommer i detta ärende 
har stadsledningskontoret reviderat förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom de styrande nyckeltalen 
definierar ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala 
verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad.  

De ekonomiska konsekvenser som uppkommer i stadsutvecklingen kopplat till behov av 
kommunala verksamhetslokaler bedöms i stort inte påverkas av föreslagen riktlinjen. 
Riktlinjen synliggör, samlar och förtydligar en till stora delar redan existerande 
planeringspraxis och de ekonomiska konsekvenser som förväntas uppstå kopplat till dessa 
behov bedöms i huvudsak inte förändras jämfört med idag. Däremot skapas bättre 
möjligheter att förutse och planera för prognostiserade behov av kommunala 
verksamhetslokaler och därigenom bättre förutsättningar för en mer ekonomiskt hållbar 
stadsutveckling.  

Huvudprincipen i de styrande nyckeltal som föreslås är att planeringen ska utgå ifrån det 
högre talet i ett nyckeltalspann eller tolerans. Men det är också möjligt att förflytta sig i 
ett nyckeltalsspann eller tolerans givet att berörda nämnder och styrelser i konsensus är 
överens om att göra det. En förflyttning innebär krav på kompensatoriska åtgärder för att 
kunna bibehålla en ändamålsenlig och kvalitativ verksamhet. Det är inte osannolikt att 
dessa kompensatoriska åtgärder kan komma att få ekonomiska konsekvenser. 
Förskolenämnden lyfter exempelvis i sitt remissvar potentiellt ökade kostnader på grund 
av behov av förråd och toaletter på kompletterade friytor som inte ligger i direkt 
anslutning till förskolan.  

Kostnader för kompensatoriska åtgärder förekommer redan idag och hanteras i samband 
med etablering av nya verksamhetslokaler och kan som i exemplet från förskolan 
innebära ökade driftskostnader för verksamheten. Föreslagen riktlinje definierar en 
struktur och metod för att kunna identifiera och föreslå kompensatoriska åtgärder samt 
stärker nämnder och styrelsers ekonomiska mandat genom konsensusprincipen. I ett 
vidare perspektiv förväntas också mer ändamålsenliga kompensatoriska åtgärder bidra till 
att skapa en mer funktionell och attraktiv stad för stadens invånare.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom de styrande nyckeltalen 
definierar ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala 
verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad. Riktlinjen innebär inte att kommunfullmäktige 
anger hur ytorna som de styrande nyckeltalen definierar ska utformas i syfte att skapa 
kvalitativa och ändamålsenliga verksamhetsytor. Det ansvaret och uppdraget vilar på 
stadens nämnder och styrelser att gemensamt säkerställa i samband med genomförandet 
av olika projekt i stadsutvecklingen.  

Beskriven ansvarsfördelning är inget nytt, redan idag sker planeringen på detta sätt. De 
föreslagna nyckeltalen synliggör och fastställer en till stora delar redan befintlig 
planeringspraxis. Ansvarsfördelningen innebär att i varje projekt så ska stadens nämnder 
och styrelser beakta de styrande dokument som kommunfullmäktige har fastställt och 
som har bäring på ett genomförande av planerad stadsutveckling. I sammanhanget kan 
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nämnas det nyligen antagna miljö- och klimatprogrammet. Under målet människan finns 
delmålet Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna med indikatorer och 
målvärden för luftkvalitet på bland annat förskolegårdar. Delmålet Göteborgs Stad säkrar 
en god ljudmiljö för göteborgarna har indikatorer med målvärden för ljudmiljöer vid 
bland annat förskolegårdar. Vidare finns det indikatorer och målvärden avseende 
grönytefaktor vid förskolor under delmålet Göteborgs Stad säkrar tillgången till 
grönområden och nyttjar ekosystemtjänster. 

Men hänsyn behöver också tas till stadens arbete med metod för grönytefaktorer i plan- 
och exploateringsprojekt. Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett 
område ger, det vill säga hur mycket hjälp vi får av gröna och blå ytor att hantera vissa 
miljöutmaningar på den aktuella platsen. Organisation och planering för arbetet med 
grönytefaktorer sker samordnat med stadens riktlinjer för kompensationsåtgärder för 
ekosystemtjänster. Båda är metoder som hanterar miljövärden i plan- och 
exploateringsprojekt, men utifrån lite olika ingångar som befintliga värden eller behov. 

Ett fastställande av de styrande nyckeltal kommer med stor sannolikhet att i vissa projekt 
utmana både miljö- och klimatprogrammet som de definierade grönytefaktorerna. Särskilt 
i innerstaden där möjligheterna att utforma förskole- och skolgårdar på grund av 
geografiska begränsningar skiljer sig från mellanstaden och ytterstaden. I dessa fall ställs 
stora krav på stadens nämnder och styrelser att hitta gemensamma vägar, funktionella 
kompromisser och kanske också helt nya sätt att möta den målbild som anges i 
dokumenten ovan. 

Men nyckeltalen innebär också tydlighet och transparens. Genom de styrande nyckeltalen 
blir stora delar av de kommunala behoven kända, utgångspunkterna blir tydliga. Det är 
därigenom fullt möjligt för stadens nämnder och styrelser att både var för sig som 
gemensamt ta fram olika strategier och processer för hur stadens miljö- och klimatmål 
kan nås, givet de förutsättningar som finns inom Göteborgs Stad.  

Genom den tydlighet och transparens som de styrande nyckeltalen ger bedöms de också 
bidra till att skapa förutsättningar för ett lägre klimatavtryck. Exempelvis genom att en 
bättre geografisk placering kan underlätta ett mer hållbart resande med kollektivtrafik 
eller cykel. Kända och tydliga behov kan också bidra till att underlätta ett mer cirkulärt 
användande av befintliga resurser.  

Bedömning ur social dimension 
Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom de styrande nyckeltalen 
definierar ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala 
verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad. Genom riktlinjen säkerställs att de kommunala 
lokalbehov som kan beskrivas genom styrande nyckeltal beskrivs på ett metodiskt 
likvärdigt sätt.  

Det är viktigt att bära med sig att med stadens geografiska förutsättningar så varierar 
stadens möjligheter att kunna möta alla kommuninvånares behov på exakt samma sätt i 
alla delar av staden. Förutsättningarna i innerstaden skiljer sig från mellanstaden och 
ytterstaden. Hur staden exempelvis möter barn och unga, äldre eller invånare med 
funktionshinder kan därför komma att variera utifrån vilka lokala förutsättningar som 
finns. I detta sammanhang är den bärande principen att även om utförandet varierar så ska 
den samlade kvalitén vara likvärdig. I innerstaden är det svårare med friytor samtidigt 
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som det finns en större tillgång och tillgänglighet till ett bredare utbud av olika former av 
samhällsservice, parker, museer, idrottsanläggningar med mera. Den samlade kvalitén 
behöver belysas från flera perspektiv. Den skapas genom helhet inte genom fokus på ett 
fåtal detaljer. Föreslagen riktlinje skapar bättre förutsättningar för stadens verksamheter 
att bidra med olika perspektiv och erfarenheter in i stadsutvecklingsprocessen. 
Exempelvis genom att det tydligt anges att det krävs kompensatoriska åtgärder för att 
kunna förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans.    

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Detta har medfört förhöjda krav på 
Sveriges kommuner att arbeta på ett mer strukturerat sätt gällande frågor som rör barns 
rättigheter. Barnets bästa ska beaktas vid varje beslut som berör barn. Exempelvis i 
kommunernas arbete med budget och stadsutveckling. Den hårdnande konkurrensen om 
marken i innerstadsmiljöer kan göra att barns och ungas intressen lätt kan komma i andra 
hand. Barn och ungas ytor kan då komma att minska i en förtätad stad vilket kan ha en 
negativ påverkan på barn och ungas hälsa och utveckling. Denna riktlinje syftar till att 
motverka det genom att besluta om tydliga ramar för hur mycket friyta som ska avsättas 
för barn och unga i stadsplaneringen för att säkerställa ytor med god kvalitet för lek, 
lärande, fysisk aktivitet och återhämtning samtidigt som staden kan fortsätta att utvecklas. 
Riktlinjen kan på detta sätt medverka till att de beslut som fattas inom området framgent 
blir mer barnrättsmedvetna.    

I ett lokalförsörjningsperspektiv sätter föreslagen riktlinje utgångspunkterna för behov av 
kommunala verksamhetslokaler i stadsplaneringen. Riktlinjen reglar inte hur lokalerna 
eller tillhörande utemiljöer utformas i syfte att skapa ändamålsenliga och kvalitativa 
verksamhetslokaler. Det ansvaret vilar på de nämnder och styrelser som på olika vis är 
delaktiga i olika projekt i genomförandet av planerad stadsutveckling. I ett genomförande 
är exempelvis barnrättsperspektivet lika viktigt att beakta som perspektivet om en jämlik 
stad.   

Om föreslagen riktlinje antas föreslås att ansvaret för att upprätta och fastställa ram- eller 
lokalfunktionsprogram överförs från kommunstyrelsen till respektive ansvarig nämnd. I 
ett sådant dokument är det också möjligt för nämnden att belysa hur barnrättsperspektivet 
säkerställs i samband med ett genomförande.   

 

Bilaga 
Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler  
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Ärendet  
Ärendet avser antagande av Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler. Den nya riktlinjen föreslås börja gälla efter att 
kommunfullmäktige har fattat beslut om antagande. Riktlinjen är det andra steget i 
genomförandet av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026.    

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-15 § 663 att skicka förslag till Göteborgs Stads 
riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler på remiss. 
Stadsledningskontoret återkommer nu till kommunstyrelsen med en redogörelse för 
inkomna remissvar och en redovisning för de revideringar av föreslagen riktlinje som 
dessa har föranlett.  

Förändrad styrning genom planering utifrån styrande 
nyckeltal 
Ett eventuellt antagande av denna riktlinje innebär en förflyttning i styrning från 
ramprogram till riktlinjen för styrande nyckeltal. Genom riktlinjen sätter 
kommunfullmäktige utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler 
genom att ange volymnyckeltal, nyckeltal lokalyta och nyckeltal friyta.  

En central och bärande del i riktlinjen är det ansvar som berörda nämnder och styrelser 
har för att hitta gemensamma vägar och funktionella kompromisser inom riktlinjens 
ramverk. Målsättningen är att eventuella målkonflikter i huvudsak ska lösas mellan 
berörda förvaltningar och bolag och endast i undantagsfall behöva beredas i 
kommunstyrelsen för beslut om prioritering. I riktlinjen finns fyra olika sätt att avgöra 
utgångspunkten vid planering av kommunala verksamhetslokaler. 

1. Huvudprincipen är att planering ska ske utefter det högre talet i ett nyckeltalsspann 
eller utifrån grundtalet i en tolerans  

2. Riktlinjen ger möjlighet till förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans givet att 
berörda nämnder och styrelser i konsensus är överens om att göra det. Uppstår 
konsensus är det den nya utgångspunkten i planeringen 

3. Om konsensus inte kan nås vid förflyttning eller om det finns behov av att utgå från 
ett tal som ligger bortanför de beslutade nyckeltalen så ska en utredning om 
kommunal service genomföras. Om det i utredningen kan uppstå konsensus om ett 
lämpligt alternativ är det den nya utgångspunkten i planeringen 

4. Skulle berörda nämnder och styrelser trots upprepade försök under både punkt 2 och 
3 inte lyckas hitta gemensamma vägar och funktionella kompromisser. Föreslås det 
ytterst vara möjlig att bereda en utredning om kommunal service för 
prioriteringsbeslut i kommunstyrelsen. Att en utredning bereds för beslut är inte 
givet. Om konsensus inte har uppnåtts trots upprepade försök kanske det är mer 
sannolikt att projektet bör avslutas. Skulle utredningen trots allt beredas 
kommunstyrelsen för beslut är det beslutet den nya utgångspunkten i planeringen   

Överföring av ansvar för ramprogram 
Göteborgs Stad har idag fyra ramprogram som är publicerade på stadens hemsida. Två av 
dessa är antagna av kommunstyrelsen och två av dem är antagna på tjänstepersonsnivå av 
stadsledningskontoret genom det tidigare lokalsekretariatet.  
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Det huvudsakliga syftet med ramprogrammen kan sägas vara tvådelat. Dels fokuserar 
ramprogrammen på att identifiera funktioner och funktionssamband som är viktiga och 
centrala för arbetet med att ta fram ändamålsenliga verksamhetslokaler. Dels fokuserar 
ramprogrammen på att fastslå olika typer av styrande nyckeltal i syfte att säkra upp 
tomtstorlekar, lokal- och friytor. Ett exempel på detta är nuvarande ramprogram för 
förskola och grundskola som definierar nyckeltal för lokal- och friyta.  

Kopplat till de fastslagna nyckeltalen i ramprogram kan det, som i fallet förskola och 
grundskola också finna en planeringspraxis. I detta exempel är det i praktiken ett 
volymnyckeltal, som anger volymbehov i den tidiga planeringen. I fallet förskola och 
grundskola har det varit 0,5 barn per bostad som sedan har fördelats på två tredjedelar 
grundskola och en tredjedel förskola.  

Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom styrande nyckeltal definierar 
ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom 
Göteborgs Stad. Om föreslagen riktlinje antas föreslås att ansvaret för att definiera 
funktioner och funktionssamband för stadens verksamhetslokaler genom upprättandet och 
fastställandet av ramprogram överförs från kommunstyrelsen till stadens nämnder. Det 
blir därigenom stadens nämnder som själva avgör om det ska tas fram ramprogram för 
nämndens verksamhetslokaler eller inte. Skulle det uppstå oklarheter mellan befintliga 
såväl som nya ramprogram och föreslagen riktlinje är det riktlinjen som är styrande i 
enlighet med stadens styrsystem.   

Benämningen ram- eller lokalfunktionsprogram är en fackterm inom fastighetsbranschen 
och ska inte förväxlas med definitionen av program i Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande dokument. Utifrån riktlinjen motsvarar ram- och lokalfunktionsprogram 
definitionen av en riktlinje.  

Kommunala verksamheter med definierade nyckeltal 
I förslaget till riktlinje för styrande nyckeltal samlas nyckeltalen för kommunala 
verksamhetslokaler i ett och samma styrande dokument, förtydligas och utvecklas. 
Styrande nyckeltal definieras för förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden, äldre samt vård och 
omsorgsnämnden. Nyckeltal definieras för de av nämndernas verksamheter där det har 
bedömts vara möjligt att få fram relevanta nyckeltal.  

När det gäller socialnämnderna har representanter från de fyra socialförvaltningarna inte 
sett möjlighet att definiera några nyckeltal för socialnämndernas verksamhet. 
Socialförvaltningarna har sett möjlighet att i respektive nämnds lokalbehovsplan ange 
unika lokalbehov.  

När det gäller kulturnämndens verksamhet så spänner den över ett brett område med olika 
lokalbehov som många gånger är att betrakta som unika. Av denna anledning har 
representanterna från kulturförvaltningen inte sett någon möjlighet att i detta skede 
definiera några nyckeltal för kulturnämndens verksamhet, utan de lokalbehov som 
uppstår kommer identifieras i stadens lokalförsörjningsplan och kulturnämndens 
lokalbehovsplan 

Skulle det i ett senare skede bli möjligt att definiera ytterligare nyckeltal för en eller flera 
nämnder kan riktlinjen revideras i enlighet med identifierat behov. 
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För förskolenämnden och grundskolenämnden fastslås volymnyckeltal och nyckeltal 
för lokalyta och friyta. Det tidigare antagandet om 0,5 barn per bostad omdefinieras och 
bryts upp i förskola respektive grundskola och kopplas tydligare till olika typer av 
bostäder och geografi för att bättre spegla det utfall som finns i staden idag. Nyckeltalen 
för lokalyta bygger på de nyckeltal som finns i nuvarande ramprogram. För nyckeltal 
friyta har anpassningar till geografi och läge genomförts.  

För idrotts- och föreningsnämnden, som tidigare har definierat volymnyckeltal för de 
vanligaste anläggningstyperna, så lyfts dessa nu in i riktlinjen. För de vanligaste 
anläggningstyperna definieras också nyckeltal lokalyta. Nyckeltalen bygger på utfall och 
praxis men har tidigare inte formellt definierats.  

För nämnden för funktionsstöd definieras nyckeltal lokalyta för bostad med särskild 
service genom att fastslå storlek på tomt och ett spann för byggrätter och behov av ytor 
vid inhyrning. Dessa nyckeltal bygger på gällande praxis men har tidigare inte formellt 
definierats.  

För utbildningsnämnden definieras nyckeltal stocklokalyta för gymnasieskolans 
högskoleförberedande program. Nyckeltalet bygger på utfall i befintliga gymnasieskolor 
men har tidigare inte formellt definierats. 

För äldre- samt vård och omsorgsnämnden definieras nyckeltal lokalyta och friyta för 
vård och omsorgsboende. Nyckeltal lokalyta bygger på utfall och praxis kopplat till 
gällande ramprogram. Nyckeltal friyta har tidigare inte definierats och det finns inga 
nationella riktlinjer utan nyckeltalet bygger på det behov som förvaltningens 
representanter har identifierat. 

För att kunna leverera faktisk förändring utifrån den nya riktlinjen så är det nödvändigt att 
stadens nämnder och styrelser inleder ett arbete med att se över och säkra upp styrningen 
inom den egna organisationen i linje med kommunfullmäktiges beslut. Förutom det 
interna arbetet behöver gemensamma processer mellan nämnder och styrelser säkras upp 
eller justeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Tre typer av styrande nyckeltal  
De try nyckeltalen (volymnyckeltal, nyckeltal lokalyta och nyckeltal) friyta kan användas 
både fristående och i kombination med varandra och i lokalförsörjningsprocessens 
samtliga tidsperspektiv nutid, närtid och framtid. Stadsledningskontoret föreslås få ansvar 
för att kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå revidering av beslutade nyckeltal. 

Det innebär att volymen som anges i volymnyckeltalet kan adderas med nyckeltal 
lokalyta och nyckeltal friyta. När nyckeltalen adderas med varandra gäller det att vara 
observant på att ytor som ska samnyttjas inte räknas två gånger, exempelvis lokalytor för 
idrottshallar som ska samnyttjas mellan grundskolenämnden och idrotts- och 
föreningsnämnden.  

För stadens lokalförsörjning är det avgörande att ytor för kommunal service reserveras 
tidigt eftersom det är svårt att skapa de ytor som behövs i efterhand. Målsättningen med 
riktlinjen är att den skall bidra till en ökad tydlighet gällande hur behoven ser ut. 
Riktlinjen ger en möjlighet till förflyttning i enlighet med de spann eller toleranser 
(procentuell avvikelse) som anges kopplat till respektive nyckeltal. Huvudprincipen är att 
planeringen ska utgå ifrån det högre talet i ett nyckeltalsspann och från grundtalet i en 
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nyckeltalstolerans. Om det inte är möjligt att via förflyttning i nyckeltalet klara 
planeringen, utan målkonflikter kvarstår, finns det möjligheter att göra avsteg från de 
styrande nyckeltalen genom den hanteringsordning som föreslås i riktlinjen. Exempel på 
målkonflikter kan vara svårigheter att uppnå behovet av friytor för förskolor och 
grundskolor i innerstaden, tomtstorlek för boende med särskild service, 
exploateringsekonomi i balans eller lokalytor för idrott och kultur.  

De nyckeltal som anges i denna riktlinje föreslås gälla för nyproduktion på nya fastigheter 
men kan även användas som vägledning i samband med planering för ny-, om- och 
tillbyggnader på befintliga fastigheter.  

Volymnyckeltal   
Volymnyckeltalet syftar till att säkerställa fortsatt handlingsutrymme gällande behov av 
kommunal service genom reservation av mark och byggrätter, primärt i ett framtids- och 
närtidsperspektiv. Volymnyckeltal är en teoretisk konstruktion som exempelvis kan 
grunda sig på befolkningsstatistik, tidigare planeringsutfall eller socioekonomiska och 
geografiska aspekter. Detta kan till exempel illustreras genom ett visst antal barn i 
förskoleålder eller elever i grundskoleålder per bostad i flerfamiljshus eller småhus. Av 
denna anledning kan konstruktionen och uppbyggnaden av olika volymnyckeltal variera 
mellan stadens verksamheter. I riktlinjen definieras volymnyckeltal för förskola, 
grundskola samt idrott och förening.  

Utifrån kommunstyrelsen övergripande ansvar för stadens lokalförsörjning föreslås i 
riktlinjen att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret ska ansvara för att 
säkerställa volymnyckeltalen eller vid avsaknad av volymnyckeltal de motsvarande behov 
som anges i berörda nämnders lokalbehovsplaner. En liknande hantering finns även inom 
Stockholm Stad där kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret, i ett tidigt skede, är 
ansvariga för den samordnade skolplaneringen i Stockholm även kallad SAMS.  

Föreslaget volymnyckeltal för förskola och grundskola bygger på statistiskt utfall i staden 
både utifrån befintlig bebyggelse som utifrån nybyggda bostäder. Utifrån utfall i staden 
har nyckeltalet också delats upp mellan småhus och flerfamiljshus samt delats upp mellan 
innerstaden och övriga staden (mellanstaden och ytterstaden). När det gäller idrott och 
förening baseras föreslagna volymnyckeltal på den bedömning som idrotts- och 
föreningsnämnden själva har gjort.  

Nämnder och styrelser med ansvar för exploatering och nämnd med ansvar för fysisk 
planering, ska i enlighet med respektive uppdrag och ansvarsområde, säkerställa att 
beslutade volymnyckeltal uppnås i stadsplaneringen. Utgångspunkten är det högre talet i 
nyckeltalsspannet. Om nämnder och styrelser med ansvar för exploatering och nämnd 
med ansvar för fysisk planering bedömer att en förflyttning i nyckeltalspannet bör ske ska 
dessa nämnder säkerställa att avstämning och samordning sker med:  

 Kommunstyrelsen  

När kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret avgör var i ett volymnyckeltalsspann 
som planeringen ska utgå ifrån ska avstämning och samordning vid behov ske med:  

 nämnder med ansvar för berörd kommunalverksamhet  
 Nämnder och styrelser med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 

mark och byggnader  
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För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans måste 
konsensus råda mellan berörda nämnder och styrelser. Om konsensus inte kan uppnås ska 
frågan hanteras i enlighet med den avstegshantering som föreslås i riktlinjen. 

Nyckeltal lokalyta  
Nyckeltal för lokalyta anger behov av lokalyta för olika kommunala verksamhetslokaler. 
För de nämnder där nyckeltal lokalyta finns definierat anges också om det är skillnad 
mellan egenägda och inhyrda lokaler. Behovet av lokalyta kan utryckas på olika sätt. 
Exempelvis antal kvadratmeter per barn eller elev, antal kvadratmeter per lägenhet på 
vård- och omsorgsboende för äldre, storlek på tomt för bostad med särskild service, med 
flera.  

I riktlinjen definieras nyckeltal lokalyta för förskola, grundskola, idrott och förening, 
bostad med särskild service, gymnasieskolans högskoleförberedande program samt vård- 
och omsorgsboende för äldre. Nyckeltalen lokalyta för förskola och grundskola är samma 
som i gällande ramprogram och föreslås bibehållas. Nyckeltal lokalyta för övriga 
verksamheter har definierats i samarbete med berörda verksamheter.     

Nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk 
planering samt nämnder och styrelser med ansvar för mark och byggnation ska i enlighet 
med respektive uppdrag och ansvarsområde, säkerställa att beslutade nyckeltal för 
lokalyta uppnås. Utgångspunkten är det högre talet i ett spann eller grundtalet i en 
tolerans. Om nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för 
fysisk planering samt nämnder och styrelser med ansvar för byggnation ser behov av att 
förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans ska avstämning och samordning ske med:  

 nämnder med ansvar för berörd kommunal verksamhet  

För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans måste 
konsensus råda mellan berörda nämnder och styrelser. Om konsensus inte kan uppnås ska 
frågan hanteras i enlighet med den avstegshantering som föreslås i riktlinjen. 

Nyckeltal friyta  
Nyckeltal för friyta anger det behov av friyta som finns kopplat till olika kommunala 
verksamhetslokaler. Friyta är den utomhusyta som krävs för att vissa av stadens 
verksamheter ska få en funktionell och kvalitativ verksamhet, exempelvis förskola, 
grundskola och vård- och omsorgsboende för äldre. Oavsett verksamhet, ingår inte, 
förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning i friytan. 
Hur nyckeltalet byggs upp kan variera mellan stadens verksamheter. I riktlinjen definieras 
nyckeltal friyta för förskola, grundskola, samt vård- och omsorgsboende för äldre.  

Nyckeltalen friyta för förskola och grundskola bygger på de nyckeltal som finns i 
gällande ramprogram. En anpassning har skett utifrån den de diskussioner som skedde i 
samband med nyckeltalens framtagande. Föreslagna nyckeltal bygger på en avvägning 
mellan nu gällande nyckeltal, inspel från berörda verksamheter, omvärldsbevakning från 
andra kommuner, boverkets rekommendationer, aktuell forskning samt de olika 
geografiska förutsättningar som finns i innerstaden, mellanstaden och ytterstaden.  

Det finns i dagsläget inga rekommendationer när det gäller friyta kopplat till vård- och 
omsorgsboenden för äldre. Föreslaget nyckeltal är därför framtaget i nära samarbete med 
verksamheten.    
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Nämnder och styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk 
planering samt nämnder och styrelser med ansvar för mark och byggnation ska i enlighet 
med respektive uppdrag och ansvarsområde, säkerställa att beslutade nyckeltal för friyta 
uppnås i stadsplaneringen. Utgångspunkten är det högre talet i nyckeltalsspannet. Om 
nämnder styrelser med ansvar för exploatering, nämnd med ansvar för fysisk planering 
samt nämnder och styrelser med ansvar för byggnation ser behov av att förflytta sig i ett 
nyckeltalsspann ska avstämning och samordning ske med:  

 nämnder med ansvar för berörd kommunal verksamhet 

För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller tolerans måste 
konsensus råda mellan berörda parter. Om konsensus inte kan uppnås ska frågan hanteras 
i enlighet med den avstegshantering som föreslås i riktlinjen. 

Hantering av avsteg 
Utgångspunkten vid planering genom styrande nyckeltal är det ansvar som berörda 
nämnder och styrelser har att i att hitta gemensamma vägar och vid behov funktionella 
kompromisser inom riktlinjens ramverk.  

Om konsensus inte kan nås vid förflyttning eller om det finns behov av att utgå från ett tal 
som ligger bortanför de beslutade nyckeltalen så kan en utredning om kommunal service 
genomföras. Uppstår någon av dessa två händelser föreslår riktlinjen att det ska finnas 
möjlighet att framställa en utredningsförfrågan till kommunstyrelsen som genom 
stadsledningskontoret kan genomföra en utredning om kommunal service. Den föreslagna 
ansvarsplaceringen bottnar i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges övergripande 
ansvar för stadens lokalförsörjning.   

Utredningen är en fördjupad behovsanalys som exempelvis utifrån planerad byggnation, 
prognostiserad befolkningsutveckling och tillgång till befintliga kommunala 
verksamhetslokaler, ska synliggöra möjliga alternativ och vilka konsekvenser dessa kan 
få för stadsplaneringen och berörda verksamheter. En utredning om kommunal service 
kan fastslå var i ett nyckeltalsspann eller tolerans som planeringen ska utgå ifrån. Den kan 
också fastslå att det finns möjligheter att gå bortanför beslutade nyckeltal. Nås konsensus 
i utredningen är det den nya utgångspunkten i planeringen.   

Om konsensus inte kan uppnås inom ramen för en utredning om kommunal service 
föreslår riktlinjen att det ytterst ska finnas möjlighet för stadsledningskontoret att bereda 
utredningen till kommunstyrelsen för beslut om prioritering. Det är inte givet att alla 
utredningar om kommunal service bereds kommunstyrelsen för prioriteringsbeslut. Om 
konsensus inte kan nås bör kanske ett projekt snarare avslutas. Stadsledningskontoret 
föreslås få ansvar för att avgöra om en utredning ska beredas i kommunstyrelsen eller 
inte. Om utredningen bereds i kommunstyrelsen blir beslutet den nya utgångspunkten för 
stadsplaneringen i ett aktuellt projekt.     

Legala aspekter av föreslagna nyckeltal 
Friyta för förskolebarn och grundskoleelever är en viktig fråga och möjligheten att lösa 
den på ett funktionellt och kvalitativt sätt skiljer sig mellan Sveriges kommuner. I 
Göteborgs Stad varierar det mellan stadens olika delar vilka friytor som är möjliga att nå. 
Största utmaningen står att finna i stadens centrala delar och i innerstaden i synnerhet. 
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Här finns flera exempel bland befintliga förskolor och grundskolor där friytan understiger 
det som föreslås i denna riktlinje.    

I plan- och bygglagen (PBL) anges inga absoluta mått för friyta. Istället framgår av 8 kap 
9–11 §§ PBL att:  

”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. 
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt 
första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” 

Boverket har utifrån PBL tagit fram allmänna råd som rör placering och anordnande av 
friyta, se vidare Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamheter. De allmänna råden skiljer på 
placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt respektive placering och 
anordnande på bebyggd tomt. De allmänna råden avseende beskrivning av friytans 
fysiska uppbyggnad har en starkare skrivning avseende ändamålsenlighet och friytans 
placering än andra rekvisit som sol- och skuggförhållanden, yta och slitage. I de allmänna 
råden specificeras inga konkreta siffror/tal på hur stor friytan ska vara.  

Boverket har i andra sammanhang gjort bedömningar att ett rimligt mått på friyta kan 
vara 40 kvm/barn i förskolan och 30 kvm/barn i grundskolan. Detta är en övergripande, ej 
bindande, rekommendation som riktar sig till alla Sveriges kommuner. Några formella 
krav på en viss yta finns alltså inte. 

I arbetet med att ta fram ett nytt nyckeltal för friyta för förskola och grundskola har 
utgångspunkten varit Göteborgs Stads befintliga riktvärden från 2014. Förskolenämnden 
såväl som grundskolenämnden driver också utifrån organisatoriska och ekonomiska skäl 
en inriktning om större enhetsstorlekar. Förskolenämndens inriktning är en minsta 
enhetsstorlek om 72 barn. För grundskolan är en utgångspunkt grundskolenämndens 
antagande av skolenhetsutredningen (GSN 2020-06-24 §156). I utredningen slås dels fast 
en organisatorisk inriktning mot F-6 respektive 7–9-skolor, dels en önskad enhetsstorlek 
på 600–1 000 elever för F-6-skolor och 500–900 elever för 7–9-skolor. Dessa 
utgångspunkter är givetvis relevanta och viktiga att beakta men i de geografiskt 
utmanande delarna av staden såsom innerstaden blir det mycket svårare att lokalisera 
större enheter utifrån kraven på friyta.    

I detta sammanhang är det också viktigt att belysa utgångspunkten vid beräkning av friyta 
för förskola och grundskola inom Göteborgs Stad. Utgångspunkten är att alla barn/elever 
ska kunna vara ute vid samma tidpunkt och då ha tillgång till det rekommenderade 
friytetalet per barn/elev. Vidare bygger också utgångspunkten på att samtliga inskriva 
barn/elever är närvarande samt att lokalerna är fullbelagda till sin maximala fysiska 
kapacitet. Om det utifrån dessa utgångspunkter skulle vara möjligt för förskolan och 
grundskolan att hitta vägar för att på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt kunna 
schemalägga utevistelsen, särskilt i innerstaden, så bedömer stadsledningskontoret att det 
kan få effekt på det samlade behovet av friyta.  

Ett flertal kommuner, exempelvis Malmö och Uppsala, har tagit fram egna riktlinjer och 
rekommendationer avseende friyta för förskola. Dessa riktlinjer bygger på tolkning av 
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rekommendationer samt på egna lokala förutsättningar. I kommuner med snävare 
tolkning av friytebehovet ligger fokus på kvalitet och ändamålsenlighet.  

I föreliggande förslag till riktlinje föreslås en uppdelning av förskolans friyta mellan 
innerstaden och övriga staden (mellanstaden och ytterstaden). Uppdelningen har fått 
kritik och kommenterats av ett flertal remissinstanser. Bakgrunden till 
stadsledningskontorets förslag gällande uppdelningen av förskolans friyta mellan 
innerstaden och övriga staden vilar på tre huvudsakliga faktorer.  

• Uppdelningen är dels kopplat till den geografiska begränsning som är given i 
innerstaden, där det i jämförelse med mellanstaden och ytterstaden råder större 
konkurrens mellan olika medborgargruppers behov och de ytor som finns 
tillgängliga. Denna förutsättning innebär att stadens möjligheter att kunna möta 
samtliga medborgares behov på samma sätt skiljer sig från mellanstaden och 
ytterstaden.  

• Uppdelningen är också kopplad till det utfall av friyta som finns både när det gäller 
befintliga förskolor i innerstaden som i pågående projekt där det finns flera exempel 
på när det inte går att nå nuvarande målbild. Stadsledningskontoret instämmer i 
vikten och behovet av att det finns tillräckliga friytor för stadens förskolor. Men även 
om nyckeltalet för friyta skulle definieras med ett högre spann, exempelvis 35 kvm 
per barn, så är det stadsledningskontorets bedömning att det i praktiken sällan eller 
aldrig skulle vara möjligt att nå i innerstaden. 

• Slutligen är uppdelningen också kopplad till kommunens skyldighet att kunna 
erbjuda plats i förskolan och grundskolan. Om det inte kan tillskapas platser för att 
möta de behov som finns i innerstaden så kommer berörda barn och elever att behöva 
förflytta sig till en annan plats i staden, alternativt så behöver staden minska antalet 
nya bostäder.      

Som framgår av ovan så är frågan om friytor komplicerad och innehåller flera olika 
perspektiv och dimensioner. Frågan om storlek på friyta för förskole- och skolverksamhet 
har prövats i bland annat avgörande från Mark-och miljööverdomstolen den 20 juni 2018 
i mål M1926-17. Bakgrunden till målet var att miljönämnden i Malmö Stad hade 
förbjudit en förskola att utöka antalet barn från 30 till 35, eftersom detta skulle innebära 
att andelen friyta per barn skulle minska från 6,3 till 5,4 kvadratmeter.  

I kommunens interna vägledning angavs det att 30 kvadratmeter per barn skulle anses 
vara en nedre gräns för vad som ansågs vara acceptabelt. Redan innan den föreslagna 
utökningen underskred alltså friytan per barn kraftigt den av kommunen rekommenderade 
storleken. Nämnden gjorde därför bedömningen att en ytterligare minskning skulle 
innebära en risk för sådan störning som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken och som kan 
innebära en olägenhet för människors hälsa. Mark- och miljödomstolen ifrågasatte inte att 
ett underskridande av den rekommenderade friytan i och för sig skulle kunna riskera att 
menligt inverka på barns hälsa på det sätt som avses i miljöbalken. Men fann att det inte 
förelåg någon sådan risk i det konkreta fallet. Förskolan hade visat att den vidtagit 
relevanta kompensatoriska åtgärder för att tillse barnens behov av utevistelse. Vidare 
ansåg domstolen att förskolegårdens storlek inte ansågs väsentligt skilja sig från vad som 
var vanligt i stora och medelstora städers innerstadsområden. Domen överklagades till 
Mark- och miljööverdomstolen som delade underinstansens bedömning med 
motiveringen att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett visst antal 
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kvadratmeter per förskolebarn inte i sig kan anses innebära en olägenhet för barnens 
hälsa. Behovet av friyta är viktigt och utifrån domstolens resonemang ovan så kan 
föreslagna nyckeltal sägas vara både rimliga och ambitiösa. Ytan är viktig inte bara 
utifrån det enskilda förskolebarnet eller grundskoleleven men också utifrån de positiva 
bieffekter som förskolans och grundskolans friytor kan ge på stadsrummet i stort. 
Samtidigt så måste frågan beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är svårt och många 
gånger inte fullt möjligt, inte bara i Göteborg, utan i alla Sveriges kommuner att kunna 
erbjuda kommunal service på exakt samma sätt i alla delar av en kommun.  

När det gäller förskolans friyta bedömer stadsledningskontoret det därför som tydligare 
och mer transparent ur ett demokratiskt perspektiv att skapa rimliga förväntningar hos 
stadens invånare genom att vara tydligt med att staden inte har förutsättningar att kunna 
erbjuda exakt samma service på samma sätt till alla kommuninvånare i alla delar av 
staden. 

Sammanfattning och bemötande av remissvar 
Förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler skickades till totalt 23 remissinstanser. Av dessa tillstyrkte 15 
instanser förslaget, 4 avstyrkte, 2 lämnade rekommendationer och 2 har ej svarat. 
I tabellen nedan redogörs för hur ovanstående fördelning ser ut per remissinstans.  

Remissinstans:  Svar: 
Byggnadsnämnden  Tillstyrker  
Fastighetsnämnden Tillstyrker  
Förskolenämnden  Avstyrker 
Förvaltnings AB Framtiden  Tillstyrker 
Grundskolenämnden Tillstyrker 
Göteborg Energi AB Ej svarat  
Göteborgs Stads råd för funktionshinder  Lämnar rekommendation  
Göteborgs Stads pensionärsråd  Lämnar rekommendation 
Higab AB Tillstyrker 
Idrott och föreningsnämnden Tillstyrker 
Kulturnämnden  Tillstyrker 
Lokalnämnden Avstyrker 
Miljö- och klimatnämnden  Avstyrker  
Nämnden för funktionsstöd  Tillstyrker 
Park och naturnämnden Avstyrker 
Socialnämnden Centrum Tillstyrker 
Socialnämnden Hisingen Tillstyrker 
Socialnämnden Nordost  Tillstyrker  
Socialnämnden Sydväst  Tillstyrker 
Trafiknämnden Ej svarat 
Utbildningsnämnden Tillstyrker 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden Tillstyrker 
Älvstranden utvecklings AB  Tillstyrker  

 

Nedan bemöter stadsledningskontoret särskilt de remissinstanser som har avstyrkt 
förslaget till riktlinje, tillstyrkt med fördjupade kommentarer samt en av de som har 
lämnat rekommendationer. Stadsledningskontoret kommer att bemöta vad kontoret 
uppfattar som kärnan i inkomna remissvar. I den händelse de olika remissinstanserna har 
liknande kommentar kan hänvisning ske till bemötandet av en annan remissinstans för att 
undvika upprepningar. För den läsare som vill ta del av bemötta remissinstansers 
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fullständiga remissvar finns dessa tillgängliga på stadsledningskontoret. När det gäller de 
reminstanser som inte särskilt bemöts i detta tjänsteutlåtande finns dessa tillgängliga på 
samma sätt.     

Förskolenämnden – avstyrker 
Nämnden avstyrker förslaget och i nämndens remissvar lyfts följande synpunkter fram är:   

1. behov av att förtydliga bakgrunden till föreslagen förändring 
2. det finns otydligheter kring hur förflyttning i nyckeltalsspan eller toleranser ska ske 

samt vad planeringen ska utgå ifrån 
3. betänkligheter kring de möjliga kompensatoriska åtgärder som lyfts i riktlinjen samt 

att det saknas en beskrivning om vad som kan ses som kompensatoriska åtgärder vid 
förflyttning eller avsteg 

4. det finns otydligheter kring den föreslagna geografiska indelningen 
5. betänkligheter kring möjligheten att kunna planera med ett lägre nyckeltal för 

lokalyta 
6. betänkligheter kring uppdelning av förskolans friyta  
7. det är oklart hur avsteg från beslutade nyckeltal kan ske  

Nämndens kommentarer kommer att bemötas nedan.    

Kommentar 1. 
Nämnden vill se att riktlinjen bättre beskriver bakgrunden till föreslagen riktlinje och 
nyckeltal. Det är alltid en avvägning mellan hur mycket bakgrund som är lämpligt att 
lägga i en framåtblickande riktlinje och vad som är bättre att belysa i ett tjänsteutlåtande. 
Stadsledningskontoret instämmer i att det i detta fall är viktigt att underlätta för det 
institutionella minnet att förstå bakgrunden till konstruktionen av de olika nyckeltalen. 
I den reviderade riktlinjen har detta försökts balanseras mot vad som framgår av detta 
tjänsteutlåtande.  

Kommentar 2.  
Nämnden lyfter fram att det finns otydligheter kring hur förflyttning i nyckeltalsspan eller 
toleranser ska ske samt vad planeringen ska utgå ifrån. Stadsledningskontoret instämmer i 
otydligheten och har i riktlinjen förtydliga att en diskussion om förflyttning alltid ska utgå 
från den övre änden av ett spann eller från den utgångspunkt som anges i en tolerans.  

När det gäller frågan om förflyttning vill stadsledningskontoret förtydliga att i riktlinjen 
kopplat till respektive nyckeltal föreslås ett spann eller en tolerans för att möjliggöra en 
flexibel hantering genom att skapa möjlighet till förflyttning givet att berörda nämnder 
och styrelser i konsensus är överens om det. Förskolenämnden lyfter fram att de uppfattar 
denna process som otydlig. Som tidigare förtydligats i detta tjänsteutlåtande är 
huvudprincipen och utgångspunkten i stadsplaneringen det högre talet i ett spann eller 
tolerans. Skulle någon förvaltning eller bolag i ett projekt vara av uppfattningen att det 
kan bli svårt att nå utgångspunkten i ett projekt finns möjlighet till förflyttning. Samtliga 
berörda nämnder och styrelser kan initiera en sådan diskussion och i den väger alla 
parters inspel och åsikter lika. Alla parter har ett ansvar att beakta förflyttningen både 
utifrån det egna uppdraget som ett hela staden perspektiv och aktivt söka samarbete och 
funktionella kompromisser. Förflyttningen kräver konsensus. Det är alltså inte möjligt att 
förflytta sig om någon berörd part inte ser möjlighet till det. Stadsledningskontoret 
instämmer med förskolenämnden att detta kan uppfattas som otydligt i riktlinjen och har 
förtydligat detta i den reviderade riktlinjen.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 15 (26) 
   
   

Kommentar 3. 
Nämnden lyfter fram betänkligheter kring de möjliga kompensatoriska åtgärder som lyfts 
i riktlinjen samt att det saknas en beskrivning om vad som kan ses som kompensatoriska 
åtgärder vid förflyttning eller avsteg.  

Vid förflyttning i ett spann kan frågan om kompensatoriska åtgärder bli aktuell. Detta 
kanske är särskilt tydligt när det gäller friyta för förskola och grundskola. Riktlinjen 
beskriver kompensatoriska åtgärder och lyfter fram exempel på dessa som samnyttjan och 
schemalagd utevistelse. Tanken med exemplen var inte att definiera och avgöra vilka 
kompensatoriska åtgärder som finns utan att visa på möjliga vägar att gå. Det är givetvis 
upp till berörda förvaltningar och bolag att i ett projekt diskutera och hitta lämpliga 
kompensatoriska åtgärder. Stadsledningskontoret instämmer i nämndens kommentar och 
har reviderat föreslaget till riktlinje. För att minska risken för missförstånd har bland 
annat exemplen på möjliga kompensatoriska åtgärder tagits bort. När det gäller de 
kompensatoriska åtgärderna är det också viktigt att inte tappa bort riktlinjens 
grundprincip, för förflyttning krävs konsensus. Konsensusprincipen innebär att 
förflyttning i ett nyckeltalsspann inte kan ske utan att berörd verksamhet, i detta fall 
förskolan, har godkänt det. Samtidigt ligger det i nämndens intresse att hitta 
gemensamma vägar och komma överens med berörda nämnder och styrelser så att man 
kan leverera service i enlighet med sitt uppdrag.  

Stadsledningskontoret instämmer också med nämnden att det finns ett behov av att 
förtydliga vad kompensatoriska åtgärder kan vara. Här ser stadsledningskontoret att det 
finns flera möjliga vägar att gå. Om beslut fattas att anta föreslagen riktlinje så kommer 
det vara möjligt för förskolenämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt 
ram- eller lokalfunktionsprogram för förskola. I ett sådant program skulle det vara möjligt 
för nämnden att ange och synliggöra möjliga och ändamålsenliga kompensatoriska 
åtgärder. En annan möjlighet är att de nämnder och styrelser som ser att de ofta kommer 
vara involverade i gemensamma processer som berör behov av kompensatoriska åtgärder 
tar fram en gemensam vägledning. Som ett positivt exempel i sammanhanget kan nämnas 
det arbete som har bedrivits i samarbete mellan ett flertal nämnder i syfte för att ta fram 
en riktlinje för buller vid förskole- och skolgårdar.  

I sitt remissvar under den ekonomiska dimensionen lyfter nämnden att det är sannolikt att 
en eller flera av de kompensatoriska åtgärder som skulle kunna bli aktuella vid 
förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans skulle kunna innebära kostnader och 
komplicerade driftsfrågor. Stadsledningskontoret ser att de konsekvenser som beskrivs 
skulle kunna inträffa i ett projekt. Men det är svårt att på en generell nivå uttala sig om 
hur de ska hanteras. Däremot så finns det möjligheter att diskutera och värdera dem både 
vid förflyttning i ett spann eller tolerans och i samband med föreslagen 
avståndshantering.  

Kommentar 4. 
Nämnden lyfter fram att det är den geografiska uppdelning som anges i riktlinjen 
(centrala staden och övriga staden) är otydligt och det framgår inte hur den är definierad. 
Stadsledningskontoret instämmer i nämndens kommentar och har förtydligat detta i 
riktlinjen. Det som i riktlinjen anges som centrala staden motsvarar det stadsområde som i 
översiktsplanen definieras som innerstaden och övriga staden motsvarar mellanstaden och 
ytterstaden.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 16 (26) 
   
   

Kommentar 5.  
I riktlinjen föreslås nyckeltalet för förskolans och grundskolans lokalyta vara 10 kvm 
LOA plus/minus 10 %. Det innebär en möjlighet till förflyttning mellan 9 kvm och 11 
kvm. Förskolenämnden lyfter fram att det endast ska vara möjligt att förflytta sig uppåt 
och inte nedåt när det gäller lokalyta.  

Som tidigare nämnts så kommer stadsledningskontoret att förtydliga att vid användning 
av nyckeltalet för lokalyta gällande förskola och grundskola så är utgångspunkten och 
kravet 10 kvm LOA per barn och elev. En förflyttning är dock möjlig givet att berörda 
nämnder och styrelser når konsensus om en förflyttning. Nås inte konsensus ska 
planering ske utifrån 10 kvm LOA per barn och elev. Att helt utesluta en förflyttning 
nedåt i spannet bedömer stadsledningskontoret som olämpligt. Det går inte att utesluta att 
det i ett framtida projekt kan uppstå en situation exempelvis genom samnyttjan och 
samlokalisering som gör det möjligt att med bibehållen kvalitet utgå från ett lägre 
nyckeltal. Det finns heller ingen risk till en förflyttning nedåt utan verksamheternas 
medgivande då konsensus krävs för att kunna förflytta sig i ett spann. Det går inte heller 
att utesluta en situation där möjligheten till mindre ytor blir en nödvändighet för att 
nämnden ska kunna balansera upp ökade lokalkostnader.  

Kommentar 6.  
I förslaget till riktlinje så föreslås två olika spann när det gäller förskolans friyta. Ett för 
innerstaden och ett för övriga staden (mellanstaden och ytterstaden). I stället för den 
föreslagna uppdelningen föreslår förskolenämnden att riktlinjen ska utgå ifrån det förslag 
till uppdelning av förskolans friyta som nämnden har tagit fram i samarbete med 
lokalnämnden. Där en uppdelning och olika spann anges för innerstaden, mellanstaden 
och ytterstaden.  

Under rubriken legala aspekter på föreslagna nyckeltal i detta tjänsteutlåtande så visar 
stadsledningskontoret på svårigheten att kunna erbjuda samhällsservice för alla 
kommuninvånare på exakt samma sätt i stadens områden och stadsmiljöer. Det som 
stadsledningskontoret ser som möjligt att förändra när det gäller uppdelningen av 
förskolans friytor är att om det i ett innerstadsprojekt bedöms vara möjligt att nå en högre 
friyta eller sammanhängande utemiljö så ska det vara målsättningen och att det i dessa 
fall inte är nödvändigt att följa föreslagen avsteghantering upp till 35 kvm per barn. 
Spannet och utgångspunkten vid planeringen i innerstaden föreslås dock kvarstå i 
enlighet med föreliggande förslag till riktlinje. Vidare ser stadsledningskontoret att det är 
rimligt att ställa samma krav på friyta i mellanstaden som i ytterstaden och föreslår därför 
att föreslagen uppdelning mellan innerstaden och övriga staden (mellanstaden och 
ytterstaden) kvarstår.  

Kommentar 7. 
Nämnden lyfter fram att det är oklart hur avsteg från beslutade nyckeltal kan ske. 
Stadsledningskontoret instämmer med nämnden och har reviderat och förtydligat denna 
del i riktlinjen. I riktlinjen framgår att berörda nämnder och styrelser har ansvar för att i 
samråd och samverkan försöka hitta gemensamma kompromisser och lösningar. Det 
innebär att frågor som uppstår ska i första hand försöka lösas i linjen både inom och 
mellan berörda nämnder och styrelser. Om målkonflikter uppstår antingen kopplat till 
förflyttning i ett nyckeltalsspann eller att behov uppstår av att förflytta sig bortanför 
beslutade nyckeltal föreslås att nämnder och styrelser ska ha möjligt att framställa till 
kommunstyrelsen att genom stadsledningskontoret genomföra en utredning om 
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kommunal service. En utredning om kommunal service innebär en fördjupad 
behovsutredning som ska belysa och utreda möjliga handlingsalternativ. Om konsensus 
kan uppnås kan beslut i enlighet med uppnådd kompromiss. Det omfattar både 
förflyttning i ett nyckeltalsspann som en förflyttning bortanför beslutade nyckeltal. Fattas 
beslut bortanför ett nyckeltalsspann ska stadsledningskontoret informera 
kommunstyrelsen om att berörda nämnder och styrelser har kommit överens om att göra 
avsteg. Kan inte konsensus uppnås i en utredning om kommunal service förslås att 
stadsledningskontoret har möjlighet att bereda en utredning till kommunstyrelsen för 
prioriteringsbeslut baserat på de alternativ som utredningen har identifierat.  

Lokalnämnden – avstyrker  
Nämnden avstyrker förslaget och i nämndens remissvar lyfts följande synpunkter fram är: 

1. att det är oklart vilken del av ett spann eller tolerans som är utgångspunkt vid 
användandet av nyckeltalen  

2. oklarheter gällande den geografiska uppdelning 
3. betänkligheter kring möjligheten att förflytta sig nedåt när det gäller nyckeltal 

lokalyta för förskola och grundskola 
4. uppdelningen av förskolans friyta mellan innerstaden och övriga staden 

(mellanstaden och ytterstaden)  
5. betänkligheter och önskemål om förtydligande gällande kompensatoriska åtgärder vid 

förflyttning i nyckeltalsspannen för fri- och lokalyta för förskola och grundskola 
6. friytan för förskolor och grundskolor kopplat till stadens klimat- och miljömål 
7. betänkligheter kring föreslagen hanteringsordning vid avsteg  
8. behov av nyckeltal friyta kopplat till BmSS 
9. att det är oklart hur förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans ska ske samt i 

vilken fas i stadsplaneringen 

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till förskolenämnden gällande punkt 1 till 5. Till den 
ekologiska dimensionen i detta tjänsteutlåtande under punkt 6. När det gäller nämndens 
kommentarer under punkt 7 till 9 kommer de att bemötas nedan. 

Kommentar 7. 
Lokalnämnden föreslår att föreslagen hanteringsordning helt ska strykas från förslaget till 
riktlinje. Nämnden anser att den istället ska ersättas av en förbättrad hantering av 
processer, roller och ansvar i tidiga stadsutvecklingsskeden. Den föreslagna hanteringen 
bedöms bidra till osäker risk för ekonomiska konsekvenser för nämnder, omfattande 
merarbete, oklara tidsförskjutningar, kostnadsökningar och oförutsägbara risker.  

Stadsledningskontoret bedömer det som nödvändigt att det ska finnas en möjlighet att 
lösa ut frågor som berörda nämnder och styrelser inte har lyckats hitta gemensamma 
vägar att lösa ut själva. Om en sådan möjlighet inte finns riskerar olika projekt att helt 
stanna upp och inte komma vidare. Samtidigt instämmer stadsledningskontoret i det som 
lokalnämnden lyfter fram att det måste till en förbättrad hantering, processer och 
samarbete mellan berörda nämnder och styrelser i tidiga stadsutvecklingsskeden. Vilket 
också är i enlighet med vad kommunfullmäktige redan har uttalat i gällande reglementen 
och ägardirektiv. Den efterfrågade förbättringen är också utgångspunkten i riktlinjen där 
nämnder och styrelser i första hand ska försöka lösa ut de målkonflikter som uppstår i 
linjen, inom och mellan berörda parter. Stadsledningskontoret kommer att se över texten i 
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riktlinjen kopplat till föreslagen hanteringsordning för att försöka tydliggöra 
systematiken. Då nämnden inte närmare utvecklar de risker som lyfts fram är dessa svåra 
att närmare bemöta.      

Kommentar 8. 
När det gäller föreslagna nyckeltal för bostad med särskild service lyfter lokalnämnden 
fram att dessa bör kompletteras med ett nyckeltal för friyta. Föreslagna nyckeltal är 
avstämda med verksamheten och av riktlinjen framgår att om föreslagna tomtstorlekar 
uppnås så ryms de behov av friyta som vanligtvis behövs och därför behöver inte ett 
nyckeltal för friyta särskilt definieras.  

Kommentar 9. 
I huvudsak vill stadsledningskontoret i denna fråga hänvisa till sitt bemötande av 
förskolenämndens remissvar. När det gäller lokalnämndens fråga om i vilken fas 
nyckeltalen är tänkta att användas i stadsplanering bemöts den nedan.  

Samtliga nyckeltal är möjliga att använda i alla delar av stadsutvecklingsprocessen. Fokus 
för volymnyckeltal ligger dock främst i ett framtidsperspektiv med viss bäring in i ett 
närtidsperspektiv. Anledningen till detta är att volymnyckeltalet syftar till att säkerställa 
tillräckligt med mark i ett tidigt skede. Hur volymnyckeltalen är konstruerade varierar 
mellan olika verksamheter. När det exempelvis gäller förskola och grundskola definierar 
volymnyckeltalet en viss volym barn/elever kopplat till en prognostiserad volym 
bostäder. För att få en uppfattning av hur mycket lokal- och friyta som krävs för den 
definierade gruppen behöver volymen adderas med nyckeltalen för lokal- och friyta.  

Byggnadsnämnden – tillstyrker  
Nämnden tillstyrker förslaget som helhet och i nämndens remissvar lyfts följande 
synpunkter fram är:  

1. uppdelningen av förskolans friyta 
2. otydligheter kring den geografiska indelningen 
3. riktlinjen behöver beskriva vad nyckeltalen för friyta är baserade på och vilka 

avvägningar som har lett fram till föreliggande förslag  
4. riktlinjen bör kompletteras med en vägledning om hur kompensatoriska åtgärder och 

kvalitetshöjande åtgärder kan bedömas 
5. förtydliga när i planeringsprocessen respektive nyckeltal ska användas 
6. anpassningar kan behöva ske av enhetsstorlekar och sammanhängande friyta i 

innerstaden 
7. utmaning med konsensus vid förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans och 

därigenom förlängda handläggningstider  
8. ange friyta på samma sätt för förskola och grundskola 
9. att riktlinjen bör utvärderas efter ett par år för att säkerställa att den fyller sitt syfte 
10. förtydliga hur gränssnitt ser ut mellan eventuella prioriteringsbeslut i enlighet för 

föreslagen riktlinje och byggnadsnämndens myndighetsbeslut enligt plan och 
bygglagen  

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till förskolenämnden gällande punkt 1 till 4. Lokalnämnden 
gällande punkt 5. När det gäller nämndens kommentarer under punkt 6 till 10 kommer de 
att bemötas nedan. 
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Kommentar 6. 
Nämnden lyfter att anpassningar av enhetsstorlekar och sammanhängande friyta kan 
komma att behöva ske vid planering i innerstaden. Stadsledningskontoret ser att både en 
differentiering av enhetsstorlekar som en förändrad sammanhängande friyta är möjligt för 
berörda nämnder och styrelser att diskutera vid förflyttning i ett nyckeltalsspann såväl 
som vid en utredning om kommunal service.   

Kommentar 7. 
Nämnden lyfter att en kvarstående utmaning kommer att vara att inom respektive projekt 
nå konsensus i en projektgrupp för vilket styrande nyckeltal som ska gälla. Nämnden 
bedömer att dessa diskussioner kan dra ut på tiden och kan de inte lösas i linjen så ska 
frågan eskaleras och en utredning om kommunal service genomföras vilket sammanvägt 
sannolikt innebär utökade handläggningstider.  

Som stadsledningskontoret förtydligar under bemötandet av lokalnämndens remissvar så 
kommer det i riktlinjen förtydligas att planeringen ska utgå ifrån nyckeltalens högre 
spann eller utgångspunkten i en tolerans. Det innebär att det inte finns någon osäkerhet 
kring var planeringen utgår ifrån och därigenom finns mindre risk för utdragna 
diskussioner i olika projektgrupper. När det gäller förflyttning i ett nyckeltalsspann eller 
tolerans instämmer stadsledningskontoret med att det finns en risk för att dessa 
diskussioner kan dra ut på tiden. För att minska risken för utdragna diskussioner och 
eskalering till utredningar om kommunal service är instämmer stadsledningskontoret med 
nämnden att det är viktigt med gemensam tydlighet och kunskap om olika 
kompensatoriska åtgärder. Hur kompensatoriska åtgärder skulle kunna förtydligas belyser 
stadsledningskontoret närmare i sitt bemötande av förskolenämndens remissvar.  

Kommentar 8. 
Nämnden redovisar ett önskemål om att behovet av friyta redovisas på samma sätt för 
grundskola som för förskola. Stadsledningskontoret har förståelse för önskemålet men 
gör bedömningen att nyckeltalen för respektive verksamhet som lyfts fram i riktlinjen 
måste utgå ifrån hur de olika verksamheterna är organiserade och opererar. I det 
perspektivet är det inte samma sak att bedriva grundskoleverksamhet som 
förskoleverksamhet. Stadsledningskontorets bedömning är att den uppdelning som är 
gjord bättre speglar planeringsförutsättningarna för de olika verksamheterna.  

Kommentar 9. 
Nämnden bedömer att riktlinjen bör kunna ge bättre förutsättningar för planering på 
strategisk nivå och på mer lokal nivå i respektive detaljplan. Men nämnden framhåller 
också att riktlinjen bör utvärderas efter ett par år för att se om den uppfyller sitt syfte. 
Stadsledningskontoret instämmer med nämnden och avser att utvärdera riktlinjen och vid 
behov föreslå att riktlinjen revideras.    

Kommentar 10. 
Nämnden vill poängtera att avvägning av olika intressen ryms inom ramen för 
byggnadsnämndens myndighetsutövning. Det behöver vara tydligt hur kommunstyrelsens 
beslut om prioritering i de fall målkonflikter uppstår och konsensus mellan parter inte 
nåtts, relaterar till de myndighetsbeslut om avvägningar mellan olika intressen, som 
hanteras enligt plan- och bygglagen i plan- och bygglovsärenden.   

Under rubriken legala perspektiv på föreslagna nyckeltal i detta tjänsteutlåtande beskriver 
stadsledningskontoret de formella utgångspunkter som finns i Sverige när det gäller 
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planering med nyckeltal. Av redovisningen framgår att det inte finns någon lagstiftning 
som definierar storleken på olika typer av ytor utan det finns rekommendationer och krav 
på lämplighet. En situation som den beskriva innebär att frågan kan tolkas på olika vis 
vilket innebär att gråzoner och otydlighet kan uppstå.    

Syftet med de föreslagna nyckeltalen är att dessa ska förtydliga vilka utgångspunkter som 
ska gälla vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad. Om 
kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen riktlinje innebär det att fullmäktige 
fastslår utgångpunkterna för planering av kommunala verksamhetslokaler inom staden. 
Utifrån byggnadsnämndens myndighetsmandat innebär detta att nyckeltalen är 
utgångspunkten vid myndighetsutövningen. Detta innebär i sin tur att byggnadsnämndens 
mandat i enlighet med plan- och bygglagen, att i ett enskilt projekt fatta ett annat beslut, 
inte förändras utan kvarstår på samma sätt som idag. I ett besluts- och mandatsperspektiv 
är det endast utgångspunkterna som förändras och förtydligas.  

Grundskolenämnden – tillstyrker  
Nämnden tillstyrker förslaget som helhet och i nämndens remissvar lyfts följande 
synpunkter fram är:  

1. att möjligheten att förflytta sig nedåt i nyckeltalstoleransen för lokalyta tas bort 
2. förtydliga vad som är utgångspunkten i ett spann och hur kopplingen till 

kompensatoriska åtgärder ser ut  
3. att det är viktigt att riktlinjen följs upp och utvärderas 
4. att riktlinjen behöver förtydligas avseende hur nyckeltalen ska användas i olika 

skeden, i vilket skede verksamheten är med och påverkan vilken nivå som ska gälla 
5. behov av nyckeltal för grundsärskolan 
6. att nyckeltalet för friyta för årskurs 7–9 förändras 
7. förtydliga vilka konsekvenser avsteg från beslutade nyckeltal kan få i praktiken 

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till förskolenämnden gällande punkt 1 till 2. Till 
byggnadsnämnden gällande punkt 3. När det gäller nämndens kommentarer under punkt 
4 till 7 kommer de att bemötas nedan. 

Kommentar 4. 
Nämnden lyfter fram att riktlinjen behöver förtydligas avseende hur nyckeltalen ska 
användas i olika skeden, i vilket skede verksamheten är med och påverkan vilken nivå 
som ska gälla. I denna fråga vill stadsledningskontoret i huvudsak hänvisa till redan givna 
svar vid bemötandet av lokalnämndens remissvar. Dock bör ett förtydligande göras när 
det gäller i vilket skede som verksamhet är med och påverkar. När det gäller nyckeltal för 
fri-och lokalyta kommer nämnden att vara med och påverka om en förflyttning i ett 
nyckeltalsspann eller tolerans ska ske oavsett fas i stadsutvecklingen. Vid förflyttning 
inom volymnyckeltalen gör stadsledningskontoret en bedömning från projekt till projekt 
om input behövs från berörda verksamhetsnämnder.  

Kommentar 5. 
Nämnden redovisar ett behov av att ta fram relevanta nyckeltal för grundsärskolan. 
Stadsledningskontoret instämmer i behovet och ser att sådana nyckeltal behöver tas fram i 
nära samarbete med grundskoleförvaltningen. Det har dock tidigare saknats en tydlig 
definition av vilka funktioner och ytor som olika inriktningar av grundsärskola behöver. I 
nuläget pågår flera lokalprojekt i staden som innehåller ytor för grundsärskola. 
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Stadsledningskontoret ser det därför som lämpligt att följa dessa projekt för att kunna 
utvärdera resultatet och först därefter, i samarbete med grundskoleförvaltingen, definiera 
relevanta nyckeltal i samband med kommande revideringar av riktlinjen för nyckeltal. 

Kommentar 6. 
Nämnden lyfter fram att det är rimligt med ett lägre krav på friyta för årkurs 7–9 jämfört 
med årskurs F-6. Det förstnämnda bör ställas i relation till krav för gymnasieskolan och 
det sistnämnda i relation till förskola. Nämnden anser dock att det föreslagna nyckeltalet 
för årskurs 7–9 är för lågt.  

I förslaget till riktlinje anges ett spann på 10–15 kvm per elev för årskurs 7–9 vilket är i 
linje med nuvarande ramprogram som anger ett spann för årskurs 4–9 upp till 15 kvm per 
elev. I föreliggande förslag höjs nyckeltalet för årskurs 4–6 till 15–25 kvm per elev 
medan nyckeltalet för årskurs 7–9 bibehålls. Precis som nämnden anser så bör 
nyckeltalen för högstadiets friyta i huvudsak jämföras med gymnasieskolan då eleverna är 
äldre och mer mobila. I nuläget ställs inga krav på friyta för gymnasieelever då 
utbildningsförvaltningens bedömning är att gymnasieleverna genom sin mobilitet tar 
olika delar av stadsrummet i anspråk för sin utevistelse. Genom den flexibiliteten, i 
praktiken en form av samnyttjan, finns inget explicit behov av att ange ett nyckeltal för 
friyta.  

Grundskolenämnden har också beslutat om en inriktning att nya högstadieskolor förläggs 
med närhet till definierade tyngdpunkter och noder med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. Något som bedöms vara önskvärt just på grund av de äldre elevernas 
förbättrade möjligheter till mobilitet och förflyttning. Dessa platser ska dock möta många 
skilda önskemål med generellt en hög täthet i stadsplaneringen och svårigheter att 
lokalisera ytkrävande verksamheter som en grundskola. Förslaget på nyckeltal är utformat 
för att ge bättre möjligheter att också kunna erbjuda lokaliseringar i enlighet med 
grundskolenämndens tidigare ställningstaganden.   

Under rubriken legala aspekter på föreslagna nyckeltal i detta tjänsteutlåtande så 
resonerar stadsledningskontoret med innerstaden som exempel på svårigheten att kunna 
erbjuda samhällsservice för alla kommuninvånare på exakt samma villkor och utförande i 
stadens alla områden och stadsmiljöer. Både utifrån de perspektiv som lyfts där som 
utifrån dem som lyfts ovan så är det stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är 
därför att det är rimligt att bibehålla det krav på friyta för högstadieelever som finns i 
gällande ramprogram.  

Kommentar 7. 
Nämnden anger att det bör förtydligas vilken konsekvenser en förflyttning i ett 
nyckeltalsspann eller avsteg från beslutade nyckeltal kan få. Stadsledningskontorets 
bedömning är att det är svårt att i föreliggande förslag till riktlinje eller i detta 
tjänsteutlåtande uttala sig på en generell nivå när det gäller eventuella konsekvenser, då 
dessa bedöms vara tätt sammankopplade med varje enskilt projekt. Däremot kommer det 
vara fullt möjligt att både vid förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans såväl som 
vid avsteg från beslutade nyckeltal att dokumentera och ange eventuella konsekvenser.       
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Fastighetsnämnden – tillstyrker  
Nämnden tillstyrker förslaget som helhet och i nämndens remissvar lyfts följande 
synpunkter fram är:  

1. förtydligade kring kompensatoriska och kvalitetshöjande aspekter vid förflyttning i 
nyckeltal fri- och lokalyta kopplat till förskola och grundskola 

2. de avståndsangivelser som anges i meter kopplat till volymnyckeltalen för idrotts och 
föreningsnämnden uppfattas som otydliga. Vad avses, avstånd från hemmet, bostad, 
kollektivtrafik eller annat?  

3. betänkligheter kring att skrivelserna i riktlinjen gällande fastighetsförvärv kan tolkas 
som inskränkande på fastighetsnämndens nuvarande mandat att fatta sådana beslut 

4. förslag till ett nytt stycke med bäring på omställning av kommunala bolags 
fastigheter i syfte att möta behovet av kommunal service 

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till förskolenämnden när det gäller punkt 1. När det gäller 
nämndens kommentarer under punkt 2 till 4 kommer de att bemötas nedan.  

Kommentar 2. 
Nämnden lyfter att de avståndsangivelser som anges i meter kopplat till 
volymnyckeltalen för idrotts och föreningsnämnden uppfattas som otydliga. Vad avses, 
avstånd från hemmet, bostad, kollektivtrafik eller annat? Stadsledningskontoret 
instämmer i otydligheten och kommer att revidera förslaget i riktlinjen i samarbete med 
idrotts- och föreningsnämnden.  

Kommentar 3. 
Nämnden lyfter också betänkligheter kring att skrivelserna i riktlinjen gällande 
fastighetsförvärv kan tolkas som inskränkande på fastighetsnämndens nuvarande mandat 
att fatta sådana beslut. När förslaget till riktlinje arbetades fram under våren 2021 så var 
utredningen gällande en ny organisation för stadsutveckling fortfarande pågående och 
inga beslut i frågan var ännu fattade. Utgångspunkten var därför stadens nuvarande 
organisation och att det i den kontexten fanns ett behov av att förtydliga processen kring 
fastighetsförvärv kopplat till lokalförsörjning och behov av kommunala 
verksamhetslokaler. Utifrån att kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa en ny 
organisation för stadsutveckling så gör stadsledningskontoret bedömningen att avsnittet 
om fastighetsförvärv bör belysas utifrån detta perspektiv. Sett till helheten i riktlinjen så 
kan detta avsnitt sägas vara något apart. Det är inget nyckeltal utan mer en fråga om hur 
staden lokalförsörjer. Givet att staden i samband med årsskiftet 2022/2023 får en ny 
organisation för stadsutveckling så är det stadsledningskontorets bedömning att detta 
avsnitt i sin helhet kan strykas från riktlinjen. Skulle det i ett senare skede finnas behov 
av att förtydliga hur staden ska arbeta i denna fråga är det möjligt att komplettera 
riktlinjen med ett sådant avsnitt förutsatt att riktlinjen då bedöms vara rätt styrande 
dokument för ett sådant förtydligande.  

Kommentar 4. 
Nämnden lyfter också fram ett förslag om ett nytt stycke kopplat till omställning av 
fastighet alternativt att det kunde kompletteras med stycket som har redovisats ovan. 
Avsnittet syftar till att förtydliga kopplingen mellan stadens lokalförsörjningsansvar och 
de kommunala bolagens fastigheter. Om behoven inte kan säkerställas på kommunalt ägd 
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mark så menar nämnden att en omställning av de kommunala bolagens fastigheter skulle 
kunna vara aktuell.  

Mot bakgrund att stadsledningskontoret ovan föreslår att avsnittet om fastighetsförvärv 
ska utgå från riktlinjen är frågan om komplettering av stycket inte aktuell. Precis som 
stadsledningskontoret resonerar ovan gällande att avsnittet om fastighetsförvärv var något 
apart i förhållande till riktlinjen i sin helhet så skulle ett nytt avsnitt avseende omställning 
av bolagens fastigheter också bli det. Kärnfrågan är hur kan vi på ett bättre och mer aktivt 
sätt skapa möjligheter för stadens bolag att bidra i stadens lokalförsörjningsprocess. 
Genom den nya styrningen av stadens lokalförsörjning så blir stadens lokalbehov mer 
transparanta och tillgängliga genom stadens lokalförsörjningsplan och nämndernas 
lokalbehovsplaner. Inom ramen för denna utveckling bör det också utvecklas bättre 
samarbetsgränssnitt mot bolagen så att de i ett tidigt skede känner till de kommunala 
behoven vilket bedöms skapa bättre förutsättningar för bolagen att kunna bidra till 
stadens lokalförsörjning.  

Park och naturnämnden – avstyrker 
Nämnden avstyrker förslaget och i nämndens remissvar lyfts följande synpunkter fram är:   

1. behov av att fördjupa och förtydliga avsnittet som behandlar frågan om 
fastighetsförvärv 

2. ett förtydligade gällande vilka utgångspunkter som det uppdelade nyckeltalet för 
förskolans friyta mellan innerstaden och övriga staden (mellanstaden och ytterstaden) 
grundar sig på 

3. en farhåga att det blir praxis att det under talet i ett nyckeltalsspann eller tolerans i 
praktiken blir utgångspunkt i stadsplaneringen 

4. det är oklart vad som är kvalitativa kompensatoriska åtgärder vid förflyttning i 
spannet när det gäller förskolans och grundskolans nyckeltal för fri- och lokalyta 

5. riktlinjen bedöms få en särskild påverkan ur ett barn-, jämlikhets-, jämställdhets-, och 
folkhälsoperspektiv vilket behöver närmare belysas i föreslagen riktlinje    

6. att målkonflikter kopplat till friyta är en stadsbyggnadsfråga varpå motsättningar med 
byggnadsnämnders myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen bör utredas  

7. att differentiering av enhetsstorlekar bör komma i fråga innan minskade friytor för 
barn undersöks   

8. betänkligheter kring att samnyttjan föreslås som en kompensatorisk åtgärd 

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till fastighetsnämnden när det gäller punkt 1, till 
förskolenämnden gällande punkt 2 till 4, till den sociala dimensionen i detta 
tjänsteutlåtande gällande punkt 5 och till byggnadsnämnden gällande punkt 6 och 7. När 
det gäller nämndens kommentarer under punkt 8 kommer den att bemötas nedan.  

Kommentar 8. 
Nämnden utrycker betänkligheter kring att samnyttjan föreslås som en möjlig 
kompensatorisk åtgärd vid förflyttning i ett nyckeltalsspann. Nämndens betänkligheter 
bottnar i förvaltningens erfarenheter av samnyttjan i genomförande- och 
förvaltningsskede, där negativa effekter för såväl barnen, verksamheten och allmänheten 
lyfts fram. Nämnden menar att samnyttjan fortfarande bör anses vara en oprövad lösning. 

Stadsledningskontoret instämmer i att samnyttjan bör anses vara en oprövad lösning och 
att det inom staden idag saknas i styrningsmässig tydlighet i fråga. Det är precis av denna 
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anledning som samnyttjan och samlokalisering lyfts fram i Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning 2020–2026. Enligt programmet föreslås att en riktlinje för samnyttjan 
och samlokalisering ska tas fram för att förtydliga stadens styrning i dessa frågor. Arbetet 
pågår och ett förslag till remiss förväntas kunna beredas kommunstyrelsen för beslut 
under kvartal 2 2022.  

Syftet med föreslagen riktlinje för styrande nyckeltal är inte att i något perspektiv avgöra 
hur samnyttjan ska genomföras. I riktlinjen för styrande nyckeltal ses samnyttjan endast 
som en möjlig kompensatorisk åtgärd för att kunna förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller 
tolerans. För att en sådan kompensatorisk åtgärd ska kunna vara möjlig att använda sig av 
behöver berörda nämnder och styrelser, i konsensus vara överens om hur det ska gå till. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att då nämndens betänkligheter kring samnyttjan 
i huvudsak handlar om hur samnyttjan ska gå till och genomföras så har den inte direkt 
bäring på samnyttjan utifrån syftet med denna riktlinje. I riktlinjen är samnyttjan enbart 
en av många möjliga kompensatoriska åtgärder för att kunna förflytta sig i ett 
nyckeltalsspann eller tolerans såväl som i en utredning om kommunal service.  

Miljö- och klimatnämnden – avstyrker  
Nämnden avstyrker förslaget och i nämndens remissvar lyfts följande synpunkter fram är:  

1. uppdelningen av förskolans friyta mellan innerstaden och övriga staden 
(mellanstaden och ytterstaden)  

2. möjligheten till att förflytta sig i ett nyckeltalsspann vilket bedöms göra att riktlinjen 
inte kommer få någon styrande effekt i praktiken då det är oklart var planeringen ska 
utgå ifrån och vilka kompensatoriska åtgärder som finns tillgängliga 

3. betänkligheter kring att samnyttjan föreslås som en kompensatorisk åtgärd 
4. förslag att grönytefaktorer ska läggas in som ett styrande nyckeltal för all 

nybyggnation 

När det gäller bemötande av nämndens kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa 
till redan givna svar kopplat till förskoleförvaltningen när det gäller punkt 1 och 2 och till 
park- och naturnämnden gällande punkt 3. När det gäller nämndens kommentarer under 
punkt 4 kommer de att bemötas nedan. 

Kommentar 4. 
Nämnden föreslår att grönytefaktorer ska läggas in som ett styrande nyckeltal för att all 
nybyggnation. Riktlinjen för styrande nyckeltal tas fram inom ramen för genomförandet 
av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026. Programmet omfattar 
enbart lokaler och utemiljöer i de fall dessa krävs för en funktionell och kvalitativ 
verksamhet. Syftet med grönytefaktorer har ett bredare och mer generellt syfte och är 
därför svårt att bara lägga till som ett styrande nyckeltal. Även om man skulle göra det så 
skulle programmets omfattning behöva revideras och beredas kommunfullmäktige för ett 
nytt beslut. Stadsledningskontoret ser inte heller att detta skulle vara nödvändigt för att 
åstadkomma det som nämnden efterfrågar, nämligen att ekosystemtjänster ges en tydlig 
plats i stadens olika utemiljöer. Under den ekologiska dimensionen i detta 
tjänsteutlåtande utvecklar stadsledningskontoret sitt resonemang.   
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Älvstranden Utvecklings AB – tillstyrker  
Bolaget tillstyrker förslaget som helhet och i bolagets remissvar lyfts följande synpunkter 
fram är:  

1. hur förflyttningen i ett nyckeltalsspann eller nyckeltalstolerans ska ske  
2. vad som är utgångspunkten i de olika nyckeltalsspannen och toleranserna  
3. att det är otydligt vilka kompensatoriska åtgärder som kan skapa möjlighet till att 

förflytta sig inom ett spann eller tolerans samt hur dessa åtgärder är kopplade till fler 
kvalitéer än bara yta  

4. hur andra styrande dokument relaterar till föreslagen avstegshantering exempelvis 
plan och bygglagen  

När det gäller bemötande av bolagets kommentarer vill stadsledningskontoret hänvisa till 
redan givna svar kopplat till förskolenämnden när det gäller punkterna 1 till 3 och till 
byggnadsnämnden gällande punkt 4.    

Göteborgs Stads råd för funktionshinder – lämnar rekommendation  
Rådet lämnar rekommendation om att riktlinjen för styrande nyckeltal också bör omfatta 
perspektivet universell utformning. Ett exempel som lyfts i rådets remissvar är 
möjligheterna för gymnasieelever med rörelsehinder att självständigt kunna ta sig till, in i, 
använda och lämna utbildningslokalerna.  

Föreslagen riktlinje innebär att kommunfullmäktige sätter utgångspunkterna vid planering 
av kommunala verksamhetslokaler genom styrande nyckeltal. När det gäller hur ytorna 
ska utformas genom olika funktioner och funktionssamband är det något om omhändertas 
i samband med ett genomförande både inom ramen gällande lagstiftning exempelvis plan- 
och bygglagen och plan- och byggförordningen men också i lokalförvaltningens tekniska 
råd och anvisningar som inom ramen för de ram- eller lokalfunktionsprogram som 
nämnderna föreslås få möjlighet att fatta beslut om att ta fram. Perspektivet om universell 
utformning och förutsättningarna för stadens rörelsehindrade medborgare är viktiga 
frågor men stadsledningskontorets bedömning är att detta ska säkras upp i de av stadens 
styrande dokument som är fokuserade på ett genomförande av hur de kommunala 
verksamhetslokalerna ska utformas och inte i föreslagen riktlinje för styrande nyckeltal.       

Stadsledningskontorets bedömning 
Riktlinjen förtydligar praxis och utgår ifrån det utfall som finns i stadsplaneringen idag 
genom att lyfta fram skillnaderna mellan innerstaden, mellanstaden och ytterstaden. 
Vilket exempelvis framgår av de föreslagna volymnyckeltalen för förskola och 
grundskola och det föreslagna nyckeltalet för förskolans friyta. I föreslagen riktlinje 
framgår att staden inte har förutsättningar att kunna erbjuda kommunal service på exakt 
samma sätt till alla kommuninvånare i alla delar av staden. Denna tydlighet och 
transparens bedöms utifrån ett demokratiskt perspektiv skapa bättre möjligheter för 
stadens invånare att förstå de kommunala utgångspunkterna i stadsplaneringen.  

Behovet av friyta för förskolan och grundskolan är viktigt. Samtidigt bedömer 
stadsledningskontoret att förskolans och grundskolans behov behöver beaktas utifrån ett 
helhetsperspektiv, där utevistelsen är en del av en helhet. En annan del av denna helhet är 
den stora andel av tid som barn och elever vistas inomhus. När det gäller barns och 
elevers tillgång till lokaler är det stadsledningskontorets bedömning att den nyproduktion 
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av utbildningslokaler som sker och har genomförts under de sista tio åren, har resulterat i 
en likvärdig tillgång till kvalitativa och ändamålsenliga utbildningslokaler.  

Det är viktigt för samtliga nämnder och styrelser i staden att i alla givna sammanhang 
anlägga en helhetssyn och ett hela staden-perspektiv. Detta är också något som 
kommunfullmäktige med all tydlighet har formulerat i gällande reglementen och 
ägardirektiv. Stadsledningskontoret har i detta ärende tydligt beskrivit de 
lokalförsörjningsutmaningar som finns kopplat till alla de kommunala behov som 
behöver ombesörjas för att skapa en funktionell och attraktiv stad. En viktig del i detta 
sammanhang är förmågan till helhetssyn. Förmågan att ta ansvar för det egna uppdraget 
såväl som för stadens gemensamma samhällsuppdrag. Stadsledningskontorets bedömning 
är att denna helhetssyn saknas i flera remissinstansers svar.   

Den bärande systematiken i föreslagen riktlinje är det ansvar som berörda nämnder och 
styrelser har för att nå konsensus. Olika uppfattningar ska första hand försöka lösas i 
linjen, både inom och mellan berörda parter, samförstånd och helhetssyn är målet. I 
föreslagen riktlinje lyfts verksamhetens vikt och roll i stadsutvecklingen fram vilket ger 
förutsättningar för bättre beslut baserade på verksamhetskunskap. Verksamheterna är 
också centrala när olika angelägna behov ställs mot varandra och det kan vara svårt att 
hitta ändamålsenliga kompromisser. I dessa situationer så görs dessa avvägningar bäst av 
de som har sakkunskap, verksamhetserfarenhet och som sedan ska hantera genomförandet 
av uppnådda kompromisser. Riktlinjen är tydlig med att det är stadens nämnder och 
styrelser som i första hand ska göra sitt yttersta för att hitta lösningar. Även om riktlinjen 
föreslår att det ska vara möjligt för kommunstyrelsen att fatta ett prioriteringsbeslut så är 
denna möjlighet endast till för att kunna nyttjas när alla försök till gemensamma lösningar 
är uttömda.  

Konsensusprincipen i riktlinjen kan ses både som en styrka och som en svaghet. 
Historiskt sett har stadens erfarenhet av att nå konsensus varit blandad. Den historiska 
erfarenheten är viktigt och den har också varit en viktig del i de omfattande 
organisatoriska förändringar som har skett inom staden sedan 2018. En bärande 
målsättning i dessa har varit en ökad likvärdighet och förbättrade leveranser på stadens 
gemensamma samhällsuppdrag. Stadsledningskontorets bedömning är att föreslagen 
riktlinje är i linje med den målsättningen vilket också bedöms bättre möta stadens 
nuvarande såväl som kommande organisation efter årsskiftet 2022/2023. 

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är att det reviderade förslaget till 
riktlinje synliggör de kommunala utgångspunkterna vilket bedöms underlätta 
stadsplaneringen. De avvägningar som är gjorda innebär att föreslagna nyckeltal är 
rimliga såväl som ambitiösa. De möjliggör framtida etableringar av exempelvis förskola 
och grundskola i innerstaden samtidigt som de på ett positivt sätt utmanar 
stadsutvecklingen. Nyckeltalen utmanar inte bara stadsutvecklingen i de mer geografiskt 
begränsade delarna av staden som innerstaden utan också i mellanstaden och ytterstaden.   

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  
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1 Inledning 
Inom ramen för Göteborgs stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026 
arbetar kommunen med att ta fram en riktlinje för nyckeltal. Syftet med 
riktlinjen är att ange vilka kommunala verksamhetslokaler som kan beskrivas 
genom nyckeltal, definiera dessa nyckeltal samt beskriva hur målkonflikter ska 
hanteras. Nyckeltalen är utgångspunkten både i den tidiga stadsplaneringen 
såväl som vid byggnation och inhyrning. Riktlinjen definierar också vilka unika 
lokalbehov som inte har kopplade nyckeltal, men som särskilt ska beaktas i 
större stadsutvecklingsprojekt.  
 
Som en del i arbetet har stadsledningskontoret genomfört en undersökning av 
om och hur svenska kommuner planerar genom nyckeltal. Den här rapporten är 
en översyn av kommunernas styrning genom nyckeltal i relation till planering 
av kommunal service. Göteborgs stads befintliga nyckeltal inkluderas inte i 
rapporten. 
 
Rapporten bygger främst på den information som finns tillgänglig på respektive 
kommuns hemsida och som kan kopplas till planering genom nyckeltal. I vissa 
fall har det varit nödvändigt att kontakta kommunerna direkt för att få 
ytterligare information och i de flesta fall har den efterfrågade informationen 
kunnat delges. Detta innebär att mängden information varierar. 
 
I rapporten redovisas varje kommun för sig, och varje serviceområde för sig. 
Detta för att underlätta möjligheten att få en tydlig överblick av hur varje 
enskild kommun valt att arbeta med centrala nyckeltal. Kommunerna definierar 
sina nyckeltal på olika sätt och i olika typer av styrande dokument. Därför 
presenteras även formen för styrningen, alltså i vilken typ av dokument som 
nyckeltalen definierats.  
 
Avslutningsvis sammanfattas de tendenser som varit framträdande i översynen 
av kommuners planering genom nyckeltal. 
 
Det bör nämnas att flera kommuner arbetar med samnyttjan på olika sätt. 
Eftersom Göteborgs stad väntas upprätta en särskild riktlinje för samnyttjan 
inkluderas inte kommunernas planering för samnyttjan i den här rapporten. 
Stadsledningskontoret kommer istället att genomföra en översyn av hur andra 
svenska kommuner arbetar med samnyttjan, likt denna, vilken presenteras i en 
enskild rapport under kvartal tre. 
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2 Stockholm 

2.1 Förskola 
Stockholms stads utbildningsnämnd har definierat nyckeltal för lokalyta och 
rekommendationer för gruppstorlek i stadens riktlinjer för fristående förskola. 
Syftet med nämndens riktlinjer är att redovisa och förtydliga skollagens och 
läroplanens krav och beskriva de rutiner som gäller i Stockholms stad (staden) 
för fristående förskolor vid godkännande, tillsyn och för bidragsrelaterade 
frågor. 

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) inte bör vara fler än 14 barn per 
grupp och att grupperna för de äldre barnen (4-5 år) inte bör bestå av fler än 18 
barn. För fristående förskoleverksamhet är detta inget bindande krav, då 
nämndens tillsyn inte får baseras på kommunalt fastställda riktmärken. 

Nyckeltal för lokalyta 
Ytorna ska vara uträknade enligt nettoarea (NTA) vilket innebär att 
personalutrymmen, kök, trapphus, rum utan fönster och rum med låg takhöjd 
inte ingår. Ett riktmärke i bedömningen av hur många barn lokalen är lämplig 
för är att varje barn ska ha tillgång till 7,5 kvm. 

Nyckeltal för friyta 
Stockholm stad har inte definierade nyckeltal för förskolors friyta. Befintliga 
förskolegårdar har en genomsnittlig friyta på 32 kvm per barn. Dock 
förekommer exempel på när förskolors friyta uppgår till 3.4 kvm per barn vid 
nybyggnationer (Brunge et al. 2014; Sjölund et al. 2020). 

3 Malmö 
Malmö stads riktlinjer för nyckeltal finns definierade i kommunens plan för 
samhällsservicens markbehov och stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för friyta 
för förskola. 

3.1 Förskola 

Volymnyckeltal 
Vid planering av nya bostäder beräknas 0,2 förskoleplatser per bostad på kort 
sikt och 0,1 förskoleplatser per bostad på lång sikt. 
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Nyckeltal för lokalyta 
Byggnadens bruttoarea (BTA) i detaljplanearbetet kan uppskattas till 15 kvm 
per förskolebarn och nivån är kopplad till varje enskilt projekt. Denna 
bruttoarea möjliggör att miljönämndens vägledning om att varje barn i 
förskolan behöver en vistelseyta inomhus på minst 7,5 kvm kan uppfyllas. 

Nyckeltal för friyta 
Malmö stads ambition för förskolors friyta är 30 kvm per barn.  
Staden ska sträva efter att den sammanlagd friytan ska uppgå till 2 000 kvm. 
 
Vid tät stadsbebyggelse med tillgång till park inom 500 m kan friytan uppgå till 
25–30 kvm per barn samt en sammanhållen yta på minst 2 000 kvm. Därtill 
behöver kvaliteten på friytan uppfylla +3 lekvärdesfaktorer. För förskolor med 
60 barn eller färre gäller minst 30 kvm per barn placerad som en samlad yta och 
med minst +3 i lekvärdesfaktor. 

Avsteg 
Förskolegårdars kvalitet mäts genom lekvärdefaktorer. Det finns sju 
kvalitetsaspekter, exempelvis friyta och zonering av gården. 
Kvalitetsaspekterna bedöms av tre nivåer, +1, 0 och -1.  

Modell för bedömning av friyta 

+1 Friytan är minst 30 kvm per barn och minst 2000 kvm totalt 

  0 Friytan är mindre än 30 kvm men som minst 25 kvm per barn och 
     ca 2000 kvm totalt 

-1 Friytan är under 25 kvm per barn och under 2000 kvm totalt 

För zonering kategoriseras olika delar av utomhusmiljön in i tre funktioner: Den 
trygga zonen, den vidlyftiga zonen och den vilda zonen.  

Modell för bedömning av utomhusmiljö 

+1 Gården har egenskaper från alla tre zonerna 

  0 Gården har egenskaper från två av zonerna 

-1 Gården upplevs endast som en zon 

3.2 Grundskola 

Volymnyckeltal 
Vid planering av nya bostäder beräknas 0,25 grundskoleplatser per bostad på 
kort sikt och 0,2 grundskoleplatser per bostad på lång sikt. 
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Nyckeltal för lokalyta 
Grundskolebyggnadens bruttoarea (BTA) kan i detaljplanearbetet uppskattas till 
ca 16 kvm per elev. Denna bruttoarea möjliggör att i klassrum kunna uppnå 
miljöförvaltningens rekommendation om en yta på minst 65 kvm till 30 elever. 

Nyckeltal för friyta 
Den ytmässiga ambitionen för grundskolors friyta är 15 kvm per barn. 
Sammanslagen tomtyta är 15 000 kvm. 

Avsteg 
Vid tät stadsbebyggelse med tillgång till park inom 500 m kan friytan uppgå till 
12-15 kvm per barn samt en sammanhållen yta på minst 3 000 kvm. Därtill 
behöver kvaliteten på friytan uppfylla +3 lekvärdesfaktorer.  
 
F-klass till åk 3 ska ha tillgång till en friyta på minst 25 kvm per elev under ras-
ter. De små grundskolorna med 200 elever eller färre har inte något krav på 
minsta sammanhållen yta, dock gäller att friytan ska vara minst 15 kvm per 
elev, placerad och utformad som en samlad yta samt att friytefaktor +3 uppfylls. 
Avsteg från kravet att friytan ska ligga i direkt anslutning till 
grundskoleverksamhetens lokalers entréer är inte möjligt. 

3.3 Gymnasium 
Gymnasieskoleverksamheten drivs optimalt i enheter om ca 800 till 1 000 
elever. Beroende på programutbud upptar en gymnasieskola ca 10 000 till 12 
000 kvm (BTA). Utöver detta tillkommer en idrottshall om ca 1 500 kvm 
tomtyta. 

3.4 LSS 
Det nyckeltal som finns definierade för LSS-boende är verksamheternas 
lokalyta. Denna uppgår till ca 600 kvm (LOA). För gemensamhetsytor för 
servicebostäder gäller ca 200 kvm (LOA). 

3.5 Äldreboende 
Det nyckeltal som finns definierade för särskilda boenden för äldre är 
verksamheternas lokalyta. Lokalytan ska minst vara ca 1 000 kvm (BTA).  
 
För vårdcentral planeras markbehovet till en yta om ca 1 500 kvm (BTA). 
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3.6 Idrott och fritid 
Definierade nyckeltal vid planering av idrott- och fritidsverksamheter 
inkluderar såväl ytkrävande idrottsanläggningar som förutsättningarna för 
invånarnas möjlighet till spontanaktivitet. 

Spontanaktiviteten förutsätter att varje invånare inom 500 meter från sin bostad 
ska ha tillgång till en klippt gräsyta om minst 2 000 kvm. Därutöver utegym, 
promenad- och löpslingor och en multifunktionell aktivitetsyta. 

Idrottsanläggningars markbehov beräknas enligt följande: 

 

 

 

 

 

4 Uppsala 
Kommunen arbetar främst med nyckeltal genom samverkan med ett antal 
referenskommuner, däribland Göteborg, i syfte att göra jämförelser och skapa 
viktiga nyckeltal för Uppsalas kommunala verksamheter. En sammanställning 
av referenskommunernas nyckeltal kan sedan ligga till grund för den egna 
kommunens expandering.  

Exempel på hur kommunen använder nyckeltal i relation till referenskommuner 
finns under punkt 4.3. 

I nuläget definieras Uppsala kommuns nyckeltal i fackförvaltningarnas 
respektive lokalförsörjningsplan samt i en särskild riktlinje för grund- och 
förskolors friyta. 

4.1 Förskola 
Uppsala kommuns nyckeltal för pedagogiska lokaler utgår från den förväntade 
befolkningsökning de närmsta åren. Behovet av tillkommande 
förskoleverksamheter definieras i stadens lokalförsörjningsplan för pedagogiska 
lokaler och baseras på nuvarande bestånd och förväntad befolkningsökning. 
Andelen pedagogiska lokaler kopplat till antal bostäder finns därför inte 
definierat som ett specifikt volymnyckeltal. 

Nyckeltal för lokalyta 
I kommunens aktuella lokalförsörjningsplan uppges nuvarande lokalarea vara 
12 kvm per barn. Prognosen för nästkommande 10 år är att ytan per barn 

Anläggning Tomtyta kvm Byggnad kvm 

Idrottshall 1 500   
Idrottsplats 27 000 – 100 000  1 000 (BTA) 
Ishall  3 100 – 3 500 (BTA) 
Multisportarena 3 000   
Utomhusbad 3 000  
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kommer att minska till 11.7 kvm per barn men sedan stiga för att år 2030 landa 
på 13.6 kvm per barn. 

Minimum för förskolors inomhusyta är 7 kvm per barn.  

Nyckeltal för förskolans lokalyta har under de senaste åren uppgått till ca 12.5 
kvm (BTA) per barn och 11 kvm (LOA) per barn. 

Nyckeltal för friyta 
Uppsala kommun har tagit fram ett planeringsstöd för att säkerställa att 
tillräckligt stora ytor med god kvalitet reserveras åt förskoleverksamheters 
utemiljö i stadens stadsplanering. För att anpassa riktlinjerna till stadsdelarnas 
olika förutsättningar har kommunen valt att dela in staden i tre zoner där zon ett 
är anpassad till innerstadsmiljö, zon två gäller för tät stadsbebyggelse och zon 
tre för resterande stadsområden. Varje zon har ett definierat nyckeltal för minsta 
godkända kvadratmeter per barn och kvadratmeter för sammanhållen friyta. 

Modell för zonindelning  

Zon 1 – Innerstaden  

• Minimikravet är 20 kvadratmeter per barn vid färdigställande av 
gården.  

• En minsta sammanhållen friyta på 2000 kvadratmeter bör eftersträvas.  

Zon 2 – Stadsbebyggelse där tät stad är målbilden  

• Minimikravet är 30 kvadratmeter per barn vid färdigställande av 
gården.  

• En minsta sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter bör eftersträvas.  

Zon 3 – Övriga områden inom kommunen 

• Minimikravet är 40 kvadratmeter per barn vid färdigställande av 
gården.  

• En minsta sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter bör eftersträvas. 

4.2 Grundskola 

Nyckeltal för lokalyta 
Nyckeltal för grundskolans lokalyta har under de senaste åren uppgått till ca 
11.5 kvm (BTA) per barn och 10 kvm (LOA) per barn. 

Nyckeltal för friyta 
Grundskolans nyckeltal för friyta baseras på samma modell som förskolans 
nyckeltal. Kvadratmeterna per barn skiljer sig dock åt. 
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Modell för zonindelning  

Zon 1 – Innerstaden  

• Minimikravet är 15 kvadratmeter per elev vid färdigställande av gården.  
• En minsta sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter bör eftersträvas.  
• Ett totalt friytemått på 15 000 kvadratmeter kan accepteras.  

Zon 2 – Stadsbebyggelse där tät stad är målbilden 

• Minimikravet är 20 kvadratmeter per elev vid färdigställande av gården.  
• En minsta sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter bör eftersträvas. 
• Ett totalt friytemått på 15 000 kvadratmeter kan accepteras.  

Zon 3 – Övriga områden inom kommunen  

• Minimikravet är 30 kvadratmeter per elev vid färdigställande av gården.  
• En minsta sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter bör eftersträvas. 
• Ett totalt friytemått på 15 000 kvadratmeter kan accepteras.  

4.3 Äldreboende 
I kommens bostads och lokalförsörjningsprogram för konstateras att snittarean 
per boende ligger på cirka 75 kvm (alla ytor i fastigheten inkluderat), men det 
finns exempel i Uppsala som har en area runt 60 kvm per boende. Kommunen 
efterfrågar tydlighet gällande övre och undre tillåten gräns för total area per 
boende och föreslår att sådana nyckeltal kan definieras i stadens 
funktionsprogram för äldreboende. 

4.4 Idrott och fritid 
Uppsala kommuns nyckeltal för idrottslokaler definieras i kommunens 
lokalförsörjningsplaner för idrott och fritid och friluftsliv. Nyckeltalen utgår 
från en sammanställning av flertalet referenskommuners bestånd av idrotts- och 
friluftsanläggningar, däribland Göteborg. Tabellerna nedan är förenklade 
versioner av de som återfinns i lokalförsörjningsplanerna.  

Anläggning Antal per 10 000 inv. 
(2017) 

Referenskommun antal 
per 10 000 inv. (2017) 

Idrottshall: Fullstor 0,98 0,57 
Idrottshall: Ej fullstor 2,42 2,12 
Bollplan: Naturgräs/grus 7,55 3,59 
Bollplan: Konstgräs 0,43 0,56 
Ishallar 0,33 0,32 
Simhallar 0,14 0,20 
Allaktivitetsplatser 0,19 0,41 
Motionsspår/elljusspår 1,17 0,87 
Utegym 0,70 0,60 

  Ridanläggning (underlag skapas)         0,25 
Gymnastikanläggning 0,05 0,05 
Friidrottsanläggning 0,19 0,16 
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Lokalkategori friluftsliv Antal per 10 000 inv. Referenskommun antal 
per 10 000 inv. 

Friluftsområden 0,31 0,35 
Naturreservat 0,35 0,72 
Vandringsleder 0,66 0,48 
Friluftsbad 0,84 2,4 
MTB-leder 0,22 0,48 
Skidleder (ej elljusspår) 0,48 0,44 
Skridskoleder 0,28 0,09 
Lekplatser i fril.omr/naturreserv. 0,31 (underlag saknas) 
Båtplatsuthyrningsbryggor 0,9 0,25 
Campingområden 0,9 0,12 

  

5 Upplands Väsby 

5.1 Förskola och grundskola 
I kommunens riktlinje för förskola och grundskola presenteras bärande 
principer som ska verka vägledande vid planering av skol- och förskolelokaler. 
Volymnyckeltal och nyckeltal för lokalyta definieras inte i riktlinjen. Däremot 
förekommer nyckeltal för friyta. 

Nyckeltal för friyta 

Förskola 

Ambitionen är att friytan ska vara minst 30 kvm per barn och minst en 
sammanhängande friyta på 2 000 kvm i anslutning till förskolelokaler. 
Riktlinjer om storlek på sammanhängande friyta gäller inte för mindre förskolor 
(60 barn eller färre). 

Upplands Väsby har antagit Malmö stads modell för nyckeltal för friyta med 
lekvärdefaktorer och gårdszonering. 

Avsteg från fastställda nyckeltal kan göras om grund och förskolans utemiljö 
uppgår till ett sammanlagt värde om +3 i lekvärdsfaktorer.  

Grundskola 

I Upplands Väsby är ambitionen att friytan ska vara minst 15 kvm per barn och 
minst en sammanhängande friyta på 3 000 kvm i anslutning till skollokalen. 
Pedagogisk planering så som schemaläggning ska beaktas vid bedömning av 
friytans storlek. Möjlighet finns att schemalägga gruppers utevistelse vilket ska 
beaktas med avseende på antalet barn som ska anses nyttja friytan. 
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6 Sollentuna 
Sollentuna har definierat nyckeltal för kommunal service i kommunens 
lokalresursplan och respektive serviceområdes funktionsprogram. 

6.1 Förskola 
Volymnyckeltal och markanspråk definieras i kommunens lokalresursplan. 
Antalet förskolor beräknas 1 enhet per 1 000 bostäder. En förskola med 140 
platser har ett markanspråk på 4 500-5 000 kvm. En större förskola med 200 
platser har ett anspråk på ca 5 500-6 000 kvm. 

Nyckeltal för förskolors lokalyta definieras i kommunens funktionsprogram för 
grund- och förskola. Lokalyta per barn är 10 kvm (LOA), och 80-100 barn per 
förskola. Gällande utemiljön, nyckeltal för friyta, så strävar kommunen efter att 
nå upp till Boverkets rekommendationer, men det är inget ska-krav. Den 
genomsnittlig friytan vid nybyggnation är 30-40 kvm per barn. 

6.2 Grundskola 
Volymnyckeltal och markanspråk definieras i kommunens lokalresursplan. För 
grundskola med 900 elever beräknas markytan utgöra 20 000-30 000 kvm.  

Lokalytan definieras inom kommunens funktionsprogram för grund- och 
förskola. I skrivande stund räknas 600 elever per grundskola men nyckeltalen är 
under revidering och målet är att landa på 900 elever per grundskola.  

Lokalytan är 10 kvm (LOA) per elev. Efter revidering förväntas lokalytan 
beräknas 8 kvm (LOA) per elev. 

6.3 LSS 
Volymnyckeltal och markanspråk definieras i kommunens lokalresursplan 
2020. För gruppboende (LSS) är markanspråket ca 500 kvm. För serviceboende 
kan markanspråket variera då lägenheterna kan variera i antal och storlek. 

I Sollentuna finns det en ambitionsnivå (riktlinje) om att tio procent av samtliga 
nyproducerade hyresrätter ska avsättas för sociala bostäder. Antal platser på 
gruppboenden per 10 000 invånare är 24 st. 

Nyckeltal för lokalyta definieras i kommunens funktionsprogram för 
gruppboende (LSS): 

 Gruppbostäder Procent av totalytan Definierad yta 

Total lokalyta  70 kvm per boende 
Egna boenden 50 - 60 % 35 – 45 kvm 
Gemensamma utrymmen 30 – 40 % 100 – 150 kvm 
Uterum/balkong  5 kvm per boende 
Personalyta 10 % 40 – 45 kvm 
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6.4 Äldreboende 
Volymnyckeltal och markanspråk definieras i kommunens lokalresursplan 
2020. Markanspråket för ett äldreboende med 54 platser är ca 3000 kvm, men 
kan variera beroende på byggnadens form och antalet våningsplan. Antal platser 
på äldreboende per 10 000 invånare är 62 st. 

Nyckeltal för lokalyta definieras i kommunens funktionsprogram för 
äldreboende: 

 

 

 

6.5 Kultur 
Sollentuna kommun har i relation till kulturverksamheter valt att definiera 
volymnyckeltal för bibliotek. Antal bibliotek per 10 000 invånare är 0,4 st. 

6.6 Idrott och fritid 
Nyckeltal för idrottsanläggningar finns definierade i kommunens 
funktionsprogram för idrottshallar. Nyckeltalen baseras på krav och riktlinjer 
som återfinns i Måttboken som ges ut av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Där specificeras antal kvm per yta och funktion. Den totala lokalytan 
(LOA) för idrottshallar uppgår till ca 1 600 kvm. 
  
Volymnyckeltal och markanspråk för idrottsanläggningar definieras i 
kommunens lokalresursplan 2020: 
 

 
 

7 Västerås 
Västerås planerar kommunal service i kommunens lokalförsörjningsplan och 
respektive serviceområdes lokalbehovsplan. De nyckeltal som finns definierade 
i en riktlinje är kopplade till grund- och förskolors friyta. 

Äldreboende Procent av totalytan Definierad yta 
Total lokalyta  60 - 65 kvm per boende 
Egna boenden 45 - 50 % 35 – 45 kvm 
Gemensamma utrymmen 40 – 45 %  
Uterum/balkong  5 kvm per boende 
Personalyta 10 %  

Idrottsanläggningar Antal enheter per 
10 000 invånare Markanspråk (BTA) 

Spelplaner 11-man 1,0 8 000 kvm 
Sporthall 1,4 2 000 kvm 
Ishall 0,28  
Inomhusbassäng 25m 0,14  
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7.1 Förskola och grundskola 
Västerås kommuns nyckeltal för skol- och förskolelokaler utgår från den 
förväntade befolkningsökning de närmsta åren. Behovet av tillkommande skol- 
och förskolelokaler definieras i stadens lokalbehovsplaner och baseras på 
nuvarande bestånd och förväntad befolkningsökning. Andelen skol- och 
förskolelokaler kopplat till antal bostäder finns därför inte definierat som ett 
specifikt volymnyckeltal.  
 
I kommunens riktlinjer för lokalplanering presenteras bärande principer som ska 
verka vägledande vid planering av förskolelokaler. Nyckeltal för lokalyta 
definieras inte. 

7.1.1 Nyckeltal för friyta 
Västerås stadsbyggnadsförvaltning har i en särskild riktlinje definierat nyckeltal 
för skol- och förskolegårdars friyta. Riktlinjen hänvisar till Boverkets allmänna 
råd om kvalitet och placering av skol- och förskolegårdar. 

Förskola  
Vid anläggande av förskolegård ska strävan alltid vara att ha 40 kvm friyta per 
barn och minst 3000 kvm stor förskolegård (minimumstorleken 3000 kvm kan i 
vissa fall frångås när det gäller förskolor med fyra avdelningar eller färre; men 
då måste utemiljön i övrigt hålla god kvalitet).  
 
Avsteg från detta kan enbart göras om omgivningen inte har möjlighet att 
inrymma en förskolegård av önskad storlek. Dock bör förskolegården i princip 
alltid vara minst 30 kvm friyta per barn. Vid bedömning av lämplig storlek på 
förskolegård ska även beaktas om utbyggnad av fler förskoleavdelningar i 
framtiden kan bli aktuellt. I sådant fall kan det vara lämpligt med planering av 
en större förskolegård för att ta höjd för framtida behov, så att inte friytan per 
barn blir för liten. 
 
Vid avvägning mellan förskolegård och allmänna grönytor ska bedömningen 
beakta naturvärde, grönområdets nyttjandegrad, rekreationsvärde samt tillgång 
till liknande grönområden i närheten. 
 
Vid extremfall – där det finns brist på ytor; och när andra lokaliseringsalternativ 
prövats – kan förskolegården göras mindre än vad som ovan anges. Men det 
medför större krav på bra materialval och god utformad förskolegård för att 
tillåtas. Dessutom ska det på gångavstånd för förskolebarn finnas tillgång till 
långsiktigt säkerställt grönområde med kvaliteter för barns lek. Även åtgärder i 
form av schemaläggning för olika avdelningars nyttjande av gården kan 
användas för effektivare utnyttjande. 
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Grundskola 
För skolgårdar ska 30 kvm friyta per barn eftersträvas för yngre barn (årskurs 1‐
6), medan äldre elever kan ha mindre friyta per barn. Vid intressekonflikt 
mellan storlek på skolgård och grönområden ska avvägning ske på samma 
bedömningsgrunder som för förskolegårdar.  
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8 Sammanfattning 
 

Rapporten visar att de kommuner som planerar genom nyckeltal gör detta på 
olika sätt och med olika typer av styrning. Vanligaste formen av styrande 
dokument där nyckeltal finns definierat är funktionsprogram, 
lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplan. Orsakerna till varför kommuner valt 
att definiera nyckeltal i aktuellt dokument och hur den valda typen av styrande 
dokument påverkar kommuners möjlighet att leverera framkommer inte av 
undersökningen. 
 
Nyckeltal i lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplan står ofta i relation till 
förväntade befolkningsökning och behov av nya lokaler. Ett par kommuner har 
också valt att definiera volymnyckeltal i anknytning till dessa styrdokument. 
Nyckeltal för lokalyta finns främst definierade i kommuners funktionsprogram, 
men det förekommer också riktlinjer för kommunala verksamheters 
lokalfunktion och storlek genom kommuners lokalresursplan. Ett annat 
tillvägagångssätt är att presentera en gemensam riktlinje för nyckeltal där såväl 
volymnyckeltal, nyckeltal för lokalyta och nyckeltal för friyta definieras. 
Sammanfattningsvis saknas en enhetlig modell för hur och i vilken typ av 
styrande dokument kommuners nyckeltal definieras och regleras.  
 
Riktlinjer gällande nyckeltal för kommunal service förekommer mestadels inom 
serviceområdet förskoleverksamheter. Förskolegårdars utomhusmiljö regleras 
vanligen genom särskilda riktlinjer för friyta, med hänvisning till Boverkets 
rekommendationer. Vissa kommuner inkluderar definierat nyckeltal för lokalyta 
i samma riktlinje, andra kommuner har valt att presentera nyckeltal för lokalyta 
i gällande lokalförsörjningsplan. 
 
Nyckeltal för äldreboende och serviceboende är som regel konstruerade likartat 
och definieras i kommunernas lokalbehovsplan eller lokalförsörjningsplan. Ett 
par kommuner har valt att definiera utomhusmiljö, exempelvis balkong, i annat 
fall utgörs nyckeltalen vanligtvis av lokalyta.  
 
De nyckeltal som finns definierade för idrotts- och fritidsanläggningar återfinns 
främst i kommunernas lokalförsörjningsplan. Den vanligaste typen av nyckeltal 
är volymnyckeltal, alltså antalet anläggningar per 10 000 invånare, och 
nyckeltal för lokalyta för planering av markyta, oftast BTA eller LOA.  
 
När det gäller kulturverksamheter har vissa kommuner har valt att arbeta med 
volymnyckeltal i relation till planering för bibliotek, likt modellen för idrotts- 
och fritidsanläggningar. Andra typer av kulturverksamheter har vanligen inte 
definierade nyckeltal. 
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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. 

 
Dokumentnamn: Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Riktlinjen anger vilka kommunala verksamhetslokaler som kan beskrivas genom styrande 
nyckeltal, definierar dessa styrande nyckeltal samt anger hur avsteg ska hanteras. 
Nyckeltalen är utgångspunkten både i den tidiga stadsplaneringen såväl som vid 
nybyggnation och inhyrning. Riktlinjen definierar också vilka unika lokalbehov som inte har 
kopplade nyckeltal, men som särskilt ska beaktas i stadsutvecklingen. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tills vidare för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.  

Bakgrund 
2020-03-19 § 4 1006/18 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning 2020–2026. Genom programmet har kommunfullmäktige beslutat att nya 
reglerande styrande dokument ska tas fram i syfte att utveckla stadens 
lokalförsörjningsprocess. Den nya styrningen förväntas skapa bättre förutsättningar att nå 
balans i stadens lokalförsörjning över tid. 

Koppling till andra styrande dokument 
Nedan redovisas kopplingen mellan riktlinjen och övriga styrdokument som ingår i 
lokalförsörjningens styrmiljö. Ett användande av de styrande nyckeltalen ska beakta och 
förhålla sig till övriga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade dokument av 
relevans vid ett genomförande. Dokumenten i kursivt är ännu inte beslutade men ingår i 
målbilden för den nya styrmiljön.  

Styrande dokument Koppling till denna riktlinje 

Göteborgs Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner 

I stadens lokalförsörjningsplan såväl som i 
nämnders lokalbehovsplaner kan effekterna av 
nyckeltalen följas upp och analyseras.  

Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och 
samlokalisering  

Samnyttjan kan vara en kompensatorisk åtgärd 
både vid förflyttning i ett nyckeltalsspann eller 
tolerans såväl som vid förflyttning bortanför 
beslutade nyckeltal. 

Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid 
investering i- och inhyrning av kommunala 
verksamhetslokaler för nämnder och styrelser 

De styrande nyckeltalen avgör utgångspunkt för de 
ytor som ska byggas eller hyras in för att möta de 
kommunala verksamhetsbehoven.   

Göteborgs Stads riktlinje för överföring av 
nämnders och bolags egendom, byggnader och 
anläggningar 

De styrande nyckeltalen utgör utgångspunkt för att 
definiera de kommunala behoven av 
verksamhetslokaler. Detta underlättar vid 
bedömning om de kommunala lokalerna ska föras 
över till annan part eller avyttras.  
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Stödjande dokument 
Göteborgs Stads befolknings- och bostadsprognoser och lokalnämndens långsiktiga 
underhållsplanering utgör viktiga underlag för att kunna bedöma förväntade lokalbehov.  

Vägledning 
Vid behov ska stadens nämnder och bolagsstyrelser värdera om kompletterande styrande 
dokument behövs ta fram inom den egna organisationen i syfte att säkerställa följsamhet 
gentemot denna riktlinje. Nämnder och bolagsstyrelser ska också värdera om det finns behov 
av att fastställa gemensamma processer kopplat ett användande av de styrande nyckeltalen 
med andra nämnder eller bolagsstyrelser.     

Styrande planeringsprinciper  
Huvudprincipen är att planeringen ska utgå ifrån det högre talet i ett nyckeltalsspann och 
från grundtalet i en nyckeltalstolerans. Om det inte är möjligt att via förflyttning i nyckeltalet 
klara planeringen finns det möjligheter att göra avsteg från de styrande nyckeltalen genom de 
principer för avsteg som anges i riktlinjen.   

1. Huvudprincipen är att planering ska ske utefter det högre talet i ett 
nyckeltalsspann eller utifrån grundtalet i en tolerans. 

2. Riktlinjen ger möjlighet till förflyttning i ett nyckeltalsspann eller tolerans givet 
att berörda nämnder och styrelser i konsensus är överens om att göra det. Uppstår 
konsensus är det den nya utgångspunkten i planeringen. 

3. Om berörda nämnder eller styrelser inte når konsensus vid förflyttning eller om 
det finns behov av att utgå från ett tal som ligger bortanför de beslutade 
nyckeltalen kan stadsledningskontoret genomföra en utredning om kommunal 
service. Om det i utredningen kan uppstå konsensus om ett lämpligt alternativ är 
det den nya utgångspunkten i planeringen. 

4. Skulle berörda nämnder och styrelser under punkt 2 och 3 inte lyckas hitta en 
lösning är det möjligt för stadsledningskontoret att bereda en utredning om 
kommunal service för prioriteringsbeslut i kommunstyrelsen. Om en utredning 
bereds i kommunstyrelsen för beslut blir det beslutet den nya utgångspunkten i 
planeringen.   

Geografiska avgränsningar  
Riktlinjens princip är att geografiska avgränsningar ska följa de geografiska definitioner som 
anges i gällande översiktsplan, innerstaden, mellanstaden och ytterstaden. Nedan listas de 
verksamheter där ett eller flera nyckeltal är geografiskt avgränsade. Angivna principer för 
beräkning i innerstaden gäller också för översiktsplanens strategiska tyngdpunkter.    

Förskola och grundskola 
Volymnyckeltalet för förskola och grundskola är avgränsade mellan innerstaden och övriga 
staden (mellanstaden och ytterstaden). Angivna principer för beräkning i innerstaden gäller 
också för översiktsplanens strategiska tyngdpunkter.     
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Nyckeltalet för förskolans friyta är även avgränsat mellan innerstaden och övriga staden 
(mellanstaden och ytterstaden).  

Principer för avsteg  
Utgångspunkten vid planering med styrande nyckeltal är det ansvar som berörda nämnder 
och styrelser har för att hitta gemensamma vägar och ändamålsenliga kompensatoriska 
åtgärder inom riktlinjens ramverk. För att det ska vara möjligt att förflytta sig i ett 
nyckeltalsspann måste konsensus råda mellan berörda parter. Detta innebär att en brist på 
samsyn i första hand ska försökas lösas i linjen, både inom och mellan berörda nämnder och 
bolagsstyrelser.  

Om konsensus inte kan nås vid förflyttning, om det finns behov av att utgå från ett tal som 
ligger bortanför de beslutade nyckeltalen eller on någon part ser behov av att omdefiniera en 
geografisk avgränsning, så kan stadsledningskontoret genomföra en utredning om kommunal 
service. Samtliga berörda nämnder/förvaltningar och bolagsstyrelser/bolag har möjlighet att 
framställa en utredningsförfrågan till stadsledningskontoret.     

En utredning om kommunal service är en fördjupad behovsanalys, som exempelvis utifrån 
planerad byggnation, prognostiserad befolkningsutveckling och tillgång till befintliga 
kommunala verksamhetslokaler, ska synliggöra möjliga alternativ och vilka konsekvenser 
dessa kan få för stadsplaneringen och berörda verksamheter. Utredningen kan fastslå var i ett 
nyckeltalsspann eller tolerans som planeringen ska utgå ifrån. Den kan också fastslå att det 
finns möjligheter att gå bortanför beslutade nyckeltal. Nås konsensus i utredningen kan 
planeringen fortsätta i enlighet med dess slutsatser. Om konsensus inte kan uppnås inom 
ramen för en utredning om kommunal service kan stadsledningskontoret bereda utredningen 
till kommunstyrelsen för beslut om prioritering.  

Styrande nyckeltal i 
stadsplaneringen  
De styrande nyckeltalen är utgångspunkten vid planering av kommunala verksamhetslokaler 
i Göteborgs Stads stadsplanering och ska användas i lokalförsörjningsprocessens samtliga 
tidsperspektiv nutid (1–5 år), närtid (5–10 år) och framtid (10 år och framåt). 
Huvudprincipen är att planeringen ska utgå ifrån det högre talet i ett nyckeltalsspann och 
från grundtalet i en nyckeltalstolerans. Stadsledningskontoret är ansvariga för att 
kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå revidering av beslutade nyckeltal.  

De nyckeltal som anges i denna riktlinje gäller för nyproduktion på nya fastigheter men kan 
även användas som vägledning i samband med planering för ny-, om- och tillbyggnader på 
befintliga fastigheter. 

I riktlinjen definieras tre olika typer av styrande nyckeltal: 

• Volymnyckeltal 
• Nyckeltal lokalyta 
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• Nyckeltal friyta 

De styrande nyckeltalen kan användas både fristående och i kombination med varandra. 
Detta innebär att volymen som anges i volymnyckeltalet kan adderas med nyckeltal lokalyta 
och nyckeltal friyta. Ytor som avses samnyttjas räknas enbart en gång när nyckeltal adderas 
med varandra. Exempelvis lokalytor för idrottshallar som ska samnyttjas mellan 
grundskolenämnden och idrotts- och föreningsnämnden.  

För stadens lokalförsörjning är det avgörande att ytor för kommunal service reserveras tidigt 
eftersom det är svårt att skapa de ytor som behövs i efterhand. Målsättningen med riktlinjen 
är att den ska bidra till en ökad tydlighet gällande hur behoven ser ut. Riktlinjen ger en 
möjlighet till förflyttning i enlighet med de spann eller toleranser som anges kopplat till 
respektive nyckeltal.  

Volymnyckeltal 
Volymnyckeltalet syftar till att säkerställa fortsatt handlingsutrymme gällande behov av 
kommunal service genom reservation av mark och byggrätter, primärt i ett framtids- och 
närtidsperspektiv. Detta kan till exempel illustreras genom ett visst antal barn i förskoleålder 
eller elever i grundskoleålder per bostad i flerfamiljshus eller småhus. 

• Volymnyckeltal är en teoretisk konstruktion som exempelvis kan grunda sig på 
befolkningsstatistik, tidigare planeringsutfall eller socioekonomiska och geografiska 
aspekter. Konstruktionen av volymnyckeltal kan därför variera mellan stadens olika 
verksamheter.  

• Volymnyckeltal kan men behöver inte ta hänsyn till någon fördelning mellan 
kommunala och enskilda huvudmän utan kan syfta till att säkerställa den volym som 
krävs oaktat huvudman. 

• För de verksamheter som saknar volymnyckeltal definieras framtida och närtida 
behov i stadens lokalförsörjningsplan. 

• Volymnyckeltalen tar inte hänsyn till eventuella planeringsunderskott utan dessa 
synliggörs antingen i stadens lokalförsörjningsplan eller nämnders lokalbehovsplan.  

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska i enlighet med respektive uppdrag 
säkerställa att beslutade volymnyckeltal uppnås i stadsplaneringen. Utgångspunkten är det 
högre talet i nyckeltalsspannet. Vid behov av förflyttning eller avsteg ska avstämning och 
samordning ske med:  

 Kommunstyrelsen  

När kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret avgör var i ett volymnyckeltalsspann 
som planeringen ska utgå ifrån eller vid avsteg ska avstämning och samordning vid behov 
ske med:  

 Nämnder med ansvar för berörd verksamhet  
 Stadsfastighetsnämnden 

 
Nyckeltal lokalyta   
Nyckeltal för lokalyta anger behov av lokalyta för olika kommunala verksamhetslokaler. För 
de nämnder där nyckeltal lokalyta finns definierat anges också om det är skillnad mellan 
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stadens egna och inhyrda lokaler. Behovet av lokalyta kan utryckas på olika sätt. Exempelvis 
antal kvadratmeter per barn eller elev, antal kvadratmeter per lägenhet på vård- och 
omsorgsboende för äldre, storlek på tomt för boende med särskild service, med flera.   
Kopplat till de olika verksamheternas nyckeltal för lokalyta kan verksamheterna också ange 
olika spann eller toleranser, exempelvis en minsta och största storlek på enhet, procentuella 
avvikelser eller om det finns olika krav på lokalyta kopplat till olika geografiska platser i 
staden.  

Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsfastighetsnämnden och 
stadsmiljönämnden ska i enlighet med respektive uppdrag säkerställa att beslutade nyckeltal 
för lokalyta uppnås. Utgångspunkten är det högre talet i ett spann eller grundtalet i en 
tolerans. Om berörda nämnder ser behov av att förflytta sig i ett nyckeltalsspann eller 
tolerans ska avstämning och samordning ske med:  

• Nämnder med ansvar för berörd kommunalverksamhet  

Om konsensus inte kan uppnås ska frågan hanteras i enlighet med riktlinjens principer för 
avsteg.  

Nyckeltal friyta 
Nyckeltal för friyta anger det behov av friyta som finns kopplat till olika kommunala 
verksamhetslokaler. Friyta är den utomhusyta som krävs för att vissa av stadens 
verksamheter ska få en funktionell och kvalitativ verksamhet, exempelvis förskola, 
grundskola och vård- och omsorgsboende för äldre. Oaktat verksamhet, ingår inte, 
förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning i friytan. Hur 
nyckeltalet byggs upp kan variera mellan stadens verksamheter. I riktlinjen definieras 
nyckeltal friyta för förskola, grundskola, samt vård- och omsorgsboende för äldre.  

Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsfastighetsnämnden och 
stadsmiljönämnden ska i enlighet med respektive uppdrag säkerställa att beslutade nyckeltal 
för friyta uppnås i stadsplaneringen. Utgångspunkten är det högre talet i nyckeltalsspannet. 
Om berörda nämnder ser behov av att förflytta sig i ett nyckeltalsspann ska avstämning och 
samordning ske med:  

• Nämnder med ansvar för berörd kommunal verksamhet 

Om konsensus inte kan uppnås ska frågan hanteras i enlighet med riktlinjens principer för 
avsteg.  

Unika lokalbehov 
Hos de kommunala verksamheterna finns flera exempel på unika lokalbehov vilka är svåra 
att beskriva med olika typer av generella nyckeltal. Det kan exempelvis handla om 
specialanpassade lokaler för kulturnämndens, eller idrotts- och föreningsnämndens 
verksamheter.  

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska säkerställa att avstämning och 
samordning sker med berörda nämnder för att utreda om det i stadsplaneringen föreligger 
några unika lokalbehov som ska tillgodoses.   



 

Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 8 (19) 
   
   

Nämnder med styrande nyckeltal 
I detta kapitel anges de nämnder för vilka det finns styrande nyckeltal. Det kan variera 
mellan nämnderna vilka typer av styrande nyckeltal (volymnyckeltal, nyckeltal lokalyta och 
nyckeltal friyta) som anges för respektive nämnd. Under varje nämnds kapitel anges också 
om det finns unika lokalbehov som behöver omhändertas i stadsplaneringen.  

Förskolenämnden  
Verksamheten kan bedrivas av kommunal eller enskild huvudman. Angivna nyckeltal gäller 
endast vid ett kommunalt huvudmannaskap. Finns det i tidiga stadsutvecklingsskeden ingen 
information om huvudmannaskap ska planering ske utifrån ett kommunalt huvudmannaskap.  

Volymnyckeltal 
Volymnyckeltalets primära funktion är att bedöma ett framtida behov av förskoleplatser så 
att tillräckliga ytor reserveras i ett framtids och närtidsperspektiv. Förskolans behov av 
verksamhetsförändringar eller expansion i befintliga stadsmiljöer hanteras inte primärt av 
volymnyckeltalet utan främst av andra planeringsverktyg som befolkningsprognoser, 
förskolenämndens lokalbehovsplan samt stadens lokalförsörjningsplan. 

Volymnyckeltalet bygger på analys av det befintliga bostadsbeståndet med dess olika typer 
av bostäder, socioekonomiska förutsättningar, flyttbenägenhet och geografi samt 
befolkningsstrukturen i nyproducerade bostäder. Stadsledningskontoret ansvarar för att 
uppdaterade analyser av volymnyckeltalet sker årligen i syfte att upptäcka behov av 
justeringar. 

De beskrivna volymnyckeltalens övre spann ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen av 
vilken volym förskola som en aktuell exploateringen medför. I de fall en exploatering 
innehåller en blandning av olika bostadsformer kan nyckeltal från de bägge 
huvudkategorierna kombineras.  

Nyckeltal lokalyta 
Förskolelokaler ska möta förskolans behov men samtidigt vara flexibla. De ska även vara 
yteffektiva, ändamålsenliga och hållbara över tid för att kunna möta förändringar i 
elevunderlag, förändrad pedagogik och arbetssätt. I nyckeltal för lokalyta ska alla 
rum/funktioner som krävs för att bedriva verksamhet enligt förskolans uppdrag innefattas 
exempelvis pedagogiska ytor, kapprum, WC, arbetsrum, pausrum, storkök, städutrymmen 
samt förråd.  

Nyckeltal lokalyta förskola definieras här med begreppet lokalarea (LOA). Lokalarea 
omfattar inte byggnadens alla ytor, exempelvis saknas teknikutrymmen, vilket innebär att en 

Styrande volymnyckeltal: förskola 
 
  Småhus  Flerbostadshus 
Innerstaden  0,35–0,45 barn per bostad 0,10–0,14 barn per bostad 
Övriga staden  0,35–0,45 barn per bostad 0,15–0,20 barn per bostad 
  



 

Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 9 (19) 
   
   

omvandling måste ske mellan lokalarea (LOA) och bruttoarea (BTA) för att få ett mått på 
hela byggnadens volym. Den totala volymen fördelas sedan över ett antal våningsplan. I 
högre byggnader påverkas lokalarean av ett ökat behov av horisontella och vertikala 
kommunikationsytor. Det innebär att nyckeltal lokalyta ska kunna ges en viss flexibilitet för 
att hantera olika byggnadsformer. Nyckeltal för lokalarea ges därför en möjlig avvikelse på 
plus eller minus 10 procent för att hantera nämnda osäkerheter. 

Baserat på antalet våningar som bruttoarean fördelas på får man fram ett värde på den så 
kallade byggnadsarean (BYA), vilket motsvarar den yta byggnaden upptar på marken. För 
bedömningar av hur mycket mark som behöver reserveras för förskola är det huvudsakligen 
byggnadsarean som tillsammans med andra nyckeltal kombineras samman för att ge 
underlag för ett totalt ytbehov.  

Förskolelokaler som genom inhyrning samlokaliseras med flerfamiljshus, skolor, kontor och 
liknande ska nå en lokalarea om 10 kvadratmeter (LOA) per barn plus minus 10% likt 
förskolelokaler i friliggande byggnader. I nyckeltalet ovan ingår inga teknikutrymmen. 

Tabellen i figur ett är inte ett styrande nyckeltal utan ger en indikation om olika ytbehov för 
förskolor genom angivna exempel på lokalarea (LOA) och byggnadsarea (BYA). Tabellen 
kan användas som utgångspunkt för bedömning av vilken yta som behöver reserveras.  

 Enplans förskola Tvåplans förskola 
Antal barn Kvm (LOA) Kvm (BYA) Kvm (LOA) Kvm (BYA) 
72 720 1 080 720 600 
108 1 080 1 620 1 080 800 
144 1 440 2 100 1 440 1 000 

Figur 1: exempel ej ett styrande nyckeltal  

Nyckeltal friyta  
Nyckeltal för friyta gäller för nyproduktion på nya fastigheter men kan även användas som 
vägledning i samband med planering för ny-, om- och tillbyggnader på befintliga fastigheter. 

Styrande nyckeltal lokalyta: vid nyproduktion av förskolor 
 
10 kvm (LOA) per barn (+/- 10 procent)  
  

Styrande nyckeltal friyta: vid nyproduktion av förskolor 
 
Mellanstaden och ytterstaden: sammanhängande friyta 3 000 kvm 
God nivå 35 kvm/barn – funktionell nivå 25 kvm/barn  
 
Innerstaden: sammanhängande friyta 1 800 kvm 
Funktionell nivå 25 kvm/barn – acceptabel nivå 20 kvm/barn  
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De angivna spannen ovan gör en åtskillnad mellan god-, funktionell- och acceptabel nivå där 
strävan är att uppnå en samlad god kvalitet. Vid förflyttning i nyckeltalsspannet krävs 
kompensatoriska åtgärder.  

Om det i ett förskoleprojekt i innerstaden skulle vara möjligt att nå en högre nivå på friyta 
ska det vara målsättningen. I dessa fall är det inte nödvändigt att följa angiven 
avstegshantering upp till 35 kvm/barn. Dock är alltid utgångspunkten i innerstaden 25 
kvm/barn.   

En minsta sammanhängande friyta, enligt nyckeltalet ovan, i direkt anslutning till förskolan 
ska eftersträvas. Vid avsteg krävs kompensatoriska åtgärder.  

Unika lokalbehov 
Förskolenämnden har unika lokalbehov främst kopplade till barnomsorg i hemmet. 
Exempelvis aktivitetslokaler för dagbarnvårdare som bland annat påverkas av geografisk 
placering och antal samverkande dagbarnvårdare. Behovet av ytor är varierande och inga 
nyckeltal definieras för verksamheten. 

Öppen förskola och familjecentraler är verksamheter som riktar sig till barn och föräldrar 
som en hälsofrämjande och stödjande verksamhet. En familjecentral är samlokaliserad med 
förskoleförvaltningens öppna förskola och andra aktörer inom social- och vårdsektorn. 
Behovet av ytor är varierande och inga nyckeltal definieras för verksamheten. 
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Grundskolenämnden  
Verksamheten kan bedrivas av kommunal eller enskild huvudman. Angivna nyckeltal gäller 
endast vid ett kommunalt huvudmannaskap. Finns det i tidiga stadsutvecklingsskeden ingen 
information om huvudmannaskap ska planering ske utifrån ett kommunalt huvudmannaskap.  

Volymnyckeltal 
Volymnyckeltalets primära funktion är att bedöma ett framtida behov av grundskoleplatser 
så att tillräckliga ytor för grundskola reserveras i ett framtids- och närtidsperspektiv. 
Grundskolans behov av verksamhetsförändringar eller expansion i befintliga stadsmiljöer 
hanteras inte primärt av volymnyckeltalet utan främst av andra planeringsverktyg som 
befolkningsprognoser, grundskolenämndens lokalbehovsplan samt stadens 
lokalförsörjningsplan. 

Volymnyckeltalet bygger på analys av det befintliga bostadsbeståndet med dess olika typer 
av bostäder, socioekonomiska förutsättningar, flyttbenägenhet och geografi samt 
befolkningsstrukturen i nyproducerade bostäder. Stadsledningskontoret ansvarar för att 
uppdaterade analyser av volymnyckeltalet sker årligen i syfte att upptäcka behov av 
justeringar. 

De beskrivna volymnyckeltalens övre spann ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen av 
vilken volym grundskola som en aktuell exploateringen medför. I de fall en exploatering 
innehåller en blandning av olika bostadsformer kan nyckeltal från de bägge 
huvudkategorierna kombineras.  

Nyckeltal lokalyta 
Grundskolelokaler ska möta grundskolans behov men samtidigt vara flexibla. De ska även 
vara yteffektiva, ändamålsenliga och hållbara över tid för att kunna möta förändringar i 
elevunderlag, förändrad pedagogik och arbetssätt.  

I nyckeltal för lokalyta ska alla rum/funktioner som krävs för att bedriva verksamhet enligt 
grundskolans uppdrag ingå, exempelvis pedagogiska ytor, fritidshem, kapprum, specialsalar, 
kulturskola, WC, arbetsrum, pausrum, storkök, matsal, städutrymmen samt förråd. 
Undantaget är lokaler för idrott enligt kommentar nedan. 

Nyckeltal lokalyta grundskola definieras här med begreppet lokalarea (LOA). Lokalarea 
omfattar inte fastighetens alla ytor, exempelvis saknas teknikutrymmen, vilket innebär att en 
omvandling måste ske mellan lokalarea (LOA) och bruttoarea (BTA) för att få ett mått på 
hela byggnadens volym. Den totala volymen fördelas sedan över ett antal våningsplan. I 
högre byggnader påverkas lokalarean av ett ökat behov av horisontella och vertikala 
kommunikationsytor vilket innebär att nyckeltal lokalyta ska kunna ges en viss flexibilitet 
för att hantera olika byggnadsformer. Nyckel för lokalarea ges därför en möjlig avvikelse på 

Styrande volymnyckeltal: grundskola  
 
  Småhus  Flerbostadshus 
Innerstaden  0,4–0,5 barn per bostad 0,1–0,2 barn per bostad 
Övriga staden  0,5–0,7 barn per bostad 0,2–0,3 barn per bostad 
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plus eller minus 10 procent för att hantera nämnda osäkerheter. Baserat på antalet våningar 
som bruttoarean fördelas får man slutligen fram ett värde på den så kallade byggnadsarean 
(BYA), vilket motsvarar den yta byggnaden upptar på marken. För bedömningar av hur 
mycket mark som behöver reserveras för grundskola är det huvudsakligen byggnadsarean 
som tillsammans med andra nyckeltal kombineras samman för att ge underlag för ett totalt 
ytbehov.  

I nyckeltalet ovan ingår inga teknikutrymmen. Även skolidrottshallens yta är exkluderat från 
nyckeltalet. Skolidrottshall med fullmått (planyta minst 40x20 m) ska alltid prövas i 
samband med nya grundskoleprojekt. Det är dock slutgiltigt grundskolenämnden som avgör 
storlek på idrottshall i respektive projekt. 

Tabellen i figur två är inte ett styrande nyckeltal utan ger en indikation om olika ytbehov för 
grundskolor genom angivna exempel på lokalarea (LOA) och byggnadsarea (BYA). 
Tabellen kan användas som utgångspunkt för bedömning av vilken yta som behöver 
reserveras.  

   Enplans Tvåplans  Treplans  

Organisation Storlek Kvm (LOA) Kvm (BYA) Kvm (BYA) Kvm (BYA) 
F-6 380 3 800 4 500 2 500  
F-6 570 5700 6 800 3 500 2 400 
7–9 540 5 400 6 800 3 500  2 400 
7–9 720 7 200 8 200 4 200 2 800 
skolidrottshall 40x20   1 800   

Figur 2: exempel ej ett styrande nyckeltal  

 

Nyckeltal friyta 
Nyckeltal för friyta gäller för nyproduktion på nya fastigheter men kan även användas som 
vägledning i samband med planering för ny-, om- och tillbyggnader på befintliga fastigheter. 

De angivna spannen ovan gör en åtskillnad mellan god nivå och acceptabel nivå där strävan 
är att uppnå en samlat god kvalitet. Spannen är framtagna för att tillämpas på skolenheter i 

Styrande nyckeltal friyta: vid nyproduktion av grundskolor 
 
Årskurs F*-6  god nivå 25 kvm/elev – acceptabel nivå 15 kvm/elev 
Årskurs 7–9 god nivå 15 kvm/elev – acceptabel nivå 10 kvm/elev 
 
 Sammanhängande friyta: 4 000 kvm  
 
* F = förskoleklass 

Styrande nyckeltal lokalyta: vid nyproduktion av grundskolor  
 
10 kvm (LOA) per elev (+/- 10 procent)  
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storleksintervallet 380–720 elever. Vid avsteg från god nivå på friyta krävs kompensatoriska 
åtgärder.  

En minsta sammanhängande friyta om 4 000 kvm i direkt anslutning till skolbyggnaden ska 
eftersträvas oavsett enhetens storlek. Vid avsteg krävs kompensatoriska åtgärder.  

Unika lokalbehov  
Grundskolenämnden har även vissa lokalbehov kopplat till grundsärskola, kulturskola och 
administrativa funktioner vars behov kan variera mellan olika projekt och geografisk 
placering. Det kan exempelvis handla om övergripande funktioner inom elevhälsan som inte 
är samlokaliserade med en grundskola. Behovet av ytor för dessa verksamheter är varierande 
och inga nyckeltal definieras för verksamheten i denna riktlinje. 
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Idrotts- och föreningsnämnden   
Volymnyckeltal 
För idrotts- och föreningsnämnden definieras volymnyckeltal för idrottshallar och bollplaner. 
Behovet av idrottshallar kan hanteras antingen med fristående anläggningar eller med en 
samnyttjad fullstor skolidrottshall. Volymnyckeltalet för nämndens verksamhet bygger på 
befolkningsstatistik och utfall av avstånd till befintliga anläggningar.  

En avståndsangivelse mellan hemmet och lokaliseringen av idrottshallar och bollplaner är 
inte ett styrande nyckeltal. En vägledning för lokalisering av idrottshallar kan vara cirka 
1 000 meter från hemmet för en god närhet medan en acceptabel närhet kan vara cirka 2 500 
meter. En vägledning för lokalisering av bollplaner kan vara cirka 1 000 meter från hemmet 
medan en acceptabel närhet kan vara cirka 2 000 meter. Lokaliseringsmöjligheterna får 
beaktas utifrån förutsättningarna i varje enskilt stadsutvecklingsprojekt där samnyttjan med 
skolidrottshallar är en viktig parameter.  

Nyckeltal lokalyta 
Lokalytan är beräknad efter byggnadsarean (BYA). Ytan anges i ett spann då det inom 
respektive anläggningstyp finns olika stora anläggningar, beroende på publikkapacitet, 
spelplansyta och andra faktorer.  

Nyckeltal friyta 

Idrottsanläggningar har inte definierade behov av friytor kopplat till en lokal, jämfört med 
skolor och förskolor. Däremot finns det kringytor intill idrottsanläggningar som behöver 
omhändertas i planeringen. Det kan handla om utrymmen för hantering av dagvatten, snö, 
kemikalier, sophantering, angöringsyta, plats för servicefordon och handikapparkering. 
Idrottsanläggningar har också ett behov av närliggande parkeringsytor för besökare. 

Styrande volymnyckeltal: idrott  
 
Idrottshallar: 1 - 2 anläggningar per 10 000 invånare 
 Markanspråk 4 000 – 6 000 kvm (träningshall resp. mindre publikhall) 
 
Bollplaner: 1 - 2 anläggningar per 10 000 invånare 
 Markanspråk 3 000 – 10 000 kvm (7-spelplan eller 11-spelplan)  

Styrande nyckeltal lokalyta: idrott   
 
Anläggningstyp Lokalyta (BYA) 
Idrottshallar  2 000 – 3 000 kvm (beroende på verksamhet) 
Bollplaner   0 – 400 kvm (omklädning och förråd beroende på typ av plan)  
Simhallar   2 500 – 7 000 kvm (lokalbad eller områdesbad)  
Ishallar  4 200 – 4 500 kvm (beroende på verksamhet)  
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Unika lokalbehov 
Simhallar och ishallar är anläggningstyper som inte förekommer lika frekvent som 
idrottshallar och bollplaner. I planering och lokalisering av en simhall eller en ishall krävs 
analys utifrån flera aspekter, till exempel upptagningsområde och publikkapacitet. Storleken 
och tänkt upptagningsområde för dessa olika typer varierar och är något som behöver 
beaktas i stadsplaneringen.                                                                                                                

Det finns behov av specialanläggningar inriktade mot särskilda idrotter, till exempel 
friidrottshallar, ridanläggningar, rackethallar och kampsportslokaler. Det finns också behov 
av aktiva utemiljöer, till exempel utegym, näridrottsplatser och spontanaktivitetsytor. 
Behovet av ytor för dessa verksamheter är varierande och inga nyckeltal definieras för 
verksamheten. 
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Nämnden för funktionsstöd   
Volymnyckeltal 
De långsiktiga planeringsbehoven framgår av stadens lokalförsörjningsplan och nämndens 
lokalbehovsplan.   

Nyckeltal lokalyta 
En normal gruppbostad (6 Lgh) behöver en byggrätt som tillåter 600 – 650 kvm BYA. Vid 
förhöjd tillgänglighet ökas ytan till 700–750 kvm BYA. En servicebostad i två plan med 8 
lägenheter kräver 450–500 kvm BYA per plan. Tillkommande för samtliga bostadsalternativ 
är en komplementbyggnad på 45–55 kvm BYA för lägenhetsförråd och ÅV-hus. Tomten bör 
vara cirka 2 000 kvm och inte alltför kuperad men även tomter i storleken 1 500 kvm och 
uppåt kan vara värda att pröva där tillgången på mark är begränsad.  

Bostad med särskild service i flerbostadshus 
För bostad med särskild service integrerad i flerbostadshus bör riktvärdet vara 65–75 kvm 
(LOA) total inhyrd yta per lägenhet. För att uppnå möjligheten att utforma en bostad med 
särskild service med gemensamt skalskydd och inomliggande korridor bör byggnadens djup 
vara mellan 16–17 meter. Lägenheterna bör ha balkong eller uteplats och det behövs även en 
gemensam balkong eller uteplats. 

Nyckeltal friyta 
Med en tomtstorlek enligt ovan ryms de funktioner som en bostad med särskild service 
vanligtvis behöver. Detta kan dock påverkas av omgivningen och närhet till grönområde.  

  

Styrande nyckeltal lokalyta: bostad med särskild service i egen byggnad 
 
Tomtstorlek 2000 kvm (+/- 10 procent)  
  
Gruppbostad 6 Lgh.  Gruppbostad 6 Lgh.  Servicebostad 8 Lgh. 
Normal tillgänglighet Förhöjd tillgänglighet Normal tillgänglighet (2 plan) 
600–650 kvm (BYA) 700–750 kvm (BYA) 900–1 000 kvm (BYA) 
 
Komplementbyggnad 45–55 kvm (BYA)  
  

Styrande nyckeltal lokalyta: bostad med särskild service integrerad i flerbostadshus 
 
65–75 kvm (LOA) inhyrd yta per lägenhet 
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Utbildningsnämnden 
Den huvudsakliga lokalförsörjningen för utbildningsnämndens verksamhet sker genom 
inhyrning.  

Volymnyckeltal 
De långsiktiga planeringsbehoven framgår av stadens lokalförsörjningsplan och nämndens 
lokalbehovsplan.   

Nyckeltal lokalyta 
För gymnasieskolan görs en skillnad mellan högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Yrkesprogram är svåra att beskriva med några generella nyckeltal utifrån att 
varje enskilt yrkesprograms behov är att betrakta som ett unikt lokalbehov. Nyckeltal 
lokalyta för högskoleförberedande program är uppdelat på två huvudsakliga delar, antal kvm 
(LOA) per elev och antal kvm per elev för kök och matsal.  

Antal kvadratmeter per elev (LOA) - För högskoleförberedande program är riktvärdet ett 
intervall på mellan 6 - 10 kvm per elev (LOA) plus minus 10 % i bägge ändar av spannet. 
Att antalet kvm är beskrivet utifrån ett intervall beror på om ytkrävande funktioner finns 
tillgängliga inom fastigheten eller kan samnyttjas inom staden. Exempel på sådana 
funktioner är bibliotek, idrottshall samt kök och matsal. Förutsättningarna i varje enskilt 
projekt avgör därför kvadratmeterytan per elev. 

Antal kvadratmeter per elev för kök och matsal – Utöver antal kvadratmeter (LOA) per 
elev finns det för gymnasieskolan finns ett behov av yta för kök och matsal. Ett generellt 
nyckeltal för kök och matsal är 1,5 kvm per elev plus minus 5 % utifrån att det i matsalen är 
tre sittningar per dag.  

För gymnasieskolans högskoleförberedande program är en lämplig enhetsstorlek cirka 600 
till 800 elever. Enhetsstorleken är inte ett styrande nyckeltal utan en indikation. Det finns 
flera faktorer som påverkar hur många elever som kan vara lämplig och närmare bedömning 
behöver alltid göras specifikt för varje projekt.   

Nyckeltal friyta 
För utbildningsnämndens verksamhet anges inte några generella nyckeltal för friyta för 
elever på gymnasieskolan. Elever på gymnasieskolan är en rörlig grupp som till stor del 
använder allmän plats vid utevistelse.  

Unika lokalbehov 
Utbildningsnämndens verksamhet inom gymnasieskolans yrkesprogram, gymnasiesärskolan 
samt vuxenutbildning och yrkeshögskola i kommunal regi klassas som unika lokalbehov. 
Behovet av ytor för dessa verksamheter är varierande och inga nyckeltal definieras för 
verksamheten i denna riktlinje utan behov anges i nämndens lokalbehovsplan och stadens 
lokalförsörjningsplan.  

Styrande nyckeltal lokalyta: gymnasieskola högskoleförberedande program  
 
Utbildningsyta (LOA) 6–10 kvm per elev (+/- 10 procent i båda ändar av spannet) 
Matsalsyta   1,5 kvm per elev (+/- 5 procent utifrån 3 sittningar per servering)   
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Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  
De nyckeltal som anges nedan gäller vård- och omsorgsboende. Nyckeltalen avser både 
inhyrning och egen produktion/byggnation.  

Volymnyckeltal 
De långsiktiga planeringsbehoven framgår av stadens lokalförsörjningsplan och nämndens 
lokalbehovsplan.   

Nyckeltal för lokalyta 
Nyckeltal för lokalyta beskrivs här med begreppet lokalarea (LOA). Lokalarea omfattar inte 
fastighetens alla ytor, exempelvis saknas teknikutrymmen, vilket innebär att en omvandling 
måste ske mellan lokalarea (LOA) och bruttoarea (BTA) för att få ett mått på hela 
byggnadens volym. Den totala volymen fördels sedan över ett lämpligt antal våningsplan. 
Baserat på antalet våningar framgår slutligen ett värde på byggnadsarea (BYA) vilket 
motsvarar den area som byggnaden upptar på marken. För ett vård- och omsorgsboende bör 
man i ett tidigt skede räkna med 100–120 kvm lokalarea (LOA) per hyresgäst.  

Ett vård- och omsorgsboende bör läggas i spannet 80–100 lägenheter, fördelat på enheter om 
minst 10 och som mest 16 lägenheter. För att optimera flöden och samordningsvinster bör 
det finnas minst 2 enheter och max 4 enheter per våningsplan, fördelat på minst 2 och max 
5 plan med lägenheter. Detta utifrån aspekter som tillgänglighet, flöden och 
verksamhetsekonomi. Lägenheterna ska vara mellan 32–35 kvm (LOA 

Tabellen i figur 3 är inte ett styrande nyckeltal utan ger en indikation om olika ytbehov.   

Antal boende/ 

lägenheter 

Kvm LOA 
per 

boende 

Antal 
våningsplan 

Antal enheter 
per 

våningsplan 

Antal 
lägenheter 
per enhet 

LOA BYA 
(exklusive 

teknikutrym
men) 

100 100 5 2 10 10 000 
kvm 

2 000 kvm 

90 115 3 3 10 10 350 
kvm 

3 450 kvm 

80 120 4 2 10 9 600 
kvm 

2 400 kvm 

Figur 3: exempel ej ett styrande nyckeltal  

Styrande nyckeltal lokalyta: vård- och omsorgsboende  
 
100–120 kvm (LOA) per hyresgäst 
80–100 lägenheter per vård- och omsorgsboende 
32–35 kvm (LOA) per lägenhet 
 
Minst 2 och max 5 våningsplan med lägenheter 
Minst 2 och max 4 enheter per våningsplan  
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Nyckeltal för friyta 
Utemiljön ska vara förlagd i direkt anslutning till byggnaden och vara dedikerad för 
hyresgästerna. Det är inte endast storleken utan även användbarhet och tillgänglighet som 
ska beaktas i förhållande till friyta.  

Tabellen på friyta för vård- och omsorgsboende av olika storlek nedan är inte ett styrande 
nyckeltal utan ger endast en indikation på olika ytbehov.  

Antal lägenheter Friyta per lägenhet Summa friyta  
100 15 kvm 1 500 kvm 
90 17 kvm 1 530 kvm 
80 20 kvm 1 600 kvm  

Figur 4: exempel ej ett styrande nyckeltal 

Unika lokalbehov 
Till varje vård- och omsorgsboende kan projektspecifika ytor tillkomma beroende på 
exempelvis inriktning, geografisk placering eller tillgång till annan service i området. Det 
kan röra sig om uthyrningsbara ytor för frisör eller fotvård eller gym och bibliotek. Det kan 
också vara så att tillagningsköket ska dimensioneras på ett sådant sätt att det kan producera 
mat till närliggande kommunala verksamheter.  

 

Styrande nyckeltal friyta: vård- och omsorgsboende  
 
15–20 kvm per hyresgäst 
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