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Yrkande angående – ökade incitament för 
samlokalisering och redovisning av driftkostnader. 
 

Förslag till beslut  
 
 I kommunstyrelsen: 
 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida verksamhetsnämnderna kan få del av 
de fördelar som samnyttjan och samlokalisering innebär för staden. Detta genom att 
avvägningar mellan exempelvis exploateringsekonomi, kvalitets- och ändamålskrav enklare 
kan vägas in i den verksamhetsnämnd som berörs utan att prioritera ner 
verksamhetsnämndernas kvalitets- och ändamålskrav eller nyckeltal för friyta. 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning av 
driftskostnader av olika skolor och förskolor i samband med framtagande av 
lokalförsörjningsplan 2023. I redovisningen ska även skolenheter med färre än 500 elever 
beaktas.  
 
 

Yrkandet  
Inför kommunstyrelsen 2022-01-26 återrapporterade Stadsledningskontoret tre uppdrag angående 
effektiviserat användande av lokaler. För att säkerställa ordning och reda i uppdragsgivningen initieras 
därför detta ärende.  

Stadsledningskontoret belyser en rad frågeställningar som är viktiga för staden i den expansionsfas av 
lokaler som Göteborg nu befinner sig i. Skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar etc. 
måste få plats i staden som växer. Samtidigt är ekonomin gå ihop och kostnaderna inte öka snabbare 
än skatteintäkterna. En del i det är att hushålla med en av stadens största tillgångar – marken. De 
ekonomiska fördelarna av samutnyttjande och effektiv markanvändning leder ofta till att olika 
nämnder har olika mål. Dessa olika mål är likställda i programmet för lokalförsörjning. Det är inte vår 
mening att ändra den inriktningen. Snarare vill vi att verksamhetsnämnder på något sätt kan dra fördel 
av samlokalisering och samnyttjande, så att avvägningen mellan ekonomi, markutnyttjande och andra 
mål kvalitets och ändamålskrav lättare kan tas i beaktande i berörd verksamhetsnämnd.  
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Mark kan användas för att hålla nere på nettokostnader genom ökade exploateringsintäkter. Det finns 
även en delvis dold alternativkostnad för mark genom att upplåtelseavgiften som lokalförvaltningen 
betalar till fastighetsnämnden baseras på bokfört värde och därmed inte alltid speglar markens 
marknadsvärde.  

Genom samlokalisering av exempelvis kontor, bostäder eller centrumverksamhet såsom butiker, 
föreningslokaler med offentlig verksamhet så kan markkostnader hållas nere. Även vissa 
byggkostnader kan då delas på. Alternativt så kan driftkostnader hållas nere genom att intäkter från 
andrahandshyresgäster. Beroende på behovet och prognoser av framtida behov, så är det rimligt att 
staden äger och hyr ut till andra för att ha möjlighet att i framtiden använda lokaler som i början 
exempelvis är till för kontor. Samlokalisering kan således både minska kostnader samt säkra upp 
lokaler för framtida behov. Det förutsätter dock flexibla detaljplaner som tillåter detta. Det kan även 
finnas tillfällen då staden istället kan hyra in sig, eller där tredimensionell fastighetsbildning är 
lösningen.  

Stadsledningskontoret pekar dock på en del problem som måste hanteras vid en samlokalisering. En 
skola med kontor behöver kanske separata entréer. En förskola som är i bottenplan istället för 
friliggande är mindre och har därför högre driftkostnad, en idrottsanläggning med butiker eller 
studentbostäder är svårare att driva än en ren anläggning. Det är enklare helt enkelt för en hyresgäst att 
inte ha flera funktioner i samma byggnad. 

Samtidigt innebär samlokalisering en möjlighet till betydande intäkter, särskilt i centrala och 
halvcentrala lägen och där är även tillgång mark begränsad. Även om minskade driftkostnader och 
något mindre upplåtelseavgift ger vissa incitament så tillfaller de stora exploateringsintäkterna staden 
som helhet. Det är inte heller tydligt för beställande nämnder vilka ekonomiska fördelar som 
samlokalisering eventuellt kan ge.  

Mer effektivt använda ytor, exempelvis genom att använda innergårdar för förskolor istället för att 
lägga dem fristående, innebär ökade exploateringsintäkter för staden som även borde komma 
verksamheterna till del. Men då måste de beställande nämnderna ha ekonomiska incitament för att 
förespråka detta. Det är därför rimligt att de vinster som kan göras genom samlokalisering kommer 
stadens verksamheter till del. På så sätt kan staden få bättre ekonomi i sina investeringar och 
verksamheter få bättre ekonomi och mer pengar kan läggas på barn, idrott och äldre.  

Vidare presenterar stadsledningskontoret en analys angående driftskostnad för olika storlekar på skola 
och förskolan. Denna har dock blivit begränsad på grund av det begränsade underlag som har kunnat 
tas fram. Det gör till exempel att det inte varit möjligt att göra en jämförelse med markpris eller 
markutnyttjande. Stadsledningskontoret förmedlar vidare att lokalförvaltningen arbetar med att 
genomlysa redovisningen av driftskostnader så att samtliga kostnader i framtiden kommer att fördelas 
korrekt på objektsnivå. Stadsledningskontoret bedömer att detta arbete kommer att vara implementerat 
under 2022, vilket betyder att i samband med framtagande av lokalförsörjningsplan 2023, finns mer 
relevanta underlag att tillgå. Vi ger därför i uppdrag att en uppdaterad redovisning av driftskostnader 
av olika skolor och förskolor i samband med framtagande av lokalförsörjningsplan 2023 ska 
genomföras. I redovisningen ska även skolenheter med färre än 500 elever beaktas. 

 


