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1. Årsrapport 2020 godkänns  

2. Återredovisa 8,573 miljoner kronor av det utgående egna kapitalet för att det inte 
ska överstiga rekommenderad högsta nivå på 25 miljoner kronor. 

3. Godkänna förvaltningens förslag till avslut av uppdrag enlig kapitel 5 i 
årsrapporten 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och nämndens rapporteringsplan 
upprättas en årsrapport för verksamhetsåret 2020 som sammanfattar resultatet av det 
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innevarande års verksamhet och kommande budgetarbete för 2022.  

Årsrapporten utgör tillsammans med bokslutet den formella årsredovisningen/ 
förvaltningsberättelsen och är föremål för revision och ansvarsprövning.  
Årsrapporten är upprättad enligt anvisningar från kommunledningen. Struktur, 
innehåll och disposition följer rapportmall för facknämnder.  
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Bedömning ur social dimension 
Den sociala dimensionen berörs i delar i rapporten.  

Samverkan 
Ingen samverkan har skett 

 

Fastighetskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-08 
Diarienummer 0008/20 
 

Handläggare 
Lena Thylén, Per Forsström 
Telefon: 
E-post: Per.forsström@fastighet.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0008/20 2 (2) 
   
   

Bilagor 
1. Årsrapport 2020 

2. Balans- och resultaträkning samt noter 

3. Intern kontroll 2020 

4. Uppföljning av GBG´s stads plan mot hemlöshet 

5. Ledningsrapport (måttsammanställning) 

 

 

 

 

Martin Öbo 
Fastighetsdirektör 

 

 

Peter Kim 
Avdelningschef  

 



 

Årsrapport 2020 

Fastighetsnämnden 
2020 
  

Bilaga 1 



 

Årsrapport 2020 Facknämnder  2 (47) 
Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning .................................................................... 4 

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen ................ 6 

2.1 Verksamhetens utveckling ................................................... 6 

2.1.1 Redovisning av resultat .................................................... 6 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling ............ 8 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål .......................................... 9 

2.2.1 Organisationsmål ............................................................. 9 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF ............................................ 9 

2.2.3 Verksamhetsnära mål ...................................................... 9 

3 Övrig uppföljning till kommunledningen ........................... 10 

3.1 Utveckling inom personalområdet ...................................... 10 

3.1.1 Mått som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv .... 10 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området......................... 10 

3.2 Ekonomisk uppföljning ....................................................... 11 

3.2.1 Analys av årets utfall ...................................................... 11 

3.2.2 Investeringsredovisning .................................................. 14 

3.2.3 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 
genom beslut av andra nämnder .................................... 21 

3.2.4 Uppföljning av erhållna statsbidrag................................. 21 

3.2.5 Fastighetsnämnden N205 transfereringar ...................... 22 

3.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska 
mål .................................................................................... 22 

3.4 Värdering av eget kapital ................................................... 22 

3.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ...................... 23 

3.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll ........................................................................... 23 

3.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning ......................... 24 

3.5.3 Sponsring ....................................................................... 25 

3.5.4 Uppdrag kring jubileumssatsning BoStad2021 ............... 25 

3.5.5 Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd ....................... 26 

3.5.6 Övriga beslut och/eller uppdrag ...................................... 26 

4 Styrinformation till nämnden .............................................. 27 

4.1 Uppföljning av nämndens målbild ...................................... 27 



 

Årsrapport 2020 Facknämnder  3 (47) 
Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

4.1.1 Markförsörja för näringsliv och kommunala behov .......... 27 

4.1.2 Bostadsförsörja .............................................................. 29 

4.1.3 Utveckla mark och byggnader ........................................ 34 

4.2 Särskild uppföljning av markanvisningar och 
planbeställningar................................................................ 38 

4.3 Särskild uppföljning av byggemenskaper ........................... 39 

5 Redovisning av nämndens uppdrag .................................. 40 

5.1 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget .. 40 

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 ........................... 40 

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 ........................... 42 

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut .................................................................. 42 

5.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS .............. 46 

5.2.1 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till 
nämnder/styrelser .......................................................... 46 

5.2.2 Övriga uppdrag från fastighetsnämnden ........................ 47 

 

  



 

Årsrapport 2020 Facknämnder  4 (47) 
Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

1 Sammanfattning 
För andra året i rad överträffade bostadsbyggandet det bostadsbehov som 
befolkningsökningen beräknas medföra (antaget 2 personer per bostad) vilket ger 
goda förutsättningar för en minskning av bostadsbristen. Den höga nivån kan 
förklaras av en god konjunktur och efterfrågan samt utfallet av en tidigare kraftigt 
utökad planverksamhet. 

Totalt färdigställdes nästan 4 500 bostäder. Av de färdigställda bostäderna var 
47 % hyresrätter Omkring 2/3 av nybyggnationen var på kommunal mark. 

Både antalet färdigställda bostäder samt påbörjad byggnation har ökat och är det 
högsta sedan miljonprogrammet. De farhågorna som funnits om ett minskat 
byggande på grund av pandemin har än så länge uteblivit. 2019 och 2020 års utfall 
tillsammans med den uppskattade prognosen för 2021 och 2022 visar på 
möjligheter att nå målet på 20 000 bostäder. 

Av de 48 000 bostäder som finns i exploateringsportföljen är cirka 23 000 inom 
pågående detaljplan och 25 000 inom detaljplaner som vunnit laga kraft. 

Under året har kontoret ansökt om planbesked för ca 3 200 bostäder varav 366 
småhus. Mot bakgrund av det stora antalet bostäder i exploateringsportföljen 
bedömer kontoret att nämndens ansökningar om planbesked det kommande året 
bör ha ett bostadsinnehåll om ca 2 000 bostäder. 

Stadens åtagande i Sverigeförhandlingen är att 45 680 bostäder ska färdigställas till 
2035. I bostadsprognosen fram till 2035 finns ca 35 500 bostäder inom 
Sverigeförhandlingen. Utfallet hittills samt nuvarande prognos når i dagsläget inte 
upp till åtagandet. 

Antalet hemlösa har minskat med 26 % jämfört med 2019, från 5 015 till 3 733 
personer. Det är andra året i rad som hemlösheten minskar. Sannolikt har insatser 
som genomförts med fler förmedlade lägenheter, ett lägre mottagande av 
nyanlända, en ny rutin för nödbistånd med boendecoachning och ökat 
bostadsbyggande medfört en minskning av hemlösa. 

Pandemins påverkan på verksamheten 

I stort har fastighetskontoret kunnat fullgöra sitt uppdrag under 2020 trots det 
ansträngda läge som pandemin medför. 

Den pågående Corona-situationen har haft en påtaglig inverkan på medarbetares 
och chefers arbetsmiljö. Både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön har 
förändrats utifrån att hemarbetet ökat markant. Förändringarna upplevs 
huvudsakligen som positiva. 

Kontoret arbetar kontinuerligt med anpassningar för att tillmötesgå medarbetares 
önskemål och säkra en god arbetsmiljö på hemmaplan. De nya förutsättningar leder 
till ändrade krav på chefer, där förmågan att leda på distans prövas. Att stärka 
chefer i dessa arbetslednings- och arbetsmiljöfrågor är avgörande både för 
medarbetares hälsa och arbetsprestation. 

Ekonomi 

Årets driftsresultat uppgår till 8,6 miljoner. Överskottet för nämndens verksamhet 
beror främst på intäkter av engångskaraktär. 
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Nämnden har under 2020, till kommuncentrala poster, levererat in 931,6 miljoner 
kronor avseende reavinster, resultat av markexploatering och tomträttsavgälden 
vilket är 23,6 miljoner mer än budgeterat. 

Fastighetsnämnden föreslås att återredovisa 8,6 miljoner av det utgående egna 
kapitalet så att nivån justeras till den av KS rekommenderade högsta nivån för eget 
kapital. 

Resultatet för fastighetsnämnden transfereringar uppgår till +8,0 miljoner. 

Nämndens investeringar 2020 uppgår till 153,4 miljoner vilket är 132.0 miljoner 
lägre än årets budget. Anledningen till avvikelsen är att ett större planerat förvärv 
är senarelagt. 

Exploateringsinvesteringarna visar på ett exploateringsnetto på -77 miljoner. Det 
avviker -65 miljoner mot årets budget. Målet gällande exploateringsekonomin, att 
vara i balans under en rullande 10-årsperiod uppfylls. 

Personalområdet 

Sjukfrånvaron är fortsatt på en mycket låg nivå på 3,2 %. Den tidigare höga 
personalomsättningen har minskat till 6,8 %. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Färdigställda bostäder* 3 168 4 357 4 494 

Färdigställda bostäder på kommunal mark** 1 608 2 326 2 641 

Antal bostäder i sökta planbesked 2 531 852 3185 

Antal BmSS platser i sökta planbesked 58 48 96*** 

Antal småhus i sökta planbesked 165 130 366**** 

Antal utbildningslokaler (förskola/ skola) i sökta 
planbesked 

26 10 13 

Antal hemlösa (vuxna & barn) 5 391 5 015 3 733 

*Inklusive bostäder på tidsbegränsat bygglov 
** Färdigställda bostäder i nybyggda hus på mark som markanvisats av fastighetsnämnden eller AB Älvstranden 
*** Varav 6 BmSS platser som hanteras vidare av LS/LF genom ansökan om förhandsbesked samt 8 BmSS platser 
hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked. 
****Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2018 2019 2020 

Nettoavkastning på stadens mark och byggnader 
förvaltad av fastighetsnämnden* 

445 961 477 437 (+7%) 516 937 (+8%) 

Resultat av reavinster och markexploatering -738,8 -785,4 -540,5 

Arbetad tid (årsarbetare) 257,9 265,6 270,4 

Beviljat bidragsbelopp för bostadsanpassningsbidrag 64,4 59,6 58,1 

Antal hushåll som bor med kommunalt kontrakt 1015 998 909 

Antal nyanlända hushåll som bor i en 
genomgångslägenhet 

1 102 1 308 1 300 

Antal trygghetsbostäder som beviljats subvention** 156 146 183 

*inkl Tomträtter, exkl reavinster. Ökning av nettoavkastningen är i budget beräknad till ca 6%. Detta givet att 
innehavet inte förändras avsevärt. Tomträtterna står för ca 70% av nettoavkastningen och levereras in till 
kommuncentrala poster 
** Avser antalet nya trygghetsbostäder som beviljats subvention under året 

Färdigställda bostäder 

Bostadsbyggandet har ökat successivt sedan 2017 och de senaste två åren har 
bostadsbyggandet svarat mot de tillkommande behoven som har följt av 
befolkningsutvecklingen. Detta borde leda till att bostadsbristen i Göteborg 
minskar. Totalt färdigställdes nästan 4 500 bostäder. 
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Av de färdigställda bostäderna var 47 % hyresrätter. Omkring 2/3 av 
nybyggnationen var på kommunal mark. 

Den höga nivån kan förklaras av en god konjunktur och efterfrågan samt utfallet av 
en tidigare kraftigt utökad planverksamhet. 

 

  

Ansökta planbesked 

Under året har kontoret ansökt om planbesked för sammanlagt cirka 3 200 bostäder 
inkluderat 96 BmSS, 857 studentbostäder och 366 småhus. 

Antal hemlösa (vuxna & barn)  

För andra året i rad minskar hemlösheten i Göteborg. Minskningen för 2020 var 
26 % jämfört med 2019. Stadens kartläggning av hemlöshet i april visar att det 
främst är bland hushåll utan sociala problem (strukturellt hemlösa) som 
minskningen skett. 

Faktorer som har påverkat hemlöshetens utveckling är, bland annat att det har 
tilldelats fler lägenheter till hemlösa hushåll under en längre period. 

Beviljat bidragsbelopp för bostadsanpassningsbidrag  

Det beviljade bidragsbeloppet för bostadsanpassningsbidrag blev 58,1 miljoner 
kronor för 2020. Det är 1,5 miljoner lägre än föregående år. Både antalet inkomna 
ansökningar och antalet ansökningar som har fått beslut under året är cirka 7 
procent lägre än 2019. Det minskade antalet ansökningar har med största 
sannolikhet påverkats av att färre personer inte kunnat, eller valt att uppsöka 
sjukvården under rådande pandemi. 
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Antal hushåll som bor med kommunalt kontrakt 

Antalet hushåll som bor med kommunalt kontrakt har minskat med 10 procent 
jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen är att antalet remisser från 
socialtjänsten stadigt minskat under de senaste två åren, samtidigt som antal 
överlåtelser ökar på grund av att det under 2017 anvisades rekordmånga hushåll, 
vilka nu får ta över sina hyreskontrakt. Ett fortsatt minskat inflöde av remisser från 
socialtjänsten under 2020 borgar för att antalet kommunala kontrakt kommer 
fortsätta minska under 2021. 

Antal nyanlända hushåll som bor i en genomgångslägenhet 

Antalet nyanlända hushåll som bor i en genomgångslägenhet är på samma nivå 
som tidigare år och är nu 1 300 hushåll. Under 2021 förväntas antalet 
genomgångslägenheter minska i takt med att hushåll som uppnått sin maximala 
boendetid flyttar ut, samtidigt som antalet nytillkomna hushåll som anvisas till 
Göteborg av Migrationsverket är fortsatt lågt. 

Antal trygghetsbostäder som beviljats subvention 

Antalet nya trygghetsbostäder som har beviljats subvention under året var 183 
stycken. Som angavs i delårsrapport per augusti kunde inte fastighetsnämnden 
bevilja fler än 120 nya trygghetsbostäder under 2020 på grund av att nämnden inte 
tilldelas en utökad ram för trygghetsbostäder för 2020. I och med att nämnden får 
utökade resurser för 2021 kunde nämnden under hösten bevilja ytterligare 63 
trygghetsbostäder subvention. Dessa kommer att starta först 2021 och belastar 
därför inte årets budget. Totalt har nu 1 159 lägenheter beviljats subvention. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Bostad2021 – Prognosen för antal färdigställda bostäder 2021-12-31 visar på 4 300 bostäder. Projektmålet 7 000 
färdigställda bostäder uppnås enligt prognosen kvartal 2 2023. (se även kapitel 3.5.4) 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Inga nya avvikelser sedan föregående rapportering. Tidigare prognos om 4300 bostäder kvarstår. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Inga nya konsekvenser sedan föregående rapportering. Det är fortsatt en fördröjning i tid för när bostäderna kan 
tas i bruk av köpare/hyrestagare. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Interna resurser kan komma att vara uppbokade i projekten under en längre period än planerat. Vissa externa 
resurser kan inte med säkerhet vara kvar tills projekten slutförts på grund av tider i deras avtal. Detta kan innebära 
att nya resurser behöver komma in i projekten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förseningar i färdigställandet kan innebära påverkan på genomförandeekonomin i berörda delprojekt. 

Vidtagna åtgärder 

Riskanalys framtagen av staden i samverkan med byggaktörerna med syftet att bibehålla eller öka leveransen av 
bostäder till 2021-12-31. Riskanalysen följs upp och bearbetas tillsammans med byggaktörerna i samband med 
den kvartalsvisauppdateringen av prognosen för antal färdigställda bostäder 2021-12-31. Riskanalysen har inte 
uppdaterats efter den senaste rapporteringen. 
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2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 

Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 80 77 * 79 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 4,1 3,5 3,2 4,5 

Mål för sjukfrånvaron 2020 kommer från arbetsmiljömålen 2019-2021, där vi har 4,5 som mål för 3-årsperioden. 
 
*HME: Utfall 2020 kan fås först när resultaten från medarbetarenkäten kommer, i mitten av februari. 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

Mål och indikatorer fastighetsnämnden inkl bedömning av måluppfyllelse 

Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters 
skiftande behov.  Viss 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 

Antal småhus i sökta planbesked 95 130 366* 350 

Antal studentbostäder i sökta planbesked 110 150 857** 600 

Andel färdigställda hyresrätter 36 45 47 %  

20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden.  God 

Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner  18 500 25 000 20 000 

Antal bostäder under pågående nybyggnation 7 257 8 178 9 562  

Färdigställda bostäder 3 168 4 357 4 494 4 500 

Varav tidsbegränsade bygglov 57 100 232  

Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020.  Viss 

Antal färdigställda småhus/stadsradhus 324 331 351  

Antal småhus/stadsradhus i ansökta planbesked 95 130 366* 350 

Antal småhus/stadsradhus under pågående 
nybyggnation 

349 260 244  

Antal sålda småhustomter via mäklare på 
kommunägd mark 

15 4 20 15 

*Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked 
** Avvikelsen för studentbostäder beror på förändring av innehåll i projekt från bostäder till studentbostäder på 
grund av svårigheten att få till skola/ förskola. 

2.2.3 Verksamhetsnära mål 
De verksamhetsnära målen följs upp under kapitlet "styrinformation till nämnden" 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv 
  2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro (%) 4,1 3,5 3,2 

Förvaltningsextern personalomsättning (%) 11,9 6,3 6,8 

Fastighetskontoret har en låg sjukfrånvaro som fortsatt minska successivt de 
senaste åren. För helåret 2020 ligger sjukfrånvaron på i princip samma nivå som 
2019. Utifrån pandemin hade vi väntat oss en viss ökning i år. Att denna förväntade 
ökning uteblivit kan delvis bero på att majoriteten av kontorets medarbetare har 
möjlighet att arbeta hemifrån, vilket kan ha lett till att färre insjuknat. Den ökade 
tillämpningen av flexibel arbetsplats har troligtvis även bidragit till att medarbetare 
i större utsträckning arbetat hemifrån istället för att sjukanmäla sig vid lindriga 
förkylningssymptom. 

Gällande personalomsättning har vi sett en halvering från 2018 till 2019. 
Personalomsättningen gick från en utdragen period med höga nivåer till omkring 
6% på bara ett år. För 2020 har personalomsättningen ökat något (+0,5), men ligger 
i princip på samma nivå som 2019. Att denna trend med fortsatt relativt låg 
omsättning kvarstår bedöms främst kopplas till faktorer som påverkas av den 
försämrade konjunkturen genom att det finns färre lediga arbeten. Samtidigt som 
färre jobb utlyses kan kraven på sökande komma att höjas vilket gör det svårare för 
medarbetare med mindre erfarenhet att byta jobb. I år har troligtvis även pandemin 
bidragit till en minskad benägenhet att byta jobb, då kommunen uppfattas som en 
trygg arbetsgivare. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Den pågående Corona-situationen har haft en påtaglig inverkan på medarbetares 
och chefers arbetsmiljö under året. Både den psykosociala och den fysiska 
arbetsmiljön har förändrats utifrån att hemarbetet ökat markant. I september 2020 
besvarade 80% av fastighetskontorets medarbetare en enkät kring hur de upplevt 
sin arbetssituation sedan mars. Bland annat visade resultaten att det är fler 
medarbetare som är positiva än negativa till hur den totala arbetsmiljön påverkats 
av de anpassade arbetssätten. 

Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt med anpassningar för att tillmötesgå 
medarbetares önskemål och säkra en god arbetsmiljö på hemmaplan. För att 
upprätthålla den sociala sammanhållningen uppmuntras bland annat till digitala 
fikor och kontinuerliga avstämningar både mellan chefer och medarbetare och 
kollegor emellan. För att tillgodose en god fysisk arbetsmiljö i hemmet har 
medarbetare möjlighet att låna hem kontorsstolar, tangentbord och andra 
hjälpmedel. 
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Dessa nya förutsättningar leder till ändrade krav på kontorets chefer, där förmågan 
att leda på distans prövas. Att stärka chefer i dessa arbetslednings- och 
arbetsmiljöfrågor är avgörande både för medarbetares hälsa och arbetsprestation. 

Utifrån de förändrade arbetssätt som pandemin inneburit har den digitala 
utvecklingen påskyndats. Detta kommer vara en fortsatt angelägen fråga, där vi 
strävar efter att i än högre utsträckning möjliggöra en god digital arbetsmiljö. 
Oavsett pandemins fortsatta utveckling framöver kommer frågan kring hur vi 
skapar goda förutsättningar för hemarbete att vara en aktuell fråga under 2021. En 
arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram riktlinjer för hur vi bland annat ska hantera 
möteskultur, ledarskap på distans och flexibel arbetsplats både på kort och lång 
sikt. 

På grund av det höga tempot inom stadsutvecklingen har problem kopplade till 
målkonflikter, otydligheter i roller och ansvar ökat gradvis de senaste åren. 
Konsekvenserna av detta har bland annat blivit att flera funktioner har fått avsevärt 
högre arbetsbelastning samt att mycket tid går till avstämningar mellan stadens 
aktörer inom området, vilket bidrar till den ansträngda arbetsbelastningen. 
Sammantaget krävs ett fortsatt aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och då i 
synnerhet kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön för medarbetarna inom 
stadsutveckling. 

Fastighetskontoret har ett relativt gynnsamt utgångsläge inför en framtid som är 
svårbedömd och där förändringar kan ske snabbt. Över ett flerårsperspektiv finns 
en ambition om att personalvolymen ska minska samtidigt som verksamheten 
förväntas leverera mer, detta kan uppnås genom en kombination av renodling av 
verksamheternas uppdrag, effektivisering och teknikutveckling. Vad gäller de 
övergripande verksamhetsmålen inom personalområdet så utmärker sig 
fastighetskontoret med genomgående höga värden i medarbetarenkäten samt en av 
stadens lägsta sjukfrånvaronivåer. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 
N200 inkl tomträtter & rearesultat 
(mnkr) 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 Avvikelse Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 

Intäkter 1 711,2 1 595,8 115,4 2 191,1 1 743,7 

Kostnader -804,6 -721,4 -83,2 -1 090,4 -731,9 

Kommunbidrag 33,6 33,6 0,0 41,6 53,6 

Kommunbidrag övriga transfereringar -931,6 -908,0 -23,6 -1 149,9 -1 077,6 

Resultat 8,6 0,0 8,6 -7,6 -12,2 

Eget kapital 33,6 25,0 8,6 9,9 5,3 

Från år 2020 bokförs arbetad tid i projekt som minskad personalkostnad, tidigare bokförts som intäkt. 
Kommunbidrag övriga transfereringar avser resultat av tomträtter, resultat av markexploatering samt reavinster 
som levererats till kommuncentrala poster 

Fastighetsnämndens resultat uppgår till 8,6 miljoner kronor. Överskottet för 
nämndens verksamhet beror främst på intäkter av engångskaraktär såsom 
stenbrytning, ersättningar för skadestånd, bidrag- och försäkringsersättningar. 
Resultatet påverkas även av att kostnaderna är lägre på grund av att planerad 
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verksamhet som till exempel att tillkommande/avgående fastigheter senarelagts 
under året än planerat. Även personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser 
samt fördröjda rekryteringar. 

Nämndens nettokostnader för nyanlända uppgår till 25,5 miljoner kronor, vilket är 
7,5 miljoner kronor högre än 2019. Kostnader för nyanlända överstiger de medel 
som i kommuncentral budget avsattes för nämnden att avropa. Nämnden gjorde 
under 2020 kortsiktiga besparingar framförallt på underhåll för att kunna bära 
dessa kostnader. Orsaken till kostnadsökningen beror främst på att 
fastighetsnämnden från och med november 2019 åter tog Dala Gärde vandrarhem i 
bruk som mellanboende, som en följd av minskad efterfrågan från socialtjänsten på 
tillfälliga nödbiståndsboenden. 

Reavinster, resultat av markexploatering och tomträttsavgälden levereras in till 
kommuncentrala poster. Årsprognosen avseende reavinster och resultat av 
markexploatering uppgår till 540,5 miljoner kronor och för tomträtter till 391,1 
miljoner.  

3.2.1.1 Fördjupning till nämnden 

 N200 (mnkr)  Bokslut 
2020 

Budget 
2020  Avvikelse  Bokslut 

2019 
Bokslut 
2018 

N200 exkl tomträtter, rearesultat och nyanlända 

 Intäkter  484,6 478,2 6,5  517,8   481,1  

 Kostnader  -492,5 -494,1 1,5  -538,0   -504,6  

 Kommunbidrag  24,6 24,6 0,0  30,6   39,3  

 Resultat  16,7 8,7 8,0  10,4   15,8  

 N200 Nyanlända  

 Intäkter  107,3 106,8 0,5  89,2   64,3  

 Kostnader  -115,4 -115,5 0,1  -109,3   -94,8  

 Kommunbidrag  0,0 0,0 0,0  2,0   2,5  

 Resultat  -8,1 -8,7 0,6  -18,1   -28,0  

 N200 tomträtter och rearesultat  

 Intäkter  1119,2 1010,8 108,4  1 583,9   1 198,3  

 Kostnader  -196,6 -111,8 -84,9  -443,0   -132,4  

 Kommunbidrag  9,0 9,0 0,0  9,0   11,8  

 Kommunbidrag övr transf  -931,6 -908,0 -23,6  -1 149,9   -1 077,6  

 Resultat  0,0 0,0 0,0  0,0   0,0  

 N200 inkl tomträtter, rearesultat och nyanlända  

 Intäkter  1711,2 1595,8 115,4  2 191,1   1 743,7  

 Kostnader  -804,6 -721,4 -83,2  -1 090,4   -731,9  

 Kommunbidrag  33,6 33,6 0,0  41,6   53,6  

 Kommunbidrag övr transf  -931,6 -908,0 -23,6  -1 149,9   -1 077,6  

 Resultat  8,6 0,0 8,6  -7,6   -12,2  

 Eget kapital   33,6   25,0   8,6   9,9   5,3  

Den nedersta tabellen visar nämndens totala omslutning inklusive intäkter och kostnader avseende tomträtter, 
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rearesultat och nyanlända. 

Nyanlända 

Resultatet för fastighetsnämndens arbete med att anvisa bostäder för nyanlända 
flyktingar uppgår till - 8,1 miljoner kronor för 2020. Det inkluderar de 17,4 
miljoner kronor som fastighetsnämnden tilldelades för arbetet med 
Bosättningslagen enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020. 
Fastighetsnämndens nettokostnader för 2020 uppgår till 25,5 miljoner kronor, 
vilket är 7,5 miljoner kronor högre än 2019. Orsaken till kostnadsökningen beror 
främst på att fastighetsnämnden från och med november 2019 återtog Dala Gärde 
vandrarhem i bruk som mellanboende, som en följd av minskad efterfrågan från 
socialtjänsten på tillfälliga nödbiståndsboenden. 

2021 

För 2021 förväntas kostnaderna för nyanlända bli lägre för fastighetsnämnden på 
grund av att inhyrningen av vandrarhemmet Dalagärde från och med januari 2021 
ersätts av styckevis inhyrda lägenheter från lokalförvaltningen. Budgeten för 2021 
är satt till 18 miljoner kronor. Under året förväntas också det totala antalet 
genomgångslägenheter som förvaltas av fastighetskontoret att börja minska på 
grund av att fler flyttar ut än in. Totalt ska knappt 360 hushåll flytta ut medan 
endast cirka 160 förväntas flytta in. Även behovet av mellanboendeplatser 
förväntas minska därför. Det finns dock en risk att merkostnader kan uppstå på 
grund av ersättning för reparationer med mera som följer av det ökade antalet 
avflyttningar under året. 

2022 

Under 2022 kommer antalet genomgångslägenheter som förvaltas att fortsätta 
minska. Det är under detta år som flest antal utflyttningar kommer att ske, strax 
över 420 stycken. Samtidigt förväntas endast 160 nya hushåll flytta in i en 
genomgångslägenhet. Behovet av mellanboendeplatser förväntas ligga på samma 
nivå som för år 2021. Kostnadsnivån är fortsatt beroende på storleken på 
merkostnaderna för avflyttningarna men förväntas i övrigt vara på samma nivå som 
2021. 

Reavinster, resultat av markexploatering samt tomträtter  

Intäkter och kostnader avseende tomträtter och reavinster överförs varje månad till 
kommuncentrala poster. Överföringen bokförs som en kostnad i kontoklassen 
"kommunbidrag övr. transfereringar". Resultatet av tomträtter och reavinster 
påverkar inte nämndens nettoresultat men intäkterna och kostnaderna syns i 
resultaträkningen. 

Nämnden har under 2020, till kommuncentrala poster, levererat in cirka 931,6 
miljoner kronor avseende reavinster, resultat av markexploatering och 
tomträttsavgälder vilket är 23,6 miljoner mer än budgeterat. 

Resultatet av tomträttsverksamheten är 391,1 miljoner kronor, 16,9 miljoner kronor 
lägre än budget. Främst beror avvikelsen på att vi haft flera tomträttsavtal som 
bestridits och därför har budgeterad höjning inte kunnat debiteras. Kommunen har 
hittills vunnit i domstol och prognosen är att vi även kommer göra det avseende de 
ärenden som ännu inte är avgjorda. Avgifterna kommer då att debiteras retroaktivt. 

Intäkterna från exploateringsverksamheten uppgår till 551 miljoner kronor varav 
35 miljoner kronor avser medfinansieringsersättning från exploatörer. 
Försäljningsintäkten uppgår till 516 miljoner kronor och är 16 miljoner högre än 



 

Årsrapport 2020 Facknämnder  14 (47) 
Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

budgeterat. Kostnaden uppgår till 182 miljoner kronor jämfört med budgeterade 
100 miljoner kronor. Kostnaden påverkas av 65 miljoner kronor som avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur. Kostnaden för att iordningställa den sålda 
marken uppgick till 116 miljoner kronor. Nettoresultatet av markexploatering 
uppgår till 369,2 miljoner kronor, vilket är 30,8 miljoner lägre än budgeterat. Vissa 
planerade försäljningar 2020 har, bland annat till följd av fördröjd möjlighet för 
exploatören att få markåtkomst eller att förhandlingar tagit tid, skjutits till 2021. 
Resultatet är lägre än tidigare års resultat men får ändå betraktas som ett normalt 
förväntat resultat som svarar mot målen för bostadsproduktionen och särskilt mot 
bakgrund av pandemin 2020. 

Utfallet för reavinster är 171,3 miljoner kronor en avvikelse på 71 miljoner högre 
än budget. Budgeten är svår 
att prognostisera eftersom 
flera av försäljningar ofta 
sker på initiativ av köparna. 
Tomträttshavare som 
bestämt sig för friköp under 
året och inte längre avvaktat 
utredningen om ny modell 
för friköp (senast bordlagt i 
FN till feb 2021) är för 
övrigt främsta orsaken till 
årets överskott. 

Reavinster och överskott 
som uppkommer i samband 
med 
exploateringsinvesteringar 
ger förutsättningar för att 
finansiera andra kommunala 
investeringar. 

 

3.2.2 Investeringsredovisning 

3.2.2.1 Investeringar 

Belopp i mnkr Bokslut 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0,0  0,5   -0,5  

Utgifter -153,4  -285,9  132,5 

Netto -153,4  -285,4  132,0 

Fastighetsnämndens totala investeringsutgifter (exklusive exploateringar) för 2020 
uppgår till 153 miljoner kronor, 132 miljoner lägre än årets budget. 

Största anledningen till avvikelsen är att utfallet för förvärv inte har blivit så stort 
som budgeterat. Ett förvärv på 208 miljoner kronor var planerat att göras under 
2020 men planeras nu till första halvåret 2021. 
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Redovisning per område 

Investeringsområde, mnkr Bokslut 2020 Budget 2020 

 Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster 

 Förvärv och rivningar   -73,9    -187,1   

 Investeringar inom utveckling av mark 
och byggnader  

-79,3   -97,2   

 Västsvenska paketet   -0,2    -1,6   0,5  

 Summa  -153,4   -285,9   0,5  

Utfallet för 2020 avseende investeringar inom utveckling av mark och byggnader 
blev 79 miljoner kronor, en avvikelse mot på budget på cirka 18 miljoner kronor. I 
augusti bad kontoret om att få flytta 25 miljoner kronor från budgeten för förvärv 
till investeringar inom mark och byggnader. Det var främst för att kunna finansiera 
utbyggnaden av tekniska system (VA, el) i samband med exploateringen i 
Lillhagsparken. Prognosen för detta var då ca 17 miljoner kronor för 2020. Utfallet 
landade nu på cirka 10 miljoner kronor.  

Fördjupning till nämnden 

Förvärv och rivningar (strategiska förvärv, övriga förvärv, 
exploateringsrelaterade utgifter och rivningar) 

Under året har följande förvärv gjorts. 

o Kobbegården 152:1 från Castellum AB för 23,5 miljoner kronor 

o Göteborg Gamlestaden 27:5 från Trafikverket 29,5 miljoner kronor. 

o August Bark 4,2 miljoner kronor, åtgärder i altbofastigheten som vi förvärvade 
från Bygga Hem 2018. 

o Grimmered 4,2 miljoner kronor, åtgärder i altbofastigheten som vi förvärvade 
från Bygga Hem 2018. 

o Inlösen av Backa 866:824 4,5 miljoner kronor för allmän plats till 
Trafikkontorets projekt gator inom Backaplans området. 

o Inlösen allmän plats Uggledal 0,4 miljoner kronor 

Utfallet för övriga exploateringsrelaterade utgifter och rivningar uppgår till ca 7,5 
miljoner kronor. 

  

Investeringar inom utveckling av mark och byggnader 

• Hyresgästanpassningar 

Göteborgslokaler har utfört hyresgästanpassningar på de torg som de förvaltat på 
uppdrag av Fastighetskontoret. Totalt har dessa under 2020 uppgått till 6 miljoner 
kronor. De största åtgärderna är byte av ventilation på Systembolagets lokaler på 
Landala torg, ombyggnad av omklädningsrum på Lundby sjukhus samt byte av 
undertak och ny belysning i lokal på Wiselgrensplatsen. 

Räddningstjänsten har gjort reinvesteringar under 2020 på brandstationerna och de 
bergrum som de förvaltar för 3 miljoner kronor. 
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• Myndighetskrav, miljö och energibesparing 

Kontoret har åtgärdat ett antal enskilda avlopp där miljöförvaltningen har utfärdat 
förbud mot användning. Dessa anläggningar byts i den takt som miljöförvaltningen 
handlägger ansökningar om nya anläggningar. Totalt under 2020 har 8 avlopp 
åtgärdats för totalt ca 1,8 miljoner kronor. 

• Upprustning av kommunens byggnader och anläggningar 

Restaurering av bastionen Carolus Rex på Kungsgatan 3 påbörjades under hösten 
2019 och har pågått under 2020. Vissa invändiga arbeten i de gamla krutförråden 
återstår. I samarbete med Park- och Naturförvaltningen har även parken ovan 
bastionen gjorts i ordning. Drygt 13 miljoner kronor beräknas restaureringen av 
bastionen kosta totalt, samt ytterligare 2 miljoner för parken som Park- och 
Naturförvaltningen står för. 

Grundförstärkningen av Oterdahlska huset på Östra Hamngatan 11 avslutades 
under året. Nu har projektering för återuppbyggnad av lokalerna invändigt 
påbörjats. Hyresgästen, Västra Götalandsregionen, kommer att ha konferensservice 
samt Medicinhistoriska museet i byggnaden när lokalerna är klara. Totalt beräknas 
alla arbeten kosta ca 35 miljoner kronor. 

Upprustning av Villa Ramsäter på Hallegatan 4 har genomförts under 2020. Här 
har fyra lägenheter och en lokal färdigställts i det gamla huset. I december 
beslutade Fastighetsnämnden att kontoret ska gå vidare med en försäljning av 
byggnaden. Totalt beräknas upprustningen kosta ca 35,5 miljoner kronor. 

På Lilla Torps stall finns polisens rytteri. Under 2020 har stallbyggnaden fasader 
renoverats och byte av tak påbörjats. Totalt beräknas åtgärderna kosta ca 3,5 
miljoner kronor. 

Bryggor och bryggkonstruktioner på Saltholmens nakenbad har renoverats, till en 
kostnad på 2,7 miljoner kronor. 

Projektering för byte av golvbjälklag i Billdals stall, som är från slutet av 1800-
talet, har genomförts och arbetena kommer att utföras under 2021. Totalt beräknas 
kostnaden bli 15 miljoner kronor. 

3.2.2.2 Exploateringsinvesteringar 

  Bokslut 2020 Budget 2020 

Exploateringsinkomster  932   2 252  

Kvartersmarksutveckling  -346   -1 189  

Exploateringsfinansierad allmän plats  -608   -818  

Skattefinansierad allmän plats  -55   -257  

Exploateringsutgifter  -1009   -2 264  

Årligt exploateringsnetto  -77   -12  

VA-utbyggnad (exploatering)   

Inkomster anslutningsavgifter 53  58  

Utgifter utbyggnad -144  -115  

Årligt Utbyggnadsnetto -91  -57  
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Nettot av fastighetsnämndens exploateringsinvesteringar för 2020 uppgår till -
77 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på -65 miljoner kronor och mot 
prognosen i augusti med +50 miljoner. 

Exploateringsinkomsterna blev 1320 miljoner lägre än budgeterat. Största 
anledningen är att markförsäljningarna inte blivit så stora i år som budgeterat. 
Inkomsterna är prognostiserade att komma nästkommande år eller senare. I bland 
annat projekt som Mashuggskajen, kv Klåvesten och Fixfabriken och har vi varit 
alltför optimistiska när försäljningsinkomsterna skulle komma. 

Även exploateringsutgifterna blev lägre än budgeterat, 1255 miljoner kronor. 

Det är en stor avvikelse mellan budget och utfall i projektet Masthuggskajen. Där 
har precis en GFS avslutats och inga gator har byggts ut innan denna var klar. I 
budgeten finns även utgifter för Frihamnen med men projektet är pausat och 
utgifterna för Jubileumsparken kommer att gå som vanlig investering istället för 
exploatering. Övriga projekt där utgifterna kommer senare än planerat är i 
Pumpgatan etapp 2 och Sänkning av Götaleden. 

Självfinansieringsgraden över en rullande 10 års period (2011-2020) ligger på 
104%. 

 
Prognos självfinansieringsgrad 2021-2032. 

 
Kretslopp- och vatten 

Förvaltningen insåg tidigt att kostnaderna för VA-investeringar i 
exploateringsprojekten förväntades vara högre än budgeterat. I maj fattade 
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nämnden beslut om utökad exploaterings-budget om 63 Mnkr till 178 Mnkr. Det är 
en av KF godkänd avvikelse. Avvikelsen mellan utfall och tillåten utökad budget 
på 34 Mnkr beror till större delen på att en handfull projekt fått framskjuta 
tidplaner och att upparbetade kostnader inte blivit fullt ut fakturerade. Avvikelsen 
på 5 Mnkr för inkomsterna beror dels på att en handfull projekt fått framskjuta 
tidplaner dels på förskjutna debiteringar av anslutningsavgifter. Flera insatser har 
gjorts under året, bland annat har förvaltningen deltagit i gemensam resurs- och 
tidsplanering av exploateringsprojekt med övriga staden. 
 

Redovisning per exploateringsprojekt 

 

  Årsbokslut december 2020 

Portföljer(mkr) Utfall               
2005-2020 

Prognos          
2021-2033 

2005-2033 

BoStad2021    

Inkomst 725 1 775 2 500 

Utgift -600 -675 -1 275 

Netto 125 1 100 1 225 

Gamlestaden    

Inkomst 200 700 900 

Utgift -650 -850 -1 500 

Netto -450 -150 -600 

Älvstaden*    

Inkomst 325 7 000 7 325 

Utgift -1 600 -6 100 -7 700 

Netto -1 275 900 -375 

Övriga projekt    

Inkomst 5 150 5 000 10 150 

Utgift -3 400 -3 700 -7 100 

Netto 1 750 1 300 3 050 

Kretslopp och vattens utfall och prognoser ingår inte i siffrorna i tabellen 

*Älvstadens siffror i tabellen innehåller endast kommunens inkomster och utgifter i de projekt som 
ingår i denna portfölj, dvs inkomster för markförsäljning där kommunen äger marken, utgifter för 
utbyggnad av allmän plats och inkomster i form av exploateringsbidrag från Älvstranden utvecklings 
AB. Älvstranden utveckling AB's inkomster och utgifter för kvartersmark ingår inte i underlaget.  

  

BoStad2021 

BoStad2021s mål är att bygga 7000 bostäder fram till 2021 utöver den ordinarie 
produktionen. Målet kommer inte att nås till 2021 men bedöms nås till 2023. 
Projekten som ingår i portföljen består av både av förtätningsprojekt inom redan 
utbyggda områden och projekt där utbyggnad av allmän plats är mer omfattande. 
Med de byggrätter som projekten innehåller ger detta ett bra exploateringsresultat. 
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Inkomsterna för portföljen prognostiseras till cirka 2 500 miljoner kronor och 
utgifterna till ca 1275 miljoner vilket ger ett positivt nettoresultat på cirka 1 225 
miljoner för perioden 2015-2023. Ekonomin för Bostad2021 har förbättrats sedan 
prognosen i UR2. Ökade inkomster i bland annat FIXfabriken står för de största 
förändringarna. 

Älvstaden  

Portföljen redovisar kommunens del av inkomster och utgifter för utbyggnad av 
Älvstaden. I sammanställningen ingår inte Älvstranden utveckling AB's inkomster 
för markförsäljning inom exploateringsprojekten. Fastighetsnämnden ansvarar för 
samordning och redovisning av utbyggnad av allmän plats inom Älvstaden i de 
områden där Älvstranden Utveckling AB äger mark och har projektansvaret. 
Nämnden har dessutom självt programansvaret för områdena Backaplan, 
Centralenområdet och Ringön inom Älvstaden. Underlaget bygger på startade 
detaljplaner vilka är uppdaterade efter de uppgifter fastighetskontoret har idag. 

Prognosen för inkomsterna i pågående detaljplaner är 7 325 miljoner kronor och 
för utgifterna 7 700 miljoner vilket ger ett resultatnetto på -375 miljoner under åren 
2013-2034. Resultatet för portföljen har förbättrats sedan förra årsskiftet vilket 
främst beror på att tidigare prognoser för Frihamnen inte finns med i nuvarande 
underlag och att utgifterna för Jubileumsparken är inte med i underlaget utan ligger 
i investeringsbudgeten istället för exploateringsbudgeten. 

Allteftersom nya detaljplaner startar inom Älvstaden kommer dessa ingå i 
portföljen. 

Gamlestaden (exkl vp-projekten) 

Portföljen för Gamlestaden innehåller projekten Gamlestads torg etapp 1 o 2, 
Gamlestadens fabriker, kv Gösen samt kv Makrillen. Inkomstprognosen för 
portföljen uppgår till cirka 900 miljoner och utgifterna till cirka 1500 miljoner 
vilket ger ett resultatnetto på cirka -600 miljoner. Fastighetsnämnden beslutade, 
2020-10-19 § 189, att ge fastighetskontoret i uppdrag att redogöra för 
”Exploateringsekonomi och investeringsram för portföljen Gamlestaden”. I 
uppdraget ingår det också att föreslå eventuella förändringar av portföljens 
omfattning. Detta kan innebära att prognosen för portföljen kan komma att 
påverkas. Uppdraget bedöms redovisas under 2021. 

Projekten innefattar en stor stadsutveckling av Gamlestaden. Kollektivtrafiken har 
fått en ny struktur och nu återstår det att bygga om strukturen för övrig trafik. Nya 
Lödelse låg tidigare på platsen vilket har medfört att en av Sveriges största 
arkeologiska utgrävningar har gjorts i området. Inkomsten för tillskapade av 
byggrätter täcker inte en så omfattande stadsutveckling. 

Fastighetsnämndens övriga projektportfölj 

De flesta projekt inom portföljen innehåller detaljplaner för byggnation av 
bostäder. Portföljen innehåller även projekt för verksamheter och byggande för 
kommunala behov, förskolor, skolor och boende för särskild service. 
Inkomstprognosen för portföljen uppgår till cirka 10 miljarder kronor och 
utgifterna till cirka 7 miljarder vilket ger ett nettoresultat på cirka 3 miljarder. 
Portföljen omspänner pågående projekt mellan åren 2005 till 2030. 

Ekonomin för de övriga projekten har förbättrats något sedan UR2. Det är beror på 
tillkommande projekt som visar på positivt resultat men också på förbättrad 
ekonomi i andra pågående projekt. 
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3.2.2.3 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

   Ack. utfall Total projektprognos Projektbudget  

       Avser föregående prognos   

Projekt 
KF-
beslutat 
(ja/nej) 

Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår 

 Selma Lagerlöfs 
torg, IB495  

 nej   198,1   212,2   201,1   239,5   197,7   249,1   2024  

 Gamlestan etapp 1, 
IB213  

 nej   123,4   601,3   203,3   658,0   203,3   658,0   2024  

 Ringön spårvagns-
depå, II451  

 nej   17,0   234,5   187,0   332,7   187,0   323,3   2024  

 Norr om 
Masthugget IB186   ja   133,6   42,6   1860,0   2020,0   1860,0   2020,0   2029  

Selma Lagerlöfs torg 

I Selma Lagerlöfs torg byggs ca 1200 bostäder. I centrum har det byggts ett nytt 
stadsdelshus, en ny livsmedelsbutik och ett nytt gemensamt parkeringshus. 

Inkomstprognosen har ökat med ca 3 mnkr på grund av tilläggsköpeskilling i 
samband med att byggaktörerna fått bygglov. 

Utgiftsprognosen har minskat med ca 10 mnkr. Detta bland annat till följd av en 
omföring av utgifter för gata som tillhört ett intilliggande projekt, dp 
Litteraturgatan. 6 mnkr beror på utgifter för rivning och marksanering, som inte 
blivit lika dyrt som prognostiserat. 

Den planerade idrottshallen kommer inte att byggas inom Keywes tomträtt. Keywe 
har för avsikt att fylla utrymmet för idrottshallen med lägenheter och lokaler. 

Gamlestads torg etapp 1 

Det kommer byggas ca 250st. bostäder och ca 30 000 kvm lokalyta innehållande 
bland annat kontor, världslitteraturhus samt ett nytt resecentrum. 

Utbyggnad pågår och 2018 invigdes resecentrum och världslitteraturhus 
innehållande ett bibliotek vid kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads Torg. I år har 
bostäderna vid kajen färdigställts och i augusti invigdes Göteborgs första cykelhus. 
Byggnation av bostäder norr om Världslitteraturhuset pågår och under 2021 
planerar Peab byggstarta en kontorsbyggnad. 

Pågående pandemi har inneburit att hotellprojektet inte kan genomföras som 
planerat. Då tidplanen är viktig för projektet har fastighetsnämnden beslutat (2020-
12-07) att byggrätten ska markanvisas med ändrat innehåll från hotell till 
bostadsändamål med inriktning student- och trygghetsbostäder. På grund av detta 
bedöms färdigställande av detaljplanen förskjutas och vara klar i sin helhet 2024. 

Ringön spårvagnsdepå 

Detaljplanen möjliggör byggnation av en spårvagnsdepå med tillhörande 
anläggningar. Detaljplanen vann laga kraft 2018-06-29. Planområdet omfattar 
ca 90 000 kvm varav ca 55 000 kvm utgör byggrätt för trafik, allmän fordons-
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service och uppställning. 

Depån byggs i två etapper. Etapp 1 är färdigställd och Västra Götalands-regionen 
genom Västfastigheter kommer att bygga etapp 2. Byggnationen beräknas vara klar 
2024. 

Utgiftsprognosen har ökat för utbyggnad av gata med ca 9,5 mnkr till följd av 
uppräkning till 2020 års prisnivå. Projektkalkylen för Ringön har uppdaterats till 
dagens kostnadsnivå vilket inneburit en ökad prognos med 30 %. 

Norr om Masthugget/Järnvågen  

Detaljplanen möjliggör cirka 1 200 – 1 300 bostäder och 155 000 kvadratmeter 
verksamhetslokaler (t ex. handel, kontor, hotell). Detaljplanen medger även två 
förskolor, tre parkeringsanläggningar, läge för linbanestation och linbanetorn. 

Projektet är en del av Älvstaden. Planens genomförande beräknas pågå mellan 
2019-2029. Utbyggnad av allmän plats och kvartersmark har startat. 

Genomförandestudien är slutförd. Kostnaden för utbyggnad av allmän plats 
bedömdes i genomförandestudien till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 års prisnivå) 
innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan behållas 
oförändrad för allmän plats. 

 

3.2.3 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 
genom beslut av andra nämnder 

Kommuncentral post (Belopp i tkr) Utfall Budgeterat 
belopp Avvikelse 

 Nyanlända  25 515 17 400 -8115 

 Bostad2021  4 200 4 200 0 

 Enkelt avhjälpa hinder  438 500 62 

I tabellen redovisas i budgeterat belopp de medel nämnden fått från kommuncentrala medel. 

Kostnader för nyanlända överstiger de medel som i kommuncentral budget avsattes 
för nämnden att avropa. Nämnden gjorde under 2020 kortsiktiga besparingar 
framförallt på underhåll för att kunna bära dessa kostnader. 

Enkelt avhjälpa hinder avviker med ca 62 tkr. Avvikelsen beror på att 
upphandlingen skedde senare än planerat, och på grund av pandemin kunde inte 
alla planerade inventeringar av anläggningar genomföras. 

3.2.4 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/riktat statsbidrag Erhållen ersättning och/eller uppbokad 
fordran avseende 2020 (tkr) 

Motpart 
(kod) Ev kommentar 

Hyresreduceringar 3524 XSXX Hyresrabatt Corona 

Skadeståndshyror nyanlände 656 XSMI  

Vinova staden ska funka för alla 121 XSXX projektmedel 

Gödselgasstöd Jordbruksverket 115 XSXX  

Tomgångskostnader 174 XSMI  
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3.2.5 Fastighetsnämnden N205 transfereringar 

Resultatredovisning i sammandrag 

(mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 Avvikelse Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Kostnader -60,0 -68,0 8,0 -61,8 -66,2 

Kommunbidrag 68,0 68,0 0,0 68,0 73,0 

Resultat 8,0 0,0 8,0 6,3 7,0 

Resultatet för nämndens transfereringar blev + 8,0 miljoner kronor. Utfallet för 
transfereringar för 2020 är 8.0 miljoner lägre än budget och 1,8 miljoner lägre än 
utfallet för 2019. Transfereringar består till 98 procent av kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag, varför det i huvudsak är dessa kostnader som påverkar 
utfallet. Bostadsanpassningsbidraget minskade med 1,5 miljoner kronor jämfört 
med 2019. Både antalet inkomna ansökningar och antalet ansökningar som har fått 
beslut under året var cirka 7 procent lägre än 2019. Det minskade antalet 
ansökningar har med största sannolikhet påverkats av att färre personer inte kunnat, 
eller valt att uppsöka sjukvården under den rådande coronapandemin, och därför 
inte kunnat skicka in någon ansökan. Även antalet beslut har påverkats av 
pandemin. Detta har medfört längre handläggningstider, bland annat när 
möjligheten att genomföra besiktningar på plats har begränsats. Sannolikt kommer 
därför både antalet ansökningar och beslut öka 2021. 

3.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot 
nämndens ekonomiska mål 
Ej aktuellt 

3.4 Värdering av eget kapital 
Fastighetsnämndens utgående egna kapital per 2020-12-31 uppgår till 33,6 
miljoner kronor.  inklusive det negativa resultatet för verksamheten med 
nyanlända. (ej bokfört än kontrollerar siffror på måndag igen) 

I ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” behandlas nämndernas 
ansvar att årligen aktivt värdera storleken på det egna kapitalet i 20§. Det 
huvudsakliga syftet med nämndens egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt 
ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan 
överbryggas. Nämnden ska årligen värdera en rimlig nivå på det egna kapitalet som 
speglar nämndens specifika riskbild, så kallad nämndrisk. Kommunen centralt 
ansvarar för risker därutöver, dvs. kommunrisker. I reglerna anges 
rekommenderade riktnivåer med intervall för nämndernas egna kapital i relation till 
omslutning. Den av kommunstyrelsens högsta rekommenderade nivån i aktuellt 
intervall för nämnden är 25 miljoner kronor. Nämndens verksamhet innebär 
löpande förändringar i fastighetsbeståndet vilket innebär att såväl kostnader som 
intäkter är föränderliga under åren. Som en stor fastighetsägare kan också 
oförutsedda större kostnader uppstå. Detta motiverar att fastighetsnämndens egna 
kapital bör uppgå till den högre nivån i intervallet.  
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Fastighetsnämnden har att utöva den formella ägarrollen för all kommunal mark 
utanför bolagssektorn. Med anledning av att kommunen har ett mycket stort 
markinnehav, finns betydande risk för oförutsedda händelser, t.ex. skred, ras och 
naturkatastrofer, vilka kan medföra stora kostnader. Detta förutsätts vara en 
kommunrisk. Utrymme för sådana kostnader kan inte, med någon rimlig precision, 
avsättas i fastighetsnämndens budget. Kostnaderna är svåra att uppskatta för så 
stora arealer som det är fråga om. 

Det finns också en risk att projekteringskostnader behöver tas på resultatet. Detta 
på grund av att kontoret, för att få en snabbare start på genomförandet av 
exploatering, beställer projektering av allmän plats innan detaljplanen vunnit laga 
kraft. Kostnaden behöver tas på resultatet om detaljplanen inte skulle vinna laga 
kraft efter ett eventuellt överklagande. Sannolikheten är inte hög men 
konsekvensen kan bli stor beroende på kostnaden för projekteringen. Även detta 
förutsätts vara en kommunrisk då risken och kostnaderna är svåra att uppskatta 
samt att reavinster och resultat av markexploatering inte tillfaller nämnden utan 
levereras in till kommuncentrala poster. 

Resultatet för 2020, ökar det egna kapitalet från 25 miljoner kronor till 33,6 
miljoner kronor. Fastighetsnämnden föreslås att återredovisa 8,6 miljoner kronor 
av det utgående egna kapitalet så att nivån justeras till den av kommunstyrelsen 
rekommenderade högsta nivån för eget kapital. 

3.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 
Förvaltningens bedömning är att systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar på ett betryggande sätt, vilket tydliggjorts under 2020, som varit ett år där 
coronapandemin inneburit ett stresstest på verksamheten, inte minst utifrån ett 
styrningsperspektiv. Förvaltningen har organiserat verksamheten under 2020 så att 
nämndens mål och uppdrag har fullföljts, med endast mindre avvikelser kopplat till 
coronasituationen. 

Under 2020 har fastighetsnämnden svarat på en enkät om hur väl förvaltningen 
utför sina uppdrag och hur samarbetet mellan nämnd och förvaltning fungerar. 
Detta är ett led förvaltningens utvärdering av verksamheten. 

Nämnden anser, utifrån enkätsvaren, att 

- ansvarsfördelningen mellan nämnd och verksamhet är tydlig 

- det finns bra struktur/rutin i arbetet mellan nämnd och förvaltning 

- förvaltningens planering (tex nedbrytning av mål) samt uppföljning  fungerar väl 

- förvaltningen genomför beslut från nämnden 

- förvaltningens prioriteringar stämmer relativt väl med nämndens fattade beslut 

Nämnden har hög tillit till förvaltningens verksamhet (5,8 av 7) 

De förbättringsområden som enkätsvaren pekat på är bland annat tydligare 
beslutsunderlag och bättre uppföljning av fattade beslut. Kontoret bedömer i övrigt 
att de främsta styrkorna kopplade till arbetet med styrning, uppföljning och 
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kontroll, precis som tidigare, återfinns inom områdena kultur, chefs- och ledarskap 
samt målstyrning. 

Medarbetarenkäten för 2019, där förvaltningen återigen hade stadens högsta NMI-
resultat, visar att chefs- och ledarskapet är förvaltningens absoluta styrka och 
förvaltningen har under 2020 sjösatt ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka 
den gemensamma kulturen. Förvaltningen har även under året fortsatt att utbilda 
alla chefer i ledarskapsmodellen, utvecklande ledarskap, vilket är ett arbete som 
kommer att fortsätta även under 2021 och framåt. 

En förutsättning för ett tydligt målstyrningsarbete har varit den målbild som 
förvaltningen tog fram under 2019. Målbilden har inneburit att planering och 
uppföljning av nämndens uppdrag tydliggörs och att möjligheten att bedöma 
måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdraget ökar. Kontoret bedömer att 
det finns arbetssätt på plats för att den ska erhålla relevant information för att 
kunna ta sitt ansvar i planering av verksamheten. 

Förvaltningen bedriver ett systematiskt riskarbete och hanterar de identifierade 
riskerna utifrån stadens rekommenderade arbetssätt med en god ordning avseende 
intern styrning och kontroll. Stort fokus ligger på uppföljning av måluppfyllelse 
avseende uppdrag från nämnden. 

Ett område där förvaltningen lagt stort fokus under 2020 är säkerhetsskyddsarbetet. 
Förvaltningen har bland annat gjort en säkerhetsskyddsanalys samt påbörjat arbetet 
med att säkerhetsklassa personal. 

Stadsrevisionens granskning av internkontrollarbetet har inte visat på några 
allvarligare brister i det interna kontrollarbetet. 

3.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 
Nedan beskrivs några exempel på hur förvaltningens olika verksamheter arbetar för 
att säkerställa en kundorienterad verksamhet: 

2019 gjordes en enkät till exploatörers/ fastighetsägares upplevelse av att 
samarbeta med fastighetskontoret. Utifrån denna enkät skulle fördjupade intervjuer 
genomföras under 2020 men på grund av pandemin kommer dessa istället att 
genomföras 2021. 

Under 2021 kommer också delar av marknaden att bjudas in till ett 
informationstillfälle om kommande projektutvecklingsplan och 
markanvisningsplan. Det kommer även ges tillfälle att träffa enhetens medarbetare 
för att prata om projektutvecklingarna och markanvisningarna. 
Projektutvecklingsplan och markanvisningsplan kommer även publiceras på 
Göteborgs Stads hemsida. 

Återkommande kundundersökningar genomförs för sökande av 
bostadsanpassningsbidrag, hyresgäster med kommunalt kontrakt och hyresgäster 
som övertagit det kommunala kontraktet till eget hyresavtal. Nöjd Kund Index 
(NKI) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet med fastighetskontoret. Totalt 
har cirka 500 kunder svarat på årets undersökning. Resultatet visar genomgående 
höga resultat även jämfört med tidigare år. NKI – Nöjd Kund Index ligger mellan 
79–82 och av de som har svarat uppger 82–90 procent att de totalt sett är nöjda 
med fastighetskontorets hantering av deras ärende. Verksamheterna arbetar vidare 
med den prioriteringstabell som medföljer respektive målgrupp för att, om möjligt, 
få ännu högre resultat nästa år. 
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Återkommande kundundersökningar genomförs för samtliga bostads- och 
lokalhyresgäster samt gårdsarrendatorer. Samt för arrendatorer som fått nya eller 
omförhandlade arrendeavtal. Från undersökningarna erhålls ett Nöjd Kund Index 
(NKI), vilket är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet med fastighetskontoret. 
Kundundersökningarna genomfördes 2018 och 2019 men har dock inte genomförts 
under 2020. 

Vanligtvis genomförs regelbundna kundbesök hos hyresgästerna där frågor ställs 
utifrån en gemensam checklista. På grund av pandemin har inga kundbesök 
genomförts under 2020. 

Medborgare har möjlighet att lämna in synpunkter. Mycket av de synpunkter som 
kommer in gäller fastighetskontorets mark- och skogsförvaltning och tas om hand 
av denna enhet. Under 2020 inkom 1 379 synpunkter, vilket är en ökning med 40 
procent jämfört med föregående år. Ökningen antas bero på att det idag är lättare 
att kontakta kommunen exempelvis genom kontaktcenter. Men också till följd av 
pandemin då fler medborgare har börjat röra sig mer i skog och mark och därför 
ser/upplever mer saker samt att den ökade rörligheten i skog och mark också fört 
med sig ökat slitage och nedskräpning på vägar och parkeringar intill naturområden 
samt på stiger och rastplatser. 

Under våren 2020 bestämde trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 
lokalförvaltningen och fastighetskontoret att ha ett gemensamt system för att 
hantera inkomna synpunkter från allmänheten. Fastighetskontoret har köpt in 
systemen i slutet av 2020. Systemet förväntas bland annat förenkla processen och 
ha en tydligare koppling mellan inkomna ärende, beställning av åtgärd och 
uppföljning. 

3.5.3 Sponsring 
Fastighetsnämnden har inte fattat något beslut 2020 om något sponsringsåtagande. 

3.5.4 Uppdrag kring jubileumssatsning BoStad2021 
Målet med BoStad2021 är 7000 bostäder senast under år 2021. BoStad2021 är ett 
samverkansprojekt med nya arbetsformer. 

I uppföljningen av antalet bostäder som gjordes under planskedet minskade siffran 
från som mest 8 600 bostäder i december 2016 till 7 300 bostäder i mars 2019.  
Senaste prognosen (september 2020) visar på ca 4 300 färdigställda bostäder till 
2021. 

Projektportföljen har övergått till genomförandeskedet. Projektering och utbyggnad 
av kommunal infrastruktur ligger i fas med planerat läge i de flesta projekten. 
Under 2020 har flera projekt byggstartats och en del färdigställts. 

Möjligheten att klara projektmålet finns inte längre, utifrån hur många bostäder 
som är byggstartade, framdriften i respektive projekt och tiden kvar till 2021. Ett 
flertal faktorer påverkar tidplanerna för de enskilda projekten, bl a överklagade 
beslut och den rådande marknaden. För närvarande har två projekt ännu inte 
lagakraftvunna detaljplaner. 

Styrgruppen för BoStad2021 har tillsammans med byggaktörerna inom projektet, 
tagit fram en handlingsplan med aktiviteter, i syfte att vända den nedåtgående 
trenden och nå målet. Det har tidigare år hållits flera möten mellan politiken och 
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byggaktörerna för att diskutera leverans och måluppfyllelse och under 2020 hölls 
ett sådant möte i september. Målsättningen från byggaktörerna är nu att färdigställa 
4 300 bostäder till 2021. 7 000 färdigställda bostäder bedöms kunna nås i början på 
2023. 

Staden och byggaktörerna arbetar med framtagen riskanalys för att säkerställa att 
4 300 bostäder är färdigställda 31 december 2021. 

BoStad2021 följs av ett forskarteam från Chalmers. Följeforskningen studerar 
huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till 
en effektivare plan- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, 
ekonomi och rättssäkerhet. Forskargruppen har hittills levererat fyra delrapporter. 

  Antal 

Bostäder i laga kraftvunna planer 7 132 

Bostäder i laga kraftvunna bygglov 6 115 

Bostäder som byggstartats 5 485 

Slutbesked 1 568 

3.5.5 Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd 
Exempel på möjligheter och utmaningar kring samarbetet med ert 
dataskyddsombud på Intraservice kring informationskartläggning 

• Att skapa ett stadsövergripande samarbete och att arbetet bedrivs på 
likvärdigt sätt 

• Vikten av att skapa ledningens engagemang och hitta en tydlig rapportväg 
• Vikten av att få tillräckliga resurser i enskilda frågor 
• Vikten av att skapa medvetenhet i organisationen eftersom förvaltningens 

dataskydd inte är starkare än den svagaste länken 
• Utmaningen med rollen som nod mellan verksamhet, IT och Juridik 
• Balansgången att vara göteborgarens förkämpe i integritetsfrågor samtidigt 

som man verkar för staden 
• Närmare samarbete med informationssäkerhetsarbetet 

Vilka förväntningar har ni på funktionen dataskyddsombud avseende råd, 
stöd, utbildning och granskning? 

• Att direkta frågor till DSO får snabba och välformulerade svar 
• DSE organiseras Stadsrevisionen? Ger mer tyngd i integritetsärenden 
• Att information sprids om aktuella ärenden som berör staden 
• Att det finns en expertfunktion som säkerställer att stadens efterlevnad av 

GDPR (idag fokuserad på enskilda förvaltningar) 
• DSO är sammankallande till regelbundna kunskaps- och 

informationsmöten 

3.5.6 Övriga beslut och/eller uppdrag 
Fastighetsnämnden godkände under hösten 2020 förslag till program för 
bostadsförsörjningen 2021- 2026. Kommunfullmäktige förväntas sedan besluta om 
programmet under våren 2021. 

Under 2020 har riktlinjer för exploateringsavtal reviderats och beslutats i KF 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Uppföljning av nämndens målbild 
För varje mål görs en bedömning av måluppfyllelsen enligt: 

 Svårbedömd 

 God 

 Viss 

4.1.1 Markförsörja för näringsliv och kommunala behov 

4.1.1.1 Bidra till skapandet av 80 000 nya jobb till 2035 

 Svårbedömd Analys av resultat 
Fastighetskontoret kan inte direkt eller enskilt påverka antalet arbetstillfällen som 
detaljplaner, markanvisningar och tomtförsäljningar skapar, däremot bidrar detta 
arbete till möjligheter för sysselsättning. 
Pandemin har på ett omvälvande sätt påverkat förutsättningarna för näringslivet och 
även om viss återhämtning skett i slutet på året och vissa ljusglimtar finns befinner sig 
regionen alltjämt i ett svagare konjunkturläge. 
 
En påtagligt drabbad bransch är besöksnäringen. Näringen är viktig för 
sysselsättningen och särskilt för yngre arbetsföra då många här tar sitt insteg på 
arbetsmarknaden. Marknadsläget för hotell är påverkat och under året har beslut 
fattats att ställa om en planerad hotellbyggnation till bostäder. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Ett arbete med att kartlägga kommunal verksamhetsmark i syfte att planlägga fler ytor 
har påbörjats i enlighet med handlingsplan markberedskap. Målet är att genom såväl 
nybildande som förtätning och bättre nyttjande av mark skapa förutsättningar för 
tillväxt och fler arbeten. Med beaktande av pandemins stora påverkan på 
besöksnäringen och därmed många instegsjobb behöver medvetenhet finnas om 
betydelsen av etableringar som kan bidra till den typen av arbetstillfällen. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Sysselsättning i Göteborg* (nya jobb) 6 912  4 200 

*Måluppfyllelsen mäts genom siffror tillgängliga från SCB och BRG i december årligen.  Utfallssiffror har ett års 
eftersläpning och 2019 års siffra avser differensen mellan 2019-2018 och således innan pandemin påverkade 
världen. 2020 års utfallssiffra redovisas först december 2021. Om det övergripande sysselsättningsmåttet enligt 
antaget program skall nås över 19 år, 2016-2035, är den teoretiska målbilden vara 4 200 jobb årligen. Sedan 
mätningen mot näringslivvstrategiska programmet startade har sysselsättningsmålet överträffats årligen. 
Pandemins påverkan kommer bli synligt i kommande utfallssiffror. 

4.1.1.2 Bidra till att utveckla Göteborg till Skandinaviens logistiknav 

 Svårbedömd Analys av resultat 
Kontoret har bidragit i olika former av planeringsarbeten och utredningar för att 
möjliggöra långsiktiga infrastruktur- och transportlösningar för bland annat Göteborgs 
hamn. För att tillgodose behovet behöver regionens samtliga kommuner samt privata 
aktörer samverka. 
Den första handlingsplanen för strategin Infrastruktur är antagen. Kontoret medverkar i 
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aktiviteter kopplat till godstransporter och byggandets logistik. Arbetet leds och 
sammankallas av BRG. Kontoret bidrar i arbetet genom att planera verksamhetsmark. 
Kontoret har under året ansökt om planbesked för verksamheter söder om 
Arendalsvägen inom stadsdelen Arendal samt planbesked för utveckling av kajer och 
fiskerinäringens verksamhet i Fiskebäcks hamn och planbesked för verksamheter i 
Låssby, strax söder om Säve Flygplatsområde. 
Ett delmål i utvecklingsarbetet att bättre förstå näringslivets behov har uppnåtts genom 
att en första version av Kunskapsunderlag av Näringslivets behov av mark och lokaler 
har tagits fram i enlighet med handlingsplan markberedskap inom det 
näringslivsstrategiska programmet. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Frågorna om logistik beaktas i den pågående översiktsplaneringen. Kontoret arbetar för 
att tillgängliggöra kommunal mark vid Säve flygplats och ingår i samverkan med privata 
ägare av angränsade mark för att effektivt nyttja stadens planeringsresurser. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal kvm ansökt planbesked för enbart 
verksamhetsmark/ logistik 

0 250 000 100 000 

4.1.1.3 Bidra till ett förbättrat företagsklimat 

 God Analys av resultat 
På övergripande stadennivå är det ibland otydligt vad företag kan förvänta sig av 
staden. Det medför att stadens olika representanter blir otydliga i sin kommunikation 
och förmedlar olika budskap. Detta riskerar att leda till en förväntan hos företagen 
som inte alltid kan infrias och som återspeglas i ett missnöje. Att företagen ser att 
stadens funktioner har deras behov i åtanke kan bidra till att successivt öka 
förtroendet för staden. Kraftsamlingen som Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska 
Program (NÄSP) medför påverkar positivt. Som kommunal förvaltning bidrar kontoret 
genom sitt vardagliga bemötande allmänt till hur kommunen uppfattas. 
 
Näringslivets förtroende för staden har ökat något och i Svensk näringslivs rankning 
klättrar staden från plats 279 till 229. Genomsnittligt NKI i Insiktsmätningen ökar från 
68 2018 till 69 2019 (ett års eftersläpning). 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Kontoret arbetar med att öka medvetenheten kring näringslivsfrågornas betydelse för 
stadens utveckling. Nyanställda medarbetare går utbildningen Förenkla Göteborg. 
Under året har ett digitalt stormöte för kontorets samtliga medarbetare hållits med 
temat näringsliv. Kontoret har även deltagit i årligt stormöte med näringslivet inom 
ramen för det näringslivsstrategiska programmet. Kontoret är inte en av de 
myndighetsfunktioner som mäts genom undersökningen Insikt och kan därmed inte 
påverka utfallet i denna undersökning. Som markägare kan kontoret genom tydlighet 
och transparens kring hur marktilldelning sker påverka tillit och förtroende för 
kommunen. 
Under året har en ny riktlinje för markanvisningar beslutats av fastighetsnämnden 
med ambition att åstadkomma förenklingar och förtydliganden vad avser 
marktilldelning. Riktlinjen ska även beslutas av kommunfullmäktige. 

 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal deltagare utbildningen Förenkla Helt 
Enkelt 

40 20 20 
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4.1.1.4 Tillgodose behov av mark för kommunala ändamål 

 Viss Analys av resultat 
Stadens försörjning av lokaler för kommunala ändamål är eftersatt. Det innebär att kontoret 
arbetar med att planera för och tillgängliggöra mark för dessa ändamål på såväl kort som 
lång sikt. I det kortare perspektivet med att identifiera platser för att tillföra lokaler där ett 
underskott och eftersläpning finns, samt att utvidga redan existerande kommunal verksamhet 
där endast tillägg till gällande plan krävs för att utöka byggnaderna genom tillbyggnad. I det 
längre perspektivet arbetar kontoret med behovstäckning i planeringen av den tillkommande 
staden. Arbetsformer inom staden för att bedöma behov av att förvärva befintliga byggnader 
behöver utvecklas. 
Fastighetsnämnden beslutade under hösten 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämnden återkomma med en plan för hur och var behovet av skolor, förskolor och BmSS i 
de centrala delarna kan tillgodoses. En redovisning av uppdraget, med fokus på nuläge och 
behov, gjordes i fastighetsnämnden i maj 2020. Där visas ett stort behov av att i 
stadsutvecklingen i stadens centrala delar prioritera mark för förskola och grundskola. 
Arbetet kommer att fortsätta under våren 2021 med fokus på konkreta lösningar och platser. 
Med anledning av bristen på skola och förskola har kontoret under 2020 endast ansökt om 
planbesked för två projekt med bostäder i centrala staden. (ansökan om planbesked i 
Olivedal vilken även innehöll en förskola, samt ansökan om planbesked vid Kämpegatan där 
kontoret föreslår studentbostäder) 
Under året har genomförande av stadens lokalförsörjningsprogram inletts och kontoret har 
deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjer för lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplan. 
Kontoret har utvecklat ett nära samarbete med Stadsledningskontoret vad gäller planering för 
förskola, skola, äldreboende och BmSS. Kontoret har även arbetat fram ett samarbete med 
idrott- och föreningsförvaltningen för planering av idrottslokaler. Under året har kontoret 
ansökt om planbesked för 96 BmSS och för 13 nya utbildningslokaler (skola, förskola). 
Åtgärder för högre måluppfyllelse  
Kontoret behöver fortsätta och intensifiera det strategiska arbetet med inriktningen på 
kommunala behov för att komma till rätta med underskottet av förskolor och skolor. 
Inom ramen för framtagande av riktlinjer för lokalbehovs- och lokalförsörjningsplaner har ett 
behov identifierats av reviderade/kompletterande samverkansforum för de funktioner i staden 
som är försörjare av mark och lokaler för att få en bättre helhetsbild. Fastighetskontoret är en 
av de aktörerna som behöver bidra. Kontoret har föreslagit att stadsledningskontoret 
inledningsvis sammankallar tills nya rutiner och processer implementerats. 
 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

BmSS Antal platser i sökta planbesked (fristående 
byggnad) 

20 34 50 

BmSS Antal platser i sökta planbesked 
(flerbostadshus) 

28 62 50 

Äldreboende antal i sökta planbesked 0 0 1 

Förskola/ skola antal i sökta planbesked 10 13  

*Varav 6 BmSS platser som hanteras vidare av LS/LF genom ansökan om förhandsbesked samt 8 BmSS platser 
hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked. 

4.1.2 Bostadsförsörja 

4.1.2.1 20 000 färdigställda bostäder till 2022 

 
God 

Analys av resultat 
Totalt innehåller exploateringsportföljen strax över 52 000 bostäder, inklusive de cirka 4500 
bostäder som färdigställts under året, varav cirka 23 000 bostäder ligger i projekt med 
pågående detaljplan samt cirka 25 000 bostäder i projekt där detaljplanen vunnit laga kraft. 
Exploateringsportföljen innehåller samtliga exploateringsprojekt från detaljplanestart till 
färdig utbyggnad. 
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Under 2020 färdigställdes strax under 4 500 bostäder. Det är något lågt i förhållande till det 
genomsnittliga målvärdet om 5 000 bostäder per år, men i nivå med den prognos som 
gjordes i början av 2020. Totalt utfall under 2019 och 2020 är cirka 8 850 bostäder. 
I Exploateringsprojektens samlade bostadsprognos för de kommande två åren bedöms 
cirka 12 500 bostäder bli färdigställda. I slutet av 2020 finns det enligt Fastighetskontorets 
bedömningar cirka 15 000 bostäder på ”byggklar mark”, det vill säga bostäder inom 
byggrätter vars mark är redo att bebyggas (inga juridiska eller tekniska hinder föreligger) 
och som kan vara färdigställda till och med 2022. Av dessa 15 000 bostäder är cirka 9 500 
under pågående byggnation (inklusive styckebyggda småhus), varav 5 400 bostäder 
påbörjades under 2020. 
Både antalet färdigställda bostäder samt påbörjad byggnation har ökat under 2020 i 
förhållande till 2019 och är det högst noterade sedan miljonprogrammet. Därmed kan 
tänkas att de farhågorna som funnits om ett minskat bostadsbyggande på grund av 
Coronapandemin än så länge uteblivit. 
Till bostadsprognosen finns en riskbedömning. Ungefär hälften bedöms ha låg risk för 
förskjutning av tidplanen för färdigställandet och ungefär hälften av bostäderna bedöms 
vara förknippade med viss risk för att färdigställandet förskjuts. Endast ett fåtal bostäder 
ligger med hög risk för förskjutning. Marknadsläget/finansiering hos byggare eller annan 
orsak uppges vara risktypen för merpart av de bostäder som ligger inom projekt med medel 
eller hög risk. 

 
Sedan augusti 2019 har cirka 2 500 bostäder fått förskjutna tidplaner och kommer 
färdigställas bortom 2022. Främsta orsaken till förskjutningarna är marknadsläget och att 
vissa byggstarter inväntar nödvändiga åtgärder i andra projekt. 
 
2019 och 2020 års utfall tillsammans med den uppskattade prognosen för 2021 och 2022 
visar på möjligheter att nå målbilden på 20 000 bostäder. Planmässiga förutsättningar för 
dessa bostäder finns samt att de har byggstartats eller är redo att byggstartats. Om 
samtliga möjliga bostäder inom ”byggklar mark” färdigställs till och med 2022 innebär det 
en leverans på i genomsnitt 7 550 bostäder per år de kommande två åren, vilket är 
ytterligare en ökning av färdigställandet på 68%. Utifrån ovanstående riskbedömning samt 
antalet bostäder som i dagsläget är under pågående byggnation bedöms det inte vara ett 
troligt scenario. En leverans enligt prognosen för 2021 och 2020 är ett mer troligt scenario, 
men förutsätter en fortsatt god konjunktur och att antalet påbörjade bostäder ligger på en 
mycket hög nivå under första halvåret 2021. 
Samverkan med Förvaltnings AB Framtiden och stadsbyggnads-, trafik- och 
fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen har arbetat vidare under året utifrån de 
samverkansmål som finns uppställda. Samverkansorganisationen består av två delar; 
Tidiga skeden och Pågåendeportföljen. Tidiga skeden fokuserar på det strategiska arbetet 
för att identifiera rätt projekt som bidrar till ökad samhällsnytta. Pågåendeportföljen 
fokuserar på effektiv samordning av pågående projekt för att nå samverkansmålet 
avseende antal färdigställda bostäder. För mandatperioden (2019-2022) gäller målet 4 200 
färdigställda bostäder. Utfall till och med 2020 är nära 2 000 färdigställda bostäder. 
Prognosen för delmålet indikerar att målet uppfylls. Samverkansuppdraget löper till och 
med 2027. 
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Åtgärder för högre måluppfyllelse 
En handlingsplan finns för de projekten med viss eller hög risk. Projekten arbetar 
kontinuerlig med att följa upp denna i syfte att minimera identifierade risker. 
 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner 18 500 25 000  

Antal bostäder på byggklar mark  15 000  

Antal bostäder under pågående nybyggnation 8 178 9 562  

Varav byggstartade under innevarande år 5 013 5 434  

Färdigställda bostäder* 4 357 4 494 4 500 

Varav tidsbegränsade bygglov 100 232  

*inkl bostäder med tidsbegränsade bygglov 

4.1.2.2 Möjliggöra för ytterligare 50 000 färdigställda bostäder till 2035. 

 God Analys av resultat 
Under året har Fastighetskontoret ansökt om planbesked för cirka 3 200 bostäder varav 366 
småhus. Fastighetskontorets interna målsättning om 2 200 bostäder i ansökta planbesked 
har därmed överskridits. Orsaken till att målet har överskridits beror på att ett antal planer var 
tidsmässigt prioriterade att ansöka om under 2020, även målen för småhus, BmSS och 
studentbostäder var styrande för planbeskedsansökningarna. Kontoret har sedan 2018 
ansökt om planbesked för projekt innehållande 6 568 bostäder varav 2 622 bostäder har 
erhållit positivt planbesked. Av dessa inväntar projekt innehållande 864 bostäder 
detaljplanestart. 
Utifrån befolkningsprognosen bedömer fastighetskontoret att det fram till 2030 behöver 
byggas mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år i Göteborg för att kunna möta framtida behov 
och minska dagens brist på bostäder. Det är ett rimligt antagande att cirka hälften av 
bostäderna kommer att byggas på kommunal mark. Mot bakgrund av det stora antalet 
bostäder i exploateringsportföljen bedömer kontoret att nämndens ansökningar om 
planbesked det kommande året bör ha ett bostadsinnehåll om cirka 2 000 bostäder. 
Exploateringsportföljen innehåller strax över 36 000 bostäder som enligt prognos planeras att 
färdigställas mellan 2023 och 2035. Exploateringsportföljen innehåller samtliga 
exploateringsprojekt från detaljplanestart till färdig utbyggnad. Merparten av leveransen ligger 
enligt prognos mellan 2023–2028 med en relativt jämn planerad leverans på genomsnitt cirka 
5 000 bostäder per år. För att nå målet saknas cirka 14 000 bostäder inom hela den angivna 
perioden. 
På uppdrag av fastighetskontoret och Framtiden Byggutveckling AB har analysföretaget 
Evidens kvantitativt beräknat och analyserat bostadsefterfrågan i Göteborg. I denna studie 
har Evidens beräknat att den årliga bostadsefterfrågan uppskattats till uppemot 4 000 nya 
bostäder, inklusive specialbostäder. En slutsats av analysen är att antalet påbörjade 
bostäder under 2018 och 2019 har nått taket för hushållens köpkraftiga efterfrågan. Det 
innebär att antalet påbörjade bostäder inte kan förväntas fortsätta öka, utan snarare minska. 
Markanvisning och projektutveckling 
Under året har fastighetsnämnden beslutat om nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna 
ska även beslutas av kommunfullmäktige. Processen för markanvisningar har förändrats 
under året då fastighetsnämnden beslutar om krav och utvärderingskriterier innan 
markanvisningen annonseras på stadens hemsida. 
Under året har kontoret genomfört förhållandevis få markanvisningar jämfört med tidigare år. 
Anledningen till detta är att kontoret fokuserat på att identifiera områden som är lämpliga för 
bostäder/stadsutveckling, med särskilt fokus på småhus, BmSS och studentbostäder, samt 
att projektutveckla dessa områden och ansöka om planbesked. Det är viktigt att välja rätt 
områden och att bygga ut dessa i rätt ordning för att minimera kostsamma investeringar i 
bland annat utbyggnad av infrastruktur och kommunal service (ex skola/förskola). 
Sverigeförhandlingen 
Enligt avtalet så har staden ett åtagande på att totalt 45 680 bostäder ska färdigställdas inom 
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objektens influensområden fram till 2035. Objekt Linbanan har exkluderats från avtalet men 
förhandling pågår angående bostadsåtagandet, så det kvarstår fortsatt på totalen. 
Fram till och med kvartal 3 2020 så har det färdigställts cirka 5 600 bostäder inom åtagandets 
influensområden. Under 2018 och 2019 har cirka 55% av den totala bostadsleveransen skett 
inom Sverigeförhandlingens influensområden. I bostadsprognosen fram till 2035 finns cirka 
35 500 bostäder som avses levereras inom Sverigeförhandlingen. I dagsläget når stadens 
nuvarande utfall och prognos inte upp till åtagandet. Det är främst inom objekt ”Spårväg- och 
citybuss Norra Älvstranden” (Brunnsbo- Linnéplatsen) som bostadsprognosen ligger under 
målvärdet för det specifika objektet. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
För att stadens verktyg för bostadsförsörjningen ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt 
behöver mål och styrning ske med ett helhetsperspektiv. 
Exploateringsportföljen behöver fortsätta att fyllas på med bostäder för att nå målet, främst 
mot periodens senare del samt för att ha ett visst mått av marginal för tidsförskjutningar. 
Kontoret bedömer att det finns möjligheter att utöka och förbättra samordningen mellan de 
olika berörda planerande förvaltningarna. Samordningen handlar i första hand om samsyn 
kring resurssättningen i projekt där gemensamma insatser är en förutsättning för ett 
framgångsrikt genomförande. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 
2020 

Antal bostäder i sökta planbesked 920 3 185 2 200 

Andel projekt i sökta planbesked med 
utredd ekonomi och genomförbarhet* 

 82% 100% 

*Avser ansökan om planbesked för bostäder och / eller verksamheter (projekt med enbart kommunal service är 
exkluderat). Avvikelsen avser ansökan om planbesked för utveckling vid Brunnsbo och verksamheter vid 
Sörredsvägen. Medgivandet för bostäder vid Kärra saknar genomförandestudie. 

4.1.2.3 Tillmötesgå olika bostadsbehov 

 Viss Analys av resultat 
Fastighetskontorets möjlighet att tillmötesgå olika bostadsbehov sker främst genom 
planeringen av bostadsförsörjningen i tidiga skeenden och genom lösningar i det befintliga 
bostadsbeståndet, till exempel genom bostadsanpassningsbidrag och subvention till 
trygghetsbostäder för äldre. Eftersom målet innefattar fler olika verksamhetsgrenar inom 
fastighetskontoret kan en sammanvägd måluppfyllelse ibland vara svår, då ett 
verksamhetsmål haft mycket god måluppfyllelse, medan ett annat haft viss eller ingen alls. 
För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses 
genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet har viss måluppfyllelse uppnåtts. 
Som i andra delar av samhället har coronoapandemin även påverkat fastighetskontorets 
verksamheter och dess möjlighet att genomföra vissa aktiviteter. Ett exempel på detta är 
projektet "Staden ska funka för alla" vars syfte är att tillgänglighetssäkra plan- och 
byggprocessen, har fått skjuta upp en viktig workshopserie med nyckelpersoner till 2021. 
Projektet beviljades i mars medel från Vinnova för 2020 och 2021 och är ett samarbete 
med Lunds Universitet och Lunds kommun. Under projektet kommer ett antal olika 
stadsutvecklingsprojekt att granskas ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
För bostadsanpassningsbidraget har måluppfyllelse inte kunnat nås under året. Andelen 
ansökningar som ska få beslut inom två månader var endast 67 procent. Coronapandemin 
har medfört längre handläggningstider när verksamheten har behövt ställa om för 
distansarbete samtidigt som möjligheten att genomföra besiktningar på plats har 
begränsats. 
Som angetts i delårsrapport per augusti har färre beviljats subvention för trygghetsbostäder 
än vad som var målet för året på grund av att fastighetskontoret inte tillförts mer medel än 
vad som täcker helårskostnaden för de nu närmare 1 100 lägenheterna som beviljats 
subvention. Dock har fastighetskontoret tillförts ökade resurser för 2021 vilket medför att 
fler ansökningar kan beviljas, vilket i sin tur ökar möjligheten att nå målbilden om 1000 nya 
lägenheter för mandatperioden. 
För de verksamhetsmål som är kopplade till nyanlända hushåll som anvisats en bostad 
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utifrån bosättningslagen har måluppfyllelsen varit god. I princip samtliga av de drygt 170 
hushåll som anvisats under året har fått en genomgångslägenhet inom sex månader. Som 
beskrevs i delårsrapport augusti har tillgången till lägenheter för målgruppen kunnat 
säkerställas genom en överenskommelse med olika fastighetsägare om att återanvända de 
lägenheter som blir lediga då andra nyanlända avflyttar efter att deras fyraåriga 
hyreskontrakt löpt ut. Detta har lett till att eventuella tomgångshyror har kunnat minimeras. 
Dock har kostnaderna för uppsägningshyror ändå blivit över 0,6 miljoner kronor eftersom 
flera hushåll sagt upp sin bostad i förtid, vilket i sin tur försvårat möjligheten till 
återanvändning. 
Kontoret har under året ansökt om planbesked för 366 småhus, 96 BmSS och 857 
studentbostäder. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses 
genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet finns olika åtgärder för att nå högre 
måluppfyllelse. För bostadsanpassningsbidrag gäller att fortsatt kunna korta 
handläggningstiderna trots de hinder som coronapandemin skapat för verksamheten. För 
trygghetsbostäder gäller att fortsätta få fler fastighetsägare att ansöka om subvention 
samtidigt som kontoret måste säkerställa att tillräckliga resurser tillförs årligen. För 
nyanlända hushåll gäller fortsatt att få fastighetsägare att lämna lägenheter till målgruppen. 
 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal beviljade trygghetsbostäder 146 183 250 

Antal hushåll som anvisats en genomgångslägenhet 200 171 150 

Andel ansökningar om bostadsanpassningsbidrag 
som fått beslut inom två månader 

70% 67% 75% 

Antal småhus i sökta planbesked 130 366 350 

Antal studentbostäder i sökta planbesked 150 857 600 

*Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked 
** Avvikelsen för studentbostäder beror på förändring av innehåll i projekt från bostäder till studentbostäder på 
grund av svårigheten att få till skola/ förskola. 

4.1.2.4 Hemlösheten ska minska 

 God För mer information om uppföljningen av hemlöshetsplan 2020-2022 se bilaga 4 
Analys av resultat 
Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 26 procent 
jämfört med föregående år, från 5015 till 3733 personer. Det är andra året i rad som antalet 
hemlösa personer minskar i Göteborg. Sammanlagt registrerades 2642 hushåll som hemlösa 
under mätveckan (30 mars – 5 april 2020), vilket innefattar 2875 vuxna och 858 barn. Jämfört 
med 2019 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 426 hushåll eller 14 procent. 
Kartläggningen visar att det är främst bland hushåll utan sociala problem (strukturellt hemlösa) 
som minskningen skett. Största minskningen i gruppen strukturellt hemlösa har skett för 
personer födda utanför Europa och merparten är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i 
hemlöshet har minskat från 641 till 393. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång 
med cirka 150 familjer, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn. 

År Vuxna Barn Totalt 

2020 2 875 858 3 733 

2019 3 489 1 526 5 015 

2018 3 780 1 611 5 391 

 
Faktorer som har påverkat hemlöshetens utveckling är att det har tilldelats fler lägenheter till 
hushåll under en längre period. Mellan 2015–2020 förmedlade kontoret cirka 2 800 lägenheter 
till hemlösa hushåll. Under samma period har cirka 2 200 hushåll fått egna hyreskontrakt. I 
detta ingår även AB Framtidens ”Satsning barnfamiljer” med 700 lägenheter 



 

Årsrapport 2020 Facknämnder  34 (47) 
Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

(förstahandskontrakt) till bostadslösa barnfamiljer. Satsningen har möjliggjort att cirka 1 500 
barn har fått en fast bostad. Satsningen avslutades 2019. 
Andra faktorer som ligger bakom minskningen är att socialtjänsten införde en ny rutin för 
nödbistånd den 1 maj 2019. Istället för placering i en köpt boendelösning utbetalas pengar till 
hushållen som själva får ordna tak över huvudet. För barnfamiljer verkställs nödbiståndet 
sedan 1 oktober 2020 alltid genom en placering i nödbiståndsboende. Detta för ett förstärkt 
barnperspektiv. I rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoachning, det vill säga praktiskt 
stöd i att söka bostad. Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende 
och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten. Därutöver har staden tagit 
emot färre nyanlända. Nyanlända har generellt sämre förankring och mer begränsade 
ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna boende. 
Fastighetskontorets möjlighet att påverka hemlösheten sker främst genom att hushåll som 
anvisats en bostad med kommunalt kontrakt får överta sin bostad efter 18 månaders 
fungerande boendetid, och att motverka bostadsbristen i staden. Resultatet för 2020 visar att 
fastighetskontoret har haft god eller viss måluppfyllelse för de verksamhetsmål som satts upp. 
Bland annat har färre kommunala kontrakt anvisats än 2019 men samtidigt tillräckligt sett till 
det behov som funnits under året. Framför allt har många hushåll som väntat länge på 
lägenheter för funktionsnedsatta, så kallade F100, kunnat anvisas en lägenhet. Även 
väntetiden på en anvisad bostad har varit högre än målet men har samtidigt minskat under 
andra halvåret från sex till fem månader. Väntetiden bedöms dock minska under 2021, när 
hushåll som väntat länge på en F100-lägenhet försvunnit ur kön. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
För att bibehålla en god måluppfyllelse måste fastighetskontoret fokusera på de åtgärder som 
föreslås i den nya hemlöshetsplanen och åtgärder för högre måluppfyllelse för respektive 
verksamhetsmål, men också skapa förutsättningar för fler bostäder. Ett exempel är att 
fastighetskontoret under året har arbetat fram nya styrdokument tillsammans med andra 
förvaltningar för att motverka uppsägningar och avhysningar. Det har också gjorts ett 
omfattande arbete för att öka förtroendet för Bostad Först, som förhoppningsvis kommer att 
leda till att de kommunala fastighetsägarna levererar fler lägenheter till denna målgrupp. 
Ett viktigt område som adresserats i tidigare uppföljningsrapporter är att uppsägning av 
genomgångslägenheter för nyanlända flyktingar på sikt kan komma att öka hemlösheten. 
Under 2020 har de första avflyttningarna av nyanlända genomförts, där samtliga gått vidare till 
andra boendelösningar, både permanenta och tillfälliga. Fastighetskontoret kommer att 
fortsätta fokusera på boenderådgivning för denna målgrupp för att minimera risken för en ökad 
akut hemlöshet när hyreskontrakten löper ut, och ersättningsbostad saknas 
 
 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal hemlösa (vuxna & barn)* 5 015 3 733 4 680 

* Målvärdet för planperioden (2020-2022) är 4 000 och innebär en minskning med 20 procent. 

 
 

4.1.3 Utveckla mark och byggnader 

4.1.3.1 Öka avkastningen på stadens markinnehav 

 God Analys av resultat 
Omförhandling av arrendeavtal har sammanlagt för året givit ökade intäkter på 7,1 miljoner 
kronor. En stor anledning till ökningen är den omförhandling av arrendeavtal för 8 
koloniträdgårdar som genomfördes förra året. Omförhandling genomförs var 10 år och ger ökade 
intäkter med 3,5 miljoner per år från och med 2020. I övrigt är det flera omförhandlingar som 
bidrar till den resterande ökningen. Andelen upplåten mark har ökat något och mark som inte 
tidigare varit upplåten har gett nya intäkter på 2,1 miljoner under året (helårseffekt för dessa 
nyupplåtelser är 2,5 miljoner från och med 2021). Förhandling av hyror för bostäder gav ökade 
intäkter för 2020 med 0,4 miljoner. 
Omförhandlade tomträttsavgälder har för perioden gett ökade intäkter med 28,7 miljoner som 
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tillfaller staden centralt. Vissa höjningar av tomträttsavgälder ligger i domstol och väntar på 
avgörande. I annat fall hade intäkterna för 2020 varit ytterligare högre. Värdet på den del som 
ligger i domstol är cirka 15 miljoner. 
Måttet/indikatorn nettoavkastning på stadens mark och byggnader förvaltade av 
fastighetsnämnden som är kopplat till målet visar på en ökning med 8 % jämfört med föregående 
år, att jämföra med ett målvärde på 6 %. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen bedöms som god. Fastighetskontoret arbetar löpande med omförhandling av 
arrende-, tomträtts- och hyresavtal när möjlighet ges. Åtgärder för högre måluppfyllelse bedöms 
kunna vara att öka andelen upplåten mark i ännu större utsträckning där det är möjligt. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Nettoavkastning på stadens mark och 
byggnader förvaltad av fastighetsnämnden* (tkr) 

477 438 516 937 506 000 

4.1.3.2 Ökad social och ekologisk hållbarhet på markinnehavet 

 Viss Analys av resultat 
Solenergi och energianvändning 
Under våren togs solcellsanläggningen på ett tak i Gatersered om 130 kW i drift. Anläggningen 
är tänkt att fungera som modell avseende utformning och lönsamhet för övriga takytor i 
fastighetsnämndens bestånd. Anläggningen förväntas producera cirka 100 MWh per år. 
Eftersom produktionen kom igång först en bit in på 2020 blev produktionen under 2020 73 
MWh. 
Tillsammans med vår hyresgäst Powerpipe planeras för en solcellsanläggning på marken kring 
den byggnad de hyr. Denna anläggning förväntas producera cirka 300 MWh per år. 
Förhoppningsvis kan denna anläggning färdigställas under 2021, efter att överenskommelse 
träffas med hyresgästen. 
Energianvändningen i befintliga lokaler och bostäder minskar betydligt jämfört med föregående 
år och är betydligt lägre än målvärdet som motsvarar en minskning med 1,4 % per år. 
Anledningen till minskningen är att solcellsanläggningen på Gatersered tagits i bruk samt att 
det varit en mild höst/vinter. 
Fler arbetstillfällen genom gröna näringar  
Under 2020 har kontoret bidragit till åtta nya arbetstillfällen inom gröna näringar genom 
inkubator (worshopserie, nätverkande och föreläsningar kring affärsmodeller för nya stadsnära 
odlare), testbäddar och arrende på vår jordbruksmark. Målvärdet på 13 arbetstillfällen nåddes 
inte, dels på grund av att det inte inkommit lika många via testbäddar som tidigare år, dels på 
grund av Coronanpandemin. 
Nya odlings- och koloniområden 
Ett nytt odlings- och koloniområde i Hästebäck, Billdal togs i bruk i juni. Området innehåller 45 
kolonilotter och 25 odlingslotter. Kolonistugorna har upplåtits med hembud, vilket innebär att 
när stugorna säljs sker det genom föreningen och till inköpspris. Området agerar modell för 
framtida koloniområden. Plats på koloniområdet har i förstahand erbjudits odlare från det 
tidigare uppsagda Ängås odlingsområde och i andrahand utifrån ett kösystem. 
Även ett nytt odlingsområde utmed Nästevägen med 35 lotter togs i bruk i juni. Samtliga lotter 
innehas av tidigare odlare från Ängås odlingsområde. 
Under året har arbetet med ett ersättningsområde för Lärjeholms odlingsområde påbörjats, vid 
Albanusbacken. Detta beräknas tas i bruk under odlingssäsongen 2021 och inbegriper ett 40-
tal odlingslotter. 
Leverans av virke till fossilfri förskola 
Fastighetskontoret har deltagit i Lokalförvaltningens pilotprojekt att bygga en fossilfri förskola, 
förskolan Hoppet i Hisings Backa, genom att leverera virke till förskolan från 
Fastighetsnämndens skogar på Hisingen. Avverkning skedde i början av året. 
Skolskogar 
Byggande av två nya skolskogar/uteklassrum har skett i Gunnilse respektive i Skogome. 
Upprustning av 10 stycken äldre skolskogar/uteklassrum har också genomförts. Arbetet har 
skett i samarbete med park- och naturförvaltningen och virke från de egna skogarna har 
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använts. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
På grund av Corona har en del av det utvecklingsarbete som planerats fått pausas. 
För ytterligare måluppfyllelse kommer vi titta på hur solceller kan användas för att skapa 
förnyelsebar energi i våra förvaltade byggnader i större skala, samt solcellsparker på vår mark. 
Framgent ser vi att stadens jordbruksmark såväl som annan mark kan nyttjas i större 
utsträckning för hållbar matproduktion, näringslivsutveckling och fler arbetstillfällen. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Antal tillskapade jobb inom gröna näringar 16 8 13 

Energianvändning, kWh/m2, i befintliga lokaler 
och bostäder 

150,6 134,8 148,5 

Producerad förnyelsebar el, MWh 0 73 200 

4.1.3.3 Utveckla användandet av mark och byggnader 

 Viss Analys av resultat 
Nyupplåten mark 
Andelen upplåten mark har ökat något (+1,6%) och mark som inte tidigare varit upplåten har gett 
nya intäkter på 2,1 miljoner kronor under året (helårseffekt 2,5 miljoner från och med 2021). 
Förändring av fastighetsinnehavet 
En inventering genomfördes 2019 av fastigheter, såväl byggnader som tomter, där syftet med 
ägandet var oklart och där behov av fortsatt ägande alternativt försäljning utreddes eller där 
utredning pågår. Inventeringen resulterade i försäljning av 4 tomter 2019 till ett värde av 11 
miljoner och ytterligare 24 tomter, mestadels småhustomter, under 2020 till ett försäljningsvärde 
av 90 miljoner. Ytterligare cirka 25 tomter, mestadels småhustomter, där fastighetsnämnden 
under året fattat beslut ligger i plan för försäljning under 2021. 
Fastighetsnämnden tog den 1 oktober 2020 över förvaltning av byggnaderna (14 st) i 
Trädgårdsföreningen från IoFF, efter beslut i kommunfullmäktige. Palmhuset kommer innebära 
ett stort underhållsunderskott under en lång tid. Övertagandet är den sista delen i uppdraget att 
genomföra lokalförändringar i enlighet med de principer och den struktur för stadens 
fastighetsförvaltning som kommunfullmäktige fastställde 2014. 
En genomlysning av fastigheter som räddningstjänsten hyr av fastighetskontoret pågår. 
Analysen avser underhållsbehov för befintliga fastigheter samt räddningstjänstens framtida 
behov för att anpassa sig till den växande staden. Räddningstjänstens inställelsetider och 
därmed behov av lokalisering förändras i takt med att staden växer. Analysen ska identifiera 
behoven samt lokalisering av en ny station. 
Tomträtter - friköp 

  2020 2019 2018 2017 

Småhus 15 7 13 16 

Flerbostadshus 5 17 8 0 

Kommersiella/industri 4 3 2 10 

 
Totalt har friköpen som skett under 2020 inbringat 131,4 miljoner som i reavinst som tillfaller 
staden centralt. 
Tillskapande av bostäder i befintligt bestånd 

  2020 2019 2018 2018 

Antal tillskapade bostäder i befintligt bestånd 
(färdigställda) 

4 7 2 4 

 
Under året har 4 nya bostäder och en lokal tillskapats på Hallegatan 4, Villa Ramsäter, genom 
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upprustning och ombyggnation. Fastigheten förvärvades av Higab 2017 och hade innan dess 
stått tomt en längre tid och även blivit utsatt för brand. Fastighetsnämnden fattade i december 
beslut om försäljning av fastigheten tillsammans med den intilliggande obebyggda fastigheten 
som fastighetskontoret också äger, där försäljning möjliggjorts genom att ny tillfartsväg anlagts. 
På den obebyggda fastigheten finns en byggrätt omfattande fyra lägenheter och en lokal. 
Försäljning av de båda fastigheterna kommer ske under 2021. 
Kontoret har även ansökt om bygglov för en paviljong vid Bäcktuvevägen för ytterligare 4 
lägenheter som förväntas bli färdiga under 2021 under förutsättning att bygglov erhålles. 
Paviljongen har tidigare använts som evakueringsbostäder vid renovering. 
Näringsliv 
I februari beslutade fastighetsnämnden om en samfinansieringslösning gällande 
farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks Hamn samt att ansöka om planbesked 
för utveckling av kajer och fiskenäringens verksamhet i Fiskebäcks Hamn. I avvaktan på 
planbesked från byggnadsnämnden, där byggnadsnämnden förväntas fatta beslut i mars 2021, 
har fortsatta diskussioner skett löpande mellan kontoret och företrädare för Fiskebäcks 
Utvecklings AB. I ett första steg, i avvaktan på utvecklingen av hamnen, har ett arrendeavtal för 
mark- och vattenområde omfattande befintliga kajer, pir och verksamhetsytor tecknats med 
Fiskebäcks Hamn AB att gälla från och med januari 2021. 
Säkerställa bevarandet av historiska miljöer 
Arbete med renovering av Bastion Carolus XI Rex har pågått under året och är nu i stort sätt 
färdigställt. Även utgrävning av ett rum som tidigare varit igenfyllt med sprängsten har 
genomförts. Utgrävningen ger förutom tillgång till det tidigare igenfyllda rummet även åtkomst till 
ytterligare ett tidigare oåtkomligt rum/luftspalt. Bastionen finns med i utvecklingsplanen, Den 
befästa staden, som omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer. Tre 
av dessa, bland annat Carolus XI Rex som fastighetskontoret förvaltar, får extra fokus under 
Göteborgs 400-årsjubileum. 
Grundförstärkning av Oterdahlska huset avslutades under våren.  Avtal har tecknats med Västra 
Götalands Regionen, Sahlgrenska sjukhuset som kommer fortsätta att hyra byggnaden för 
befintlig verksamhet efter färdigställande (medicinhistoriska museet samt Sahlgrenskas 
konferensservice). 
Utvändig utrustning av Stampgatan 8 har genomförts under året. Hela fasaden har lagats, 
putsas om och målas. På ena gaveln finns en stor målnings från Friidrotts-VM 1995, konstnären 
som gjort målningen har nu restaurerat målningen. 
På stallet på Billdalsgård har arbetet påbörjats med byte av hela golvbjälklaget under året, enligt 
nämndbeslut. Arbetet beräknas pågå under hela nästa år. Billdals gård ingår i Göteborgs Stads 
bevarandeprogram. 
På Polisens häststall (Lilla torps gård) pågår byte av taket, vilket kommer vara färdigt under 
2021. Lilla torps gård ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram. 
Gemensam upphandling 
Grön- och vinterskötsel av kommunens mark i tre områden har upphandlats på nytt gemensamt 
av fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen. Målet 
med gemensam skötselentreprenad är att få ett mer effektivt utförande kostnads- och 
kvalitetsmässigt. 
Under 2020 bestämde trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, lokalförvaltningen och 
fastighetskontoret att ha ett gemensamt system för att hantera inkomna synpunkter från 
allmänheten. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
På grund av Corona har en del av det utvecklingsarbete som planerats fått pausas. 
Framgent fokuserar vi särskilt på att titta på mark som inte är upplåten idag för möjligheter att 
utveckla den för bostäder, näringsliv och ökad avkastning för staden. 
Om piloten avseende friköp av arrendetomter för bostadsändamål, som nämnden fattade beslut 
om under 2019, faller väl ut kan på sikt fler områden omvandlas till åretruntboende vilket medför 
ett tillskott till bostäder för staden. 

 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

Andel upplåten mark på nämndens markinnehav 45% 46,6%  

Markinnehavets förändring i areal 25 052 *  
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 

*Pga att vi inte kommit åt förvaltningens GIS dator maa corona har vi inte kunnat få fram utfall för 2020 

4.2 Särskild uppföljning av markanvisningar och 
planbeställningar 
  

Nr Ärende Datum i FN Antal 
bostäder Planbesked 

1 Ansökan om planbesked för uppställningsspår samt 
dricksvattenanläggningar inom fastigheten Gamlestaden 740:163 inom 
stadsdelen Gamlestaden 

2020-02-03 0 Positivt 

2 Begäran om planbesked för utbildningslokaler, bostäder och BmSS i del 
av Kv 1 Plantaget inom stadsdelen Olivedal 

2020-02-03 68 Pågående 

3 Ansökan om planbesked för utveckling av kajer och fiskerinäringens 
verksamhet i Fiskebäcks hamn inom stadsdelen Fiskebäck 

2020-02-03 0 Pågående 

4 Ansökan om planbesked för verksamheter söder om Arendalsvägen inom 
stadsdelen Arendal, Västra Hisingen 

2020-03-16 0 Positivt 

5 Ansökan om planbesked för bostäder vid Plutovägen/Stjärnbildsgatan 
inom stadsdelen Bergsjön 

2020-03-16 160 Positivt 

6 Ansökan om planbesked för bostäder och förskola vid Tunnlandsgatan, del 
av fastigheterna Järnbrott 758:66 och Järnbrott 150:1 m.fl., inom 
stadsdelen Järnbrott 

2020-03-16 300 Pågående 

7 Ansökan om planbesked för BmSS inom fastigheten Fiskebäck 55:1 inom 
stadsdelen Fiskebäck 

Delegationsbeslut 
i FN 2020-04-20 

6 Positivt 

8 Ansökan om planbesked för BmSS på fastigheten Bingared 3:1 inom 
stadsdelen Olofstorp 

2020-04-20 9 Positivt 

9 Ansökan om planbesked för bostäder mm vid Rimmaregatan inom 
stadsdelen Backa 

2020-04-20 80 Positivt 

10 Revidering av ansökan om planbesked för ny skola och bostäder inklusive 
BmSS vid Ambrosiusgatan inom stadsdelen Gamlestaden 

2020-05-18 100 Positivt 

11 Ansökan om planbesked för förskola vid Skillnadsgatan 36, inom 
stadsdelen Torp 

2020-05-18 0 Positivt 

12 Ansökan om planbesked för bostäder och verksamheter vid Kämpegatan 
(Gullbergsvass 703:17 mfl) inom stadsdelen Gullbergsvass 

2020-06-15 275 Pågående 

13 Ansökan om planbesked för skola och förskola inom fastigheterna 
Angered 89:1, 87:2 och Angered 107:1, inom stadsdelen Angered 

2020-08-31 0 Positivt 

14 Ansökan om planbesked för utveckling av Brunnsbo inom fastigheten 
Backa 866:576 m.fl. inom stadsdelen Backa 

2020-09-21 406 Pågående 

15 Ansökan om planbesked för ny förskola vid Blåsvädersgatan 2, inom 
stadsdelen Biskopsgården 

2020-10-19 0 Pågående 

16 Ansökan om planbesked för bostäder, Bmss och förskola vid Gnistgatan 
inom stadsdelen Järnbrott 

2020-10-19 200 Pågående 

17 Ansökan om planbesked för bostäder och förskola samt uppsägning av 
tomträtter vid Litteraturgatan/Backa Kyrkogata inom stadsdelen Backa 

2020-11-16 422 Pågående 

18 Ansökan om planbesked för bostäder och förskola vid Bergsjösvängen och 
Bergsjövägen inom stadsdelen Bergsjön 

2020-11-16 235 Pågående 
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Nr Ärende Datum i FN Antal 
bostäder Planbesked 

19 Ansökan om planbesked för bostäder och service vid Näsetvägen inom 
stadsdelen Järnbrott 

2020-12-07 604 Pågående 

20 Ansökan om planbesked för bostäder vid Rävebergsvägen inom 
stadsdelen Angered 

2020-12-07 320 Pågående 

21 Ansökan om Planbesked för Boende med särskild service på del av 
fastigheterna Hjällbo 27:3 och Hjällbo 60:1 

2020-12-07 6 Pågående 

22 Ansökan om planbesked för verksamheter vid Sörredsvägen, del av 
fastighet Lexby 4:54 inom stadsdelen Björlanda 

2020-12-07 0 Pågående 

23 Medgivande om ansökan om planbesked för bostäder inom del av 
kommunens fastigheter Kärra 1:7, 1:18 och 11:4, inom stadsdelen Kärra, 
norra Hisingen 

2020-12-07 48 Inkommer 
via exploatör 

Markanvisningar  

Nr Markanvisningar Datum i FN Antal bostäder 

1 Markanvisning för parkeringshus och bostäder vid Riksdalersgatan inom 
stadsdelen Järnbrott 

2020-05-18 5 

2 Markanvisning för bostäder vid Titteridammsvägen (Angered 33:1 m fl.) inom 
stadsdelen Angered (tidigare markreservation) 

2020-06-15 220 (fd res) 

3 Markanvisning för Lennart Torstenssonsgatan 9 inom stadsdelen Lorensberg 2020-09-21 minst 8 

4 Markanvisning för kvarter 3 inom Bussgaragetomten, en del av Detaljplan för 
bostäder i Fixfabriksområdet 

2020-09-21 185 

5 Markanvisning för kvarter 6 inom Bussgaragetomten, en del av Detaljplan för 
bostäder i Fixfabriksområdet 

2020-09-21 191 

Nämnden har även hanterat återtagande av tidigare beslutad markreservation för 
bostäder vid Blåsvädergatan inom stadsdelen Biskopsgården samt revidering av 
Förvaltnings AB Framtidens markanvisningar inför planstart 2020 samt förändrad 
markanvisning för Västlänken Station Centralen, mittuppgången. 

4.3 Särskild uppföljning av byggemenskaper 
Bygg- och bogemenskaper är i Sverige ett relativt nytt begrepp, och det har 
genomförts ganska få projekt, framförallt avseende byggemenskaper. Bygg- och 
bogemenskaper leder inte i sig till fler byggda bostäder, utan ska i första hand ses 
som ett medel att nå en ökad variation i bostadsutbudet. 

Arbetet med bygg- och bogemenskaper är resurskrävande för kontoret eftersom de 
i första hand bör erbjudas projekt med färdig detaljplan för att minska tiden från idé 
till färdigt hus. Detta innebär att kommunen behöver tillsätta mer resurser i 
planarbetet eftersom man då även behöver ta rollen som byggherre. Det tar även 
resurser i det fortsatta arbetet då bygg- och bogemenskaper ofta behöver 
vägledning och stöttning i arbetet fram till den färdiga bostaden. 

Mot bakgrund av svårigheterna för byggemenskaper att erhålla finansiering och 
genomföra projekten har kontoret valt att i dagsläget inte prioritera att föreslå 
markanvisning av ytterligare områden för byggemenskaper. Kontorets bedömning 
är att en förutsättning för att byggemenskaper ska bli ett vanligare inslag i 
stadsbyggandet är att finansmarknaden utvecklas mot att erbjuda finansiering på 
villkor som underlättar för föreningarna att genomföra projekten. 
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5 Redovisning av nämndens 
uppdrag 

5.1 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och 
utanför budget 

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att se över möjliga 
realiseringar av tillgångar i syfte 
stärka stadens finansiering av 
kommande års 
investeringsprojekt. (KF budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Kontorets hantering av uppdraget redovisas nedan i uppdraget 
benämnt: "Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram och 
föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är 
strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras. (KF budget)" 
Uppdraget avslutas och övergår i liknande uppdrag i Budget 
2021 

 
Avslutad 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att sträva efter hög 
kostnadstäckning på 
avgiftsbelagda verksamheter, 
där så är möjligt. 
 
 

2020-09-03 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har ingen avgiftsbelagd verksamhet. 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att bedriva ett 
digitalt effektiviseringsarbete 
under hela planperioden. (KF 
budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Varje avdelning har under året tagit fram minst ett digitalt 
utvecklings- /effektiviseringsarbete. 
Exempel projekt som pågår: 
- Införande projektstyrsystem, Antura 
- Förberedelser för upphandling av nytt stöd för 
mellanhyresvärdskapet, (nya Fabo) 
- Införande Power Bi, -för uppföljning och visualisering av 
lednings och styrnings-information. 
- Införandet av GLENN 
- Utrullning av nya Officeverktyg, bl.a. Teams, (hela staden) 
- Arbete med skedesplanering i samband med utbyggnad av 
exploateringsprojekt 
- Kvalitetssäkring/förbättring av processer runt hanteringen av 
alla våra avtalstyper, markanvisning, arrende , tomträtt etc. 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att bidra till att 
minska stadens totala 
personalvolym, enligt arbetad 
tid, under mandatperioden. (KF 
budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

För 2020 ökade fastighetskontoret med 4,8 årsarbetare jämfört 
med 2019. 
Detta uppdrag ska vägas mot de personella resurser som krävs 
för att genomföra förvaltningens aktuella och, under 
mandatperioden tillkommande, mål och uppdrag. Syftet med 
detta uppdrag är att effektivisera verksamheten, inte att avstå 
från att genomföra ålagda uppdrag, vilket innebär att 
nyrekryteringar har gjorts under året. 
All ny- och ersättningsrekrytering ska, mot bakgrund av detta 
uppdrag, godkännas av direktör. Målsättningen är att antalet 
medarbetare ska vara samma eller minska jämfört med 2019. 
Exempelvis har HR- och kommunikationsavdelningen genomfört 
eller kommer att genomföra personalminskningar under 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
mandatperioden. 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att överse 
implementering av Göteborg 
Stads plan för jämställdhet 2019 
- 2023 i stadens verksamheter. 
 
 

2020-09-03 
2020-12-31 

Arbetet med implementering av jämställdhetsplanen är 
pågående. 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi samt att 
säkerställa att denna är i balans, 
i enlighet med 
kommunfullmäktigesmål. (KF 
Budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har utvecklat en modell för portfölj- och 
projektstyrning från tidiga skeden till exploateringsprojektens 
utbyggnadsskede som ska säkerställa en ekonomi i balans. 
Ekonomistyrningen i det tidiga skedet innebär att välja ut och 
prioritera de projekt som skapar högsta möjliga aggregerade 
nytta (måluppfyllelse) i förhållande till investeringsutrymmet. I 
samband med projektutveckling på kommunens mark görs tidiga 
risk- och kostnadsbedömningar som dokumenteras i en 
värdeanalys. Värdeanalysen utgör ett underlag för 
exploateringsprojektens projektdirektiv. 
Genom lägesrapportering och systematisk uppföljning (där 
samtliga exploateringsprojekt löpande uppdaterar sina 
prognoser avseende intäkter/utgifter) följs 
exploateringsekonomin kontinuerligt upp (på en aggregerad 
portföljnivå) mot målet om 100% självfinansieringsgrad. Inom 
modellerna finns även en systematisk hantering (med 
beslutsvägar) för reviderad budget då projektens prognoser visar 
på en negativ nettoavvikelse. 
Uppdraget avslutas och övergår i liknande uppdrag i Budget 
2021 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att, tillsammans med övriga 
planerande nämnder, sträva mot 
en nollvision avseende 
underskott i detaljplaner. 
Nämnderna ska även tydligt 
redovisa, när det finns en 
underskottsplan, hur andra 
detaljplaner som ger överskott 
väger upp. (KF budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har utvecklat en modell för portfölj- och 
projektstyrning, se text under uppdraget Fastighetsnämnden får i 
uppdrag att ansvara för stadens totala exploateringsekonomi 
samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet med 
kommunfullmäktigesmål. 
Projekt för kommunala ändamål saknar inkomster och är 
därmed underskottsplaner men projektverksamheten som helhet 
visar på ett överskott. 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att ta fram och föreslå mark, 
fastigheter och övriga tillgångar 
som inte är strategiskt viktiga för 
kommunen och kan avyttras. (KF 
budget) 
 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Kontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram övergripande 
strategier för fastighetskontorets mark-, byggnads-, och 
bostadsrättsinnehav som slår fast syfte med ägandet för 
respektive del. Om det inte finns ett tydligt syfte ska möjlighet till 
försäljning övervägas. 
Förslag till objekt att avyttra liksom förslag till två tydliggörande 
principer presenterades för nämnden i december. Ärendet är 
bordlagt. Kontorets arbete löper parallellt med andra givna 
uppdrag i staden som berör stadens fastighetsägande och som 
bevakas för att bedöma påverkan på kontorets arbete. 
(Exempelvis SLKs uppdrag att utreda förutsättningar att överföra 
lokaler från förvaltning till bolag, Stadshus uppdrag att föreslå 
avyttring av ej strategiska fastigheter, 
lokalförsörjningsprogrammets strategier och riktlinjer för 
ägande/inhyrning mm, yrkande om uppskalade lokala 
odlingsalternativ mm). 
Redovisning för nämnden har skett avseende hur markinnehavet 
är utformat, grad av mark med restriktioner och grad av mark 
med upplåtelser i den så kallade markreserven. Kontoret har 
sedan tidigare etablerade rutiner och arbetar inom ramen för 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
grunduppdraget med avyttring av småhustomter, tomter för 
verksamheter och försäljning av tomställda fastigheter. I den 
löpande handläggningen av inkomna intresseförfrågningar från 
främst privatpersoner har en mindre restriktiv inställning till att 
avyttra enstaka tomter och tillskottsmark börjat tillämpas. 
Uppdraget avslutas och övergår i liknande uppdrag i Budget 
2021 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att prioritera att fler koncepthus, 
likt de som BoKlok och Sveriges 
Allmännytta tagit fram, 
möjliggörs. (KF budget) 
 

2020-01-24 
2020-12-31 

Kontoret har under hösten 2020 skrivit fram ett ärende där krav 
och utvärderingskriterier syftar till att möjliggöra för en 
markanvisning för koncepthus. Ärendet bordlades i FN i 
december. 

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att inrätta en öppen 
marknadsplats för mark i 
Göteborgs Stad (KF budget) 
 
 

2020-03-19 
2020-04-20 

Förvaltningen har inte påbörjat uppdraget. Detta på grund av att 
uppdraget är oklart avseende syfte. Förvaltningen anser att det 
behövs ytterligare förtydliganden innan uppdraget påbörjas vilket 
förvaltningen efterfrågat under 2019 men ej fått. 
Uppdraget föreslås avslutas 

 
Pågående 

Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och 
Förvaltnings AB Framtiden ges 
i uppdrag att ta fram en strategi 
för att minska 
produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder (KF 
budget) 

2019-01-01 
2020-05-18 

Uppdraget har redovisats i fastighetsnämnden. Förvaltningen fick 
tillbaka yrkande genom vilket nämnden ville ha en grundläggande 
redovisning av olika faktorer som kan påverka 
produktionskostnaden (9 punkter). 
Kontoret kommer arbeta vidare med uppdraget och avstämning 
kommer ske med SBK och Framtiden. Det finns ingen satt tidsplan 
för uppdraget. 

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och 
stadsdelsnämnden Lundby får i 
uppdrag att samlat, i samverkan 
med bland annat 
lokalsekretariatet, säkerställa en 
lösning för grundskola i linje 
med redovisade strategier som 
återfinns i PM -Strategier för att 
täcka behov av ytterligare 
skolplatser i Eriksberg 

2018-11-14 
2020-12-31 

Uppdraget avslutades i årsrapport 2019 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett 
reviderat investeringsbeslut för 
genomförande av detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan 

2018-11-14 
2020-12-31 

Genomförd genomförandestudie (GFS) godkändes av 
Trafiknämnden i oktober och sedan i Fastighetsnämnden i 16:e 
november. 
Ärendet har nu gått vidare till KS/KF och beslut kan tas i 
januari/februari. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att ta fram förslag på mark för 
etablering av ett fjärrmagasin 
samt ansöka om planbesked 
 

2018-11-14 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har tillsammans med lokalsekretariatet 
lokaliserat en befintlig tomt i Äspereds industriområde i 
Nordöstra Göteborg för kulturförvaltningens samlingar. 
Lokaliseringsutredningen är genomförd. Ärendet beslutades i 
kommunfullmäktige den 15 oktober 2020. 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att säkerställa förutsättningarna 
för yrkesfiskets verksamheter i 
Fiskebäck 
 
 

2018-12-18 
2020-12-31 

Fastighetsnämnden beslutade den 3 februari 2020 om två 
separata uppdrag avseende Fiskebäcks hamn. Uppdragen 
avsåg samfinansieringslösning för farledsfördjupning och 
utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn respektive att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Fiskebäcks hamn, 
där en ansökan om planbesked lämnades in till 
Stadsbyggnadskontoret efter Fastighetsnämndens beslut. 
Fastighetskontoret inväntar nu planbesked innan det fortsatta 
arbetet tar vid, då positivt planbesked är en förutsättning för 
projektets genomförande. Vid positivt planbesked följer ett antal 
beslut och tillståndsansökningar innan projektet kan realiseras. 
Så som exempelvis kommunens finansiering i kommande 
budgetprocess, antagande av ny detaljplan och godkännande av 
vattenarbeten av Mark- och miljödomstolen. 

 
Pågående 

Higab AB tillsammans med 
Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och 
Trafiknämnden får i uppdrag att i 
samverkan med berörda 
intressenter, ta fram ett förslag 
för Fiskhamnens framtida 
användning 

2018-12-18 
2020-12-31 

Arbetet med Fiskehamnens framtida användning synkas och 
inkluderas i ny fördjupad översiktsplan FÖP centrala Göteborg. 
Förslag har även inkommit från Fiskhamnens intressenter, 
”Vision Fiskhamnen” 
Higab, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har 
gemensamt tagit fram en rapport som är slutförd och ska 
beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden, i egenskap 
av markägare, får i uppdrag att 
påbörja arbetet med att ta fram 
en ny detaljplan för Fiskebäcks 
hamn 
 
 

2018-12-18 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har efter beslut i Fastighetsnämnden ansökt 
om planbesked för Fiskebäckshamn för utveckling av området till 
fiskehamn. Fastighetskontorets del av uppdraget är fullgjort. 
Uppdraget övergår till byggnadsnämnden för att beslut om att 
starta detaljplan. 
Uppdraget avslutas enligt beslut i FN 2020-02-03. 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att i samverkan med Göteborgs 
Stads Parkeringsbolag AB och 
Grefab AB utöka 
parkeringsmöjligheter och 
båtuppställning samt ansöka om 
planändring då förutsättningarna 
för en utbyggd terminal klarlagts 

2019-09-12 
2020-12-31 

Fastighetskontoret avser att ansöka om planändring efter det att 
förutsättningarna för en utbyggd terminal klarlagts. För att 
genomföra detta ska möjligheterna utredas att erbjuda mark för 
uppställning av Grefabs båtar på annan plats. 
Resultat av uppdraget beräknas att redovisas för nämnden 
under 2021. 

 
Avslutad 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att göra och redovisa en ny 
läges/årsrapport för 
trygghetsboende 2020-04-30. 
 
 

2020-02-05 
2020-12-31 

Lägesrapporten antogs av fastighetsnämnden den 1 juni och 
översändes därefter till kommunstyrelsen. Uppdraget är därmed 
avslutat. I rapporten föreslås kommunstyrelsen besluta att 
fastställa målet på 1000 nya trygghetslägenheter under perioden 
2019-2022, att ekonomiskt kompensera fastighetsnämnden 
utifrån redovisat budgetbehov som följer av den nya målbilden, 
hantera kostnader och budget för beviljade subventioner inom 
ramen för transfereringar, N205 och att uppföljningen av 
subventionen årligen ska ske inom ramen för stadens ordinarie 
uppföljningsprocess. 

 
Pågående 

Alla stadens nämnder och 
bolagsstyrelser som har fordon 
får i uppdrag att utse en 
mobilitetsansvarig för sin 
verksamhet samt att tillse att den 
mobilitetsansvarige får adekvat 

2020-04-20 
2020-12-31 

Fastighetskontoret har under året utsett två mobilitetsansvariga 
för förvaltningen. 
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Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
utbildning via Göteborgs Stads 
Leasing AB. 

 
Pågående 

Byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden får i uppdrag 
att, i samverkan med 
trafiknämnden, analysera 
konsekvenserna av att 
linbaneprojektet avslutas, samt 
värdera hur pågående 
detaljplaner inom linbanans 
influensområde påverkas. 
Byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden ska därefter 
återkomma med en rapport till 
kommunstyrelsen som 
innehåller förslag på åtgärder 
som bör vidtas med anledning av 
det nedlagda projektet. 

2020-09-03 
2020-12-31 

Arbetet pågår. 
Rapportering bör kunna ske till FN under Q1 2021. 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att samordna genomförandet av 
Göteborgs Stads plan mot 
hemlöshet 2020-2022. 
 
 

2020-09-03 
2020-12-31 

Berörda nämnder och styrelser ansvarar för att i sina 
verksamhetsplaner omsätta den antagna planen mot hemlöshet 
utifrån sin verksamhets förutsättningar. Utgångspunkten är att 
genomförandet ska präglas av perspektivmedvetenhet utifrån 
bland annat kön, ålder, funktionsnedsättning och HBTQ. 
Fastighetskontoret har kontinuerlig dialog med ansvariga bolag 
och förvaltningar om hur de har tagit sig an åtgärderna i 
hemlöshetsplanen. Uppföljning sker genom inrapportering i 
Stratsys i samband med stadens ordinarie uppföljningstillfällen 
för delårsrapport per augusti och årsrapporten. Där redogörs för 
resultatet av arbetet under perioden och vilka fokusområden och 
åtgärder som bidragit till måluppfyllelse. Kartläggning av antal 
hemlösa genomförs årligen av stadsdelarna och social 
resursförvaltning och fastighetskontoret sammanställer 
resultatet. 

 
Pågående 

Älvstranden Utveckling AB ihop 
med fastighetsnämnden och 
övriga berörda får i uppdrag att 
rapportera alla eventuella 
avvikelser i utbyggnaden av 
halvön och underbyggnad av 
allmän plats inom detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan skyndsamt, 
främst ekonomiska med 
utgångspunkt i projektramen om 
2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
tillbaka till kommunstyrelsen. 

2020-09-03 
2020-12-31 

Fastighetsnämnden godkände lägesrapportering av Halvön i 
samma beslut som genomförandestudien (GFS) för ett reviderat 
investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 
Kommunfullmäktige har beslutat att beställa utbyggnad av 
halvön i särskild ordning under förutsättning att Älvstranden 
Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där möjlighets- och 
riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna senast 
vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns 
underbyggnad allmän plats. Förhandlingar pågår för närvarande 
mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna och ett 
avtal kan vara träffat under januari/februari 2021. 

 Ej 
påbörjad 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att ordna en 
markanvisningstävling under 
2021 där låga klimatutsläpp är ett 
viktigt kriterium 

2020-09-03 
2020-12-31 

Fastighetskontoret kommer under 2021 genomföra en 
markanvisningstävling med låga klimatutsläpp som kriterium. 

 
Avslutad 

Förvaltnings AB Framtiden och 
fastighetsnämnden får i uppdrag 
att skyndsamt skala upp 
pågående odlingsprojekt under 
2020 om det bedöms möjligt 

2020-09-03 
2020-12-31 

Planering inför kommande odlingssäsong sker under vinter, tidig 
vår. Uppdraget som beslutades i juni kom alltför sent då 
odlingssäsongen redan var i fullgång. Uppdraget har därför inte 
varit möjligt att genomföra under 2020. 
Fastighetskontoret föreslår därför att uppdraget avslutas. 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden får i uppdrag 
att inventera kommunal mark 
som lämpar sig för odling och 

2020-09-03 
2020-12-31 

Uppdraget kommer redovisas i ett TU till fastighetsnämnden i 
februari 2021. 
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Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
redovisa hur befintliga 
arrendeavtal på jordbruksmark 
ser ut avseende hyresnivåer och 
avtalslängder för att underlätta 
för lokala lantbrukare 

 Ej 
påbörjad 

Samtliga nämnder och bolag får i 
uppdrag att införa 
verksamhetsspecifika klimatmål 
som en del i det ordinarie 
uppföljningssystemet senast 
2020. Målen ska vara baserade 
på att vi globalt uppnår 1,5-
gradersmålet. 

2020-08-20 
2020-12-31 

Verksamhetsspecifika klimatmål kommer att tas fram under 
2021 i samband med det nya klimat och miljöprogrammet samt 
nytt miljöledningssystem. 

 
Avslutad 

Byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden, tillsammans 
med framförallt Älvstranden 
Utveckling AB och 
kommunstyrelsen, samt övriga 
berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att genom 
detaljplaneändringar tillskapa 
ytterligare exploateringsvolymer 
av kvartersmarken inom gällande 
detaljplan, samt att uppskatta 
hur stora exploateringsintäkter 
denna exploatering skulle kunna 
innebära, utifrån olika scenarier. 
 
 

2020-12-04 
2020-12-31 

En ändring av gällande detaljplan skulle kunna förbättra 
intäktssidan genom att öka exploateringstalet. Om detta skulle 
kunna ske i tillräcklig omfattning sett till totalekonomin får 
bedömas som osäkert. En planändring torde få avse ökad 
byggnadshöjd, vilket bedöms tveksamt m h t tidigare 
erfarenheter i samband med framtagandet av gällande plan. 
Tidigare har i SLKs TU 2020-01-29 grovt uppskattats att 
planändring skulle kunna ge en ökad intäkt om ca 150 mkr. 
Intäktsförbättringen avser ökad exploatering i Triangeltomten, kv 
Redaren samt på Skeppsbropiren. 
En helt ny detaljplan har behandlats som ett av alternativen i 
FKs översyn hösten 2020 av hela Älvstaden. 
I båda de nämnda fallen uppkommer frågan hur man ska 
hantera en planändring sett till genomförandet av gällande plan. 
Är det överhuvudtaget möjligt att påbörja byggnation i någon del 
innan planändring skett? 
För planen gäller pågående genomförandetid fram till 2025. 
En planändring under löpande genomförandetid kräver enligt 
PBL 4:39 medgivande av berörda sakägare. Till dessa hör 
pågående projekt i Merkurhuset; hotell Riverton och sannolikt 
även vissa angränsande fastighetsägare. Till de senare hör 
exploatörer inom Masthugget-Järnvågsgatans detaljplan. Denna 
förutsätter som nämnts ett utförande av Skeppsbropiren som 
säkerställer behovet av påseglingsskydd. 
Vid en ändring under löpande genomförandetid finns också 
enligt PBL 14:9 en rätt för berörda sakägare till ersättning för 
uppkommande skada. Någon kvalifikationsgräns gäller inte i 
dessa situationer. Även små skador ska alltså ersättas. Med 
skada avses inte bara eventuella marknadsvärdeminskningar 
utan också t.ex. direkta kostnader, såsom 
projekteringskostnader och liknande. Risken för ersättningskrav 
torde påverkas av i vilken omfattning detaljplanen ändras. 
I detta sammanhang bör också noteras kommunens skyldighet 
enligt PBL 6:18 att bygga ut och upplåta allmän plats i enlighet 
med gällande detaljplan. Detta ska ske ”efter hand som 
bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen”. I Merkurhuset 
pågår som nämnts byggnation, vilket aktualiserar 
bestämmelsen. 
Uppdraget föreslås avslutas i och med denna rapportering. 

 
Pågående 

Byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden, tillsammans 
med framförallt Älvstranden 
Utveckling AB och 
kommunstyrelsen, samt övriga 
berörda nämnder och bolag ges i 
uppdrag att inleda 
samarbetssamtal med berörda 

2020-12-04 
2020-12-31 

Uppdraget ligger inom ramen för Älvstranden Utvecklings 
programansvar och fastighetsnämnden/fastighetskontoret stöttar 
i den mån det bedöms erforderligt. 
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Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
fastighetsägare och byggaktörer 
inom detaljplaneområdet för att 
sondera och sammanställa 
intresset för ökad 
exploateringsgrad gällande 
projektet Skeppsbron. 

 
Pågående 

Fastighetsnämnden, ihop med 
övriga planerande nämnder och 
berörda bolag, får i uppdrag att 
redovisa andra planer som 
ekonomiskt väger upp 
prognostiserat underskott i 
Skeppsbroplanen, enligt det 
uppdrag som finns under 
fastighetsnämnden i Göteborgs 
Stads budget för 2020. 
Återrapportering av uppdraget 
ska ske till kommunstyrelsen 
senast 31 mars 2021. 
 
 

2020-12-04 
2020-12-31 

Uppdraget borde ligga hos ÄUAB. Äuab måste titta på 
intäktsoptimeringen av Kinesiskamuren. 
Ett bibehållande av hyresrätt som upplåtelseform i kv Redaren 
minskar den möjliga intäktsoptimering som kan ske inom ramen 
för gällande detaljplan. 
Byggrätten för Triangeltomten är given i gällande detaljplan och 
ett ökat exploateringstal (ex vis ökad byggnadshöjd) förutsätter 
planändring. Intäktsoptimering utan planändring kan därför avse 
fullt utnyttjande av medgiven byggrätt utan begränsning i vad 
avser upplåtelseform; d v s bostadsrätt. 
Detaljplanen redovisar ändamål C för Skeppsbropiren, viket 
inrymmer ex vis hotelländamål. Byggrätten är given i 
detaljplanen och ett ökat exploateringstal (ex vis byggnadshöjd) 
förutsätter en planändring. 

 
Pågående 

Älvstranden Utveckling AB, 
tillsammans med framförallt 
byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och 
kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra: - Kvarteret 
Redaren, exklusive Kinesiska 
muren, ska exploateras via 
gällande avtal med Förvaltnings 
AB Framtiden där 
intäktsoptimering enligt 
underlaget på 40 mnkr ska 
eftersträvas 

2020-12-04 
2020-12-31 

Uppdraget ligger inom ramen för Älvstranden Utvecklings 
programansvar och fastighetsnämnden/fastighetskontoret stöttar 
i den mån det bedöms erforderligt. 

 Ej 
påbörjad 

Fastighetsnämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och 
klimatnämnden samt 
trafiknämnden får i uppdrag att 
föreslå en revidering av 
vägledningen för trafikbuller i 
planeringen så att den också 
omfattar buller vid förskolor och 
grundskolor i enlighet med 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande 

2020-12-10 
2021-12-31 

Uppdraget gavs i december 2020. Arbetet kommer att påbörjas i 
början på 2021. 

5.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. 
KF/KS 

5.2.1 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till 
nämnder/styrelser 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Kommunstyrelsen hemställer till 
fastighetsnämnden om att överväga att förvärva 

2020-09-03 
2020-12-31 

Fastigheten Sjömanskyrkan har sålts till 
en privat aktör, 4D bygg AB. 
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Fastighetsnämnden  
 2021-01-28 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 
Sjömanskyrkans fastighet (byggnaden), samt vid 
ett eventuellt övertagande föra dialog kring den 
existerande verksamhetens olika möjligheter att 
fortsätta. 

Uppdraget föreslås avslutas 

5.2.2 Övriga uppdrag från fastighetsnämnden 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 
Pågående 

Modell för beräkning av priset vid friköp 
av tomträttsupplåtna 
flerbostadsfastigheter (FN20180924) 
 
 

2019-01-11 
2020-06-15 

Ärendet återremitterades av Fastighetsnämnden den 16 
mars 2020, § 58, med uppdrag att ta fram modeller med 
olika procentsatser av gällande och föregående 
marktaxeringsvärden som kan användas för en ny modell 
för beräkning av priset vid friköp av tomträttsupplåtna 
flerbostadshus. Ärendet lyftes åter till fastighetsnämnden 
i juni där det bordlades, ärendet är förnärvarande 
bordlagt till februari 2021. 

 
Pågående 

Fastighetskontoret ska inleda ett arbete 
med att använda produktionskostnad 
som kriterium vid markanvisning i 
särskilda fall. (moi2019) 
 
 

2019-01-01 
2021-03-31 

Kontoret har under hösten 2020 skrivit fram ett ärende 
där krav och utvärderingskriterier syftar till att möjliggöra 
för en markanvisning med produktionskostnad som 
kriterium. Ärendet bordlades i FN i december. 

 
Avslutad 

Fastighetskontoret ska tillsammans 
med Stadsbyggnadskontoret göra en 
översyn så att de riktlinjer och krav 
staden ställer vid byggnation 
harmonierar med nationella riktlinjer 
och krav. (moi2019) 
 
 

2019-01-01 
2020-03-16 

Fastighetskontorets del av uppdraget som avser 
kravställande vid markanvisning inklusive Byggföretagens 
rapport har tagits omhand som kunskapsmaterial och 
inspel i arbetet med förslag till ny markanvisningspolicy 
(Riktlinjer för markanvisning). 
Uppdraget avslutades genom avrapportering i 
Fastighetsnämnden den 16 mars 2020. 

 
Avslutad 

Begäran om planbesked för 
utbildningslokaler, bostäder & BmSS i 
del av Plantaget inom stadsdelen 
Olivedal 

2019-10-21 
2020-02-03 

Fastighetskontoret har ansökt om planbesked. Uppdraget 
avslutas enligt beslut i fastighetsnämnden den 3 februari 
2020. 

 
Pågående 

Ta fram en plan för hur och var behovet 
av skolor, förskolor och BmSS i de 
centrala stadsdelarna kan tillgodoses. 
 

2019-10-21 
2020-12-31 

En redovisning av uppdraget, med fokus på nuläge och 
behov, gjordes i fastighetsnämnden 2020-05-18 § 92. Där 
visas ett stort behov av att i stadsutvecklingen i stadens 
centrala delar prioritera mark för förskola och grundskola. 
Arbetet kommer att gå vidare med fokus på konkreta 
lösningar och platser. 

 
Pågående 

Återskapa ett grönt gång- och 
cykelvänligt stråk längs hela 
Kvillestråket. (FN2019-11-18) 
 
 

2019-11-18 
2021-03-31 

Fastighetskontoret och övriga berörda förvaltningar 
arbetar med att ta fram det underlag som behövs för att 
hitta en lösning för ett sammanhängande Kvillestråk förbi 
S:t Jörgens golfbana. 
En statusrapportering gjordes i presidiet den 25 januari 
2021. 

 
Pågående 

Inriktning för Södra Skansberget 
 
 

2020-03-19 
2021-03-31 

Fastighetskontoret har utrett Skansberget ur flera olika 
aspekter. Förslaget har hittills varit att planera för skola 
och förskola. I det fortsatta arbetet kommer även 
bostäder utredas. Frågan påverkas även av uppdraget 
om att ta fram en plan för hur och var behovet av skolor, 
förskolor och BmSS i de centrala stadsdelarna kan 
tillgodoses. 
Kontoret kommer att återrapportera uppdraget under 
våren 2021. 
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Göteborgs Stad   Årsbokslut 
N200 Fastighetskontoret   2020-12-31 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaträkning N200 (belopp i tkr)

(exklusive förvaltningsinterna intäkter/kostnader)

Utfall 

2020

Budget 

2020

Avv utf- 

budget

Utfall

 2019

Taxor och avgifter 13 189 10 601 2 588 13 775

Hyror och arrenden 936 759 957 332 -20 573 920 019

Bidrag 25 666 23 570 2 096 3 415

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 44 628 1 743 42 885 148 682

Försäljningsintäkter 1 688 1500 188 1131

Försäljning av omsättningstillgångar 516 215 500 000 16 215 862 931

Försäljning av anläggningstillgångar 171 794 100 000 71 794 239 659

Summa Verksamhetens intäkter (Not 1) 1 709 938 1 594 746 115 193 2 189 611

Personalkostnader -152 210 -155 293 3 083 -171 588

Lämnade bidrag -77 658 -13 060 -64 598 -54 071

Köp av huvudverksamhet -4 450 -3 760 -690 -3 523

Lokal- och markhyror -213 623 -211 878 -1 745 -208 693

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader -83 964 -77 108 -6 856 -104 849

Bränsle, energi och vatten -17 796 -21 983 4 187 -21 681

Kostnader för transportmedel -1 370 -1 730 360 -1 450

Köp av entreprenad och tjänster -46 624 -43 878 -2 746 -45 284

Övriga verksamhetskostnader diverse -21 382 -19 957 -1 425 -23 893

Kostnader exploatering -116 243 -100 000 -16 243 -347 284

Förlust anläggningstillgångar -608 -608 -38750

Summa Övriga verksamhetskostnader -583 717 -493 353 -90 364 -849 476

Summa Verksamhetens kostnader (Not 2) -735 928 -648 647 -87 281 -1 021 064

Avskrivningar -36 808 -40 149 3 341 -37 458

Summa Avskrivningar (Not 3) -36 808 -40 149 3 341 -37 458

Summa Verksamhetens nettokostnader 937 202 905 950 31 252 1 131 090

Kommunbidrag -897 958 -874 400 -23 559 -1 108 366

Summa Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) -897 958 -874 400 -23 559 -1 108 366

Summa Verksamhetens resultat 39 244 31 550 7 693 22 723

Finansiella intäkter 1 213 1 045 168 1 478

Summa Finansiella intäkter (Not 5) 1 213 1 045 168 1 478

Finansiella kostnader -31 884 -32 595 711 -31 833

Summa Finansiella kostnader (Not 6) -31 884 -32 595 711 -31 833

Summa Resultat efter finansiella poster 8 573 0 8 573 -7 632

Summa Resultat (Not 7) 8 573 0 8 573 -7 632
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Noter Resultaträkning 
 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter minskar med 479,7 mnkr från 2019. Jämfört med budget är intäkterna 115,2 mnkr 
högre. 
 
Taxor och avgifter minskar jämfört mot 2019 med 0,6 mnkr men visar positiv avvikelse mot budget 2020 om 2,6 
mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på högre intäkter för kommunala kontrakt som består av 
vidarefakturering av kostnader för städ, skadegörelse samt osäkra fordringar (2,4).  
  
Hyres- och arrendeintäkter ökar med 16,7 mnkr jämfört med 2019 men minskar mot budget 2020 om 20,6 mnkr. 
Avvikelsen mot budget 2020 beror främst på lägre intäkter för tomträtter (-14,5), lägre hyresintäkter om -8,4mnkr 
beror på försenade övertag, vakanta fastigheter samt spårvagnsdepå som from 2020 omvandlas till 
tomträttsupplåtels (4,1), momsrättelse (3,0) samt minskad vidarefakturering av fastighetsskatt (-0,4) stenbrytning 
inkluderat retroaktiv brytningsavgift (2,5) ökade arrendeintäkter som beror på tillkommande fastigheter och 
omförhandlade avtal (1,8)  
 
Bidragen ökar med 22,3 mnkr jämfört med 2019 och beror till stor del på att kommuncentralt avsatta medel för 
nämnden arbete med Bostad2021 och nyanlända budgeterats på denna rad i år. Ersättning för Bostad2021 har 
tidigare redovisats som kommunbidragstillägg och kostnader för nyanlända har ersatts i samband med 
bokslutsberedningen. Jämfört med budget 2020 ökar intäkterna (2,1) vilket främst beror på ersättning för 
hyresreduceringar samt sjuklönekostnader som kom till som stöd med anledning av pandemin (1,6) samt bidrag 
för enkelt avhjälpa hinder (0,5). 
 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster minskat med 104,1 mnkr jämfört med 2019 och avviker mot 
budget 2020 med 42,9 mnkr. Avvikelsen mot föregående år beror främst på lägre medfinansiering av statlig 
infrastruktur i exploatering (79) samt på att arbetad tid i projekt (28,4) from 2020 redovisas under 
personalkostnader istället för som intäkt under bidrag. Budgetavvikelsen beror främst på medfinansiering statlig 
infrastruktur (34,8). Det beror även på intäkter för reglering av funktionsbrister på övertagna fastigheter (2,8), 
skadeståndsersättningar för exempelvis nyttjande av mark (2,7) samt vidarefakturering kostnader för branden 
Hallegatan (0,9). Även ersättningar för utlånad personal och ersättning för jurister/värderare vid rättegång (1,3)  
 
Försäljningsintäkter ökar med 0,6 mnkr jämfört med 2019 och ligger nästan i nivå med budget lite. Ökning mot 
föregående år beror främst på ökad försäljning av virke från skogsavveckling. 
 
Försäljning av omsättningstillgångar visar försäljningsinkomster vid markexploatering. Försäljningsinkomsterna 
är 346,7 lägre än 2019 och 16,2 mnkr högre än budgeterat.  
 
Försäljning av anläggningstillgångar (rearesultatet) 67,9 mnkr lägre än föregående år och 71,8 mnkr högre än 
budget 2020. Avvikelsen beror på att dessa försäljningar ofta sker på initiativ av köparna och varierar därför över 
tid.  
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 
Verksamhetskostnaderna minskar jämfört med föregående år med 285,2 mnkr. Kostnaderna är 87,3 mnkr högre 
än budget. 
 
Personalkostnaderna minskar med 19,4 mnkr jämfört med 2019. Förändrade redovisningsprinciper avseende 
tidredovisning som tidigare bokförts som intäkt under bidrag, minskar 2020 personalkostnaderna med 30 mnkr. 
Personalkostnaderna exklusive tidredovisningen ökar således i jämförelse med 2019 med 10,6 mnkr. Antalet 
anställda (arbetad tid) har ökat med 4,8 årsarbetare. Personalomsättningen har minskat marginellt från 
föregående år, från 6,3% till 6,0%. Personalkostnaderna är 3,1 mnkr lägre än vad som budgeterats för 2020. 
Avvikelsen beror främst på vakanser i samband med återbesättningar av tjänster, avvaktande med rekryteringar 
samt lägre utfall i lönerevision än vad som hade avsatts i budget.  
 
Kostnader för lämnade bidrag ökar med 23,6 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på 
medfinansiering i exploateringen (20,5) samt fler trygghetslägenheter (3,0). Kostnaderna för året är 64,6 mnkr 
högre än budgeterat. Största orsaken för årets avvikelse är kostnader för medfinansiering (65,1) samt minskat 
bidrag för trygghetsbostäder än budgeterat (-0,5).  
 
Kostnader för köp av huvudverksamhet ökar med 0,9 mnkr, jämfört mot 2019, och avser markskötsel. Jämfört 
med budget ökar kostnaderna med 0,7 mnkr på grund av ökat arbete vid vattendrag. 
 
Kostnader för lokal- och markhyror, ökar i jämförelse med föregående år med 4,9 mnkr och avvikelsen mot 
budget 2020 är 1,7 mnkr högre kostnader än budgeterat.  
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Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader har minskat med cirka 20,9 mot föregående år. Minskningen 
mot föregående år beror till stor del på lägre reparation- och underhållskostnader. Budgetneddragningar för att 
täcka obalans gjordes för året här. Kostnaderna för underhåll var också ovanligt höga 2019 då extra satsningar 
gjordes här, då behov och budgetutrymme fanns. Fastighetsskatten är också lägre (4,1) beroende på att vissa 
omprövningar har godkänts av SKV samt förändringar i beståndet. Utfallet för året avviker med 6,9 mnkr högre 
kostnader än budgeterat. Avvikelser mot budget beror på bland annat en avsättning för avröjning av miljöfarligt 
avfall i Lärjeholm (-7), minskade fastighetsskatter (4,6) och övriga fastighetskostnader samt kostnader för 
underhåll (-4,5). I de ökade underhållskostnader ingår återställande av lägenheter efter skadegörelse och 
saneringskostnader som inte varit budgeterade.   
  
Kostnader för bränsle, energi och va har minskat jämfört med föregående år med 3,9 mnkr och visar ett 
överskott mot budget på ca 4,2 mnkr. Avvikelserna beror dels på att fjärrvärmekostnaderna blivit billigare än 
budgeterat pga milt väder men även på lägre kostnader vid någon anläggning där solceller har installerats. 
 
Kostnader för transport har minskat med 0,1 mnkr jämfört med föregående år och visar ett överskott med 0,4 
mnkr jämfört med budget vilket beror på minskade driftkostnader då bilar nyttjats mindre under året. 
 
Kostnaden för köp av entreprenad och tjänster ökar med 1,3 mnkr jämfört med föregående år och är 2,7 mnkr 
högre än budget. Ökningen beror främst på ökade kostnader för utveckling av IT-tjänster men även på ökad 
inhyrning av personal och konsulter för utbildning och utveckling av tex projektsystemet Antura.  
 
Kostnader för övriga verksamhetskostnader diverse har minskat cirka 2,5 mnkr jämfört med föregående år och 
är 1,4 mnkr högre än budget. Ökningen beror främst på dyrare egendomsförsäkring, bevakning samt osäkra 
kundfordringar. Kostnader för kurs o konferens samt aktiviteter för personal såsom jullunch och likande vilket 
inte varit genomförbart på grund av pandemin. 
 
Kostnader för exploatering är 16,2 mkr högre budgeterat och 231,0 mnkr lägre än 2019. 2019 gjordes många 
försäljningar inom projekt Bostad2021.  
 
Kostnader för förlust anläggningstillgångar om 0,6 mnkr avser utrangering av komponent som ersätts vid ny 
grundförstärkning av Otterdalska huset. 
 
Not 3 Av- och nedskrivningar 
Avskrivningarna minskar jämfört med föregående år med 0,6 mnkr. Kostnaderna är 3,3 mnkr lägre än budget 
vilket främst beror på senarelagde övertag av fastigheter.  
 
Not 4 Kommunbidrag / Generella statsbidrag och utjämningar 
Kommunbidraget för 2020 uppgår till 33,6 mnkr och är 1,4 mnkr lägre än föregående år exklusive 
kommunbidragstillägg för Bostad2021 som i år redovisas under bidrag som intäkter. 
Intäkter och kostnader avseende tomträtter och reavinster överförs varje månad till kommuncentrala poster och 
bokförs som en kostnad i kontoklassen ”kommunbidrag övr transfereringar”. 931,6 mnkr 2020 jämfört med 
1150,0 mnkr 2019. Resultatet av tomträtter och reavinster påverkar liksom tidigare inte nämndens nettoresultat 
men intäkterna och kostnaderna syns i resultaträkningen. 
 
Not 5 Finansiella intäkter 
Under året har vi fått ränteintäkter på 1,2 mnkr. Intäkterna avser avkastningsränta för 1,5 års uppskov med 
betalning gällande projekt i Sisjön (0,9) samt ränteintäkter för utestående fordringar (0,3). 
 
Not 6 Finansiella kostnader 
Räntekostnaderna jämfört med föregående år ligger på ungefär samma. Internräntan är oförändrad från 
föregående år 1,5%. Utfall är i 0,7 mnkr lägre än budgeterat och beror på senarelagda förvärv. 
 
Not 7 Årets resultat  
Årets resultat, exklusive tomträtter, rearesultat och nyanlända uppgår till +8,6 mnkr. Fastighetsnämnden föreslås 
att återredovisa 8,6 miljoner kronor av det utgående egna kapitalet så att nivån justeras till den av 
kommunstyrelsen rekommenderade högsta nivån för eget kapital (25 mnkr).  
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Noter Balansräkning 
 
 
Not 1 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna uppgår netto till 5 031 mnkr (inkl finansiella tillgångar) och har ökat jämfört med 
föregående år med 494,9 mnkr. 
 

Förändringen fördelar sig enligt följande (belopp i mnkr): 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Bokförda kapitalutg (köp & investeringar) 808,4 620,4 754,2 936,0 439,8 220,5 
Planenlig avskr av fast o inv -36,8 -37,4 -38,3 -36 -31,8 -29,3 
Bokfört värde försäljningar -37,4 -15,3 -48,8 -7,3 -6,4 -3,7 
Överfört mellan nämnder -218,7 -249,3 -74,1 -22,5 -2,8 71,9 
Omklassat till lager expl fastigheter -18,8 98,1 -3,7 -34,4 -7,9 -15,2 
Nedskrivningar/utrangeringar -0,8 -38,8  0 0 0 
Förändring LF fordr Bostadsrätter  3 1,9 0 0 -0,1 
Förändring LF fordr Gatulån    0 -0,1 -0,1 
Förändring LF fordr moms Marcinihallen  -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Förändring LF fordr övr    0 0 0 
Summa 494,9 379,7 590,2 834,8 389,8 243,0 

 
Ökningen beror bland annat på utbyggnad av allmän plats och övr anläggningar i pågående 
exploateringsprojekt (ca 400 mnkr). De projekt med störst förändring mellan åren är Sänkning Götaleden 
(141 mnkr), Långströmsgatan Kyrkbyn (37 mnkr), Gamlestad torg etapp1 (29 mnkr) och Rymdtorget (24 
mnkr). Ökningen beror även på strategiska och övriga förvärv (53 mnkr) samt investeringar inom vår 
fastighetsförvaltning. 
 
Vi har fört över anläggningstillgångar avseende färdigställd gata/park inom exploateringen till 
Trafiknämnden och Nämnden för park- och natur på 200 mnkr. Överföringar av befintliga anläggningar har 
också skett till och från Idrott och förenings- och lokalförvaltningen som bland annat byggnaderna i 
Trädgårdsföreningen som vi fått över från Idrott och föreningsförvaltningen.   
 
Avskrivningstider 
De investerande förvaltningarna inom Göteborgs Stad har from 2017 ändrat redovisningsprincip när det 
gäller avskrivningstider för anläggningstillgångar. Enligt rådet för Kommunal Redovisning, rekommendation 
11.4, ska en anläggningstillgång, bestående av olika delar av betydande storlek och som har väsentligt 
olika nyttjandetider, skrivas av separat del för del (komponenter). Förvaltningen har följande komponenter 
med tillhörande avskrivningstid: 
 
 

Markanläggning 20 år 
Stomme/grund                    50-100 år 
Fasad  40-80 år 
Tak  25-80 år 
Fönster, dörrar 30 år 
Invändigt  20 år 
Storköks/köksutrustning 15 år 
Värmeanläggning 20 år 
 

Ventilationsaggregat 20 år 
Belysningssystem 20 år 
Övr tekniska installationer 15 år 
Hiss o lyftbord  30 år 
Röranläggning 40 år 
Ventilation  40 år 
El (kablar  40 år 
 

 
Det är bara en liten del av förvaltningens anläggningstillgångar som komponentuppdelats och skrivs av då 
huvuddelen av anläggningstillgångarna är mark som inte skrivs av. 
 
 
Not 2 Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångarna har minskat med 307,5mnkr. 
 
Exploateringsprojekt avsedda för försäljning redovisas som omsättningstillgångar under förråd och lager. 
Ökningen under året uppgår till 175 mnkr.  
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Kundfordringar har ökat med 68,2 mnkr och ligger nu på en högre nivå på grund av ett antal större fakturor 
till Backafastigheter och Balder (52,8 resp. 21 mnkr) avseende exploateringsersättning för projekt IB1138 
Backaplan stomme dp. 
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 69,2 mnkr vilket beror på att större 
uppbokningar gjordes under dec 2019 avseende upplupna försäljningsintäkter och räntekompensation om 
81 mnkr.  
 
Till följd av likvidregleringsmodell inom staden regleras inte fakturor med likvider mellan nämnder på 
kassa/bank utan detta regleras under icke räntebärande kortfristiga fordringar. Icke räntebärande 
fordringar och kassa och bank har minskat med 481,6 mnkr. Minskningen beror på bland annat på stora 
investeringsutgifter (se not1).  
 
Not 3 Avsättningar 
Avsättningarna har minskat med 37 mnkr. Avsättningarna avser framtida åtaganden i 
exploateringsprojekten samt framtida kostnader i avvecklingen av Lärjeholm (13 mnkr).  
 
Not 4 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder har ökat med 291 mnkr. Ökningen beror på exploateringsersättning som finansierar 
allmänplats. 
  
Not 5 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har minskat med 90,7 mnkr. 
Leverantörsskulderna är 30,5 mnkr högre än föregående årsskifte. Ökningen beror på ett antal stora 
fakturor som kontoret fått i december 2020. Upplupna övriga kostnader har minskat med 108,7 mnkr och 
det beror på att det föregående år fanns ett antal stora uppbokningar avseende investeringsprojekt (förvärv 
och intrångsersättning Gullbergsvass 70 mnkr och projektsamfinansiering Trafikverket 42 mnkr). Rättelse 
avseende utgående moms har gjort i december och skulden till SKV är 9,9 mnkr högre än 2019. 
Inbetalning till SLK avseende fastighetsskatt har gjorts för hela 2020 varför saldot är 0 jämfört med 2019 
då det var 7,1.  
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Uppföljning av intern kontroll 2020 
Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan) Kommentar  

Risk för att vi inte uppnår målet 
om BmSS och annan 
kommunal service 
 
Kontrollmetod 
Granskning av processer och rutiner samt 
kännedomen av dessa 
 

Iakttagelser 
Processbeskrivning/-ar för arbetet med BmSS och annan kommunal service saknas. I delar saknas också nedbrytning av målen; Tillgodose 
behov av mark för kommunala ändamål samt Tillmötesgå olika bostadsbehov. 
Inga mått finns för vad som faktiskt produceras i dagsläget men enligt uppgift kommer utfall i Antura rapporteras när bostäder är färdigställda. I 
framtiden kommer man således avseende BmSS kunna följa hur innehållet förändrar sig genom projektprocessen. 
Ingen samlad uppföljning görs utifrån kommunal service. Ingen uppföljning görs heller av planerat jämfört med faktiskt utfall. 
Ett utvecklingsarbete är påbörjat med mål om att förbättra arbetet mot uppsatta övergripande mål inom området. 
Enkät har skickats ut till berörda med en svarsfrekvens på 50 %. Frågorna är ställda utifrån tre frågeområden; styrning och ledning, processer 
och rutiner samt uppföljning. Bäst betyg får frågeområdet uppföljning, där frågor ställs kring om det är tydligt hur jag ska följa upp resultatet av 
mitt arbete och om verksamheten följer upp hur vi lever upp till målet. Området får genomsnittsbetyget 4,3.  
Sämst betyg får frågeområdet processer och rutiner där frågor ställs kring om man känner till vart man ska hitta processer och rutiner, om de är 
tydliga, om det finns tillräckliga kunskaper kring dem samt tydlighet kring hur eventuella avvikelser ska hanteras. Genomsnittet här är 3,7.  
För frågeområdet styrning och ledning, där frågor om tydlighet kring mål, chefens kommunikation, kunskap och tydlighet kring vad som förväntas 
av mig ställs, är den sammanvägda siffran är 4,1 (där 4:a motsvarar instämmer delvis).  
Bedömning (kontroll till förbättring) 
Enkäten som skickats ut till medarbetarna visar på ett ok resultat, samtidigt som det finns förbättringspotential. Utvecklingsarbetet som pågått 
under hösten kan därför antas ha givit positiv effekt.  
Förbättringspotential bedöms dock finns inom samtliga frågeområden, där processer och rutiner är det som givits sämst betyg och där vi också i 
granskning sett att detta saknas och/eller är oklart vart de går att finna. 
  

 

Risk för uteblivna inkomster 
 
Kontrollmetod 
Att vi inte erhåller betalning vid försäljning av 
mark och/ eller att betalningen inte sker i tid, 
Risk att byggprojekt drar ut på tiden. 
Att vi inte erhåller övriga inkomster i 
exploateringsprojekt. 
 

Iakttagelser 
Stickprov visade inte på några avvikelser mellan de upprättade avtalen och vad som sedan betalats in. 
Vid enkät till de som upprättar avtalen framkom att: 
- Kunskapen om vilka inkomster som kan vara aktuella i projekt är hög 
- Kunskapen om hur man upprättar underlagen är hög 
- Det finns en risk att inkomster inte debiteras i projekt 
Bedömning (kontroll till förbättring) 
Trots att kunskapen är hög finns en risk för att inte alla de möjliga inkomsterna debiteras i projekt. 
Nya IT- system ökar dock möjligheten för handläggarna att följa projekten och därmed säkerställa inkomsterna. 
En fortsatt dialog och fortsatt utveckling av rutiner behövs för att säkerställa att inkomster debiteras i projekt. 

 

Fakturor inte hanteras i tid 
 
Kontrollmetod 
Risk för dröjsmålsräntor, dåligt rykte samt ej 

Iakttagelser 
Det finns en rutin under styrande dokument på intranätet. Det finns även en snabbguide. En tidplan är fastställd. Ekonomen på respektive 
avdelning ska sedan kommunicera vidare till berörda. Ekonomichefen informerar även i ledningsgruppen. Brytet är alltid den 1:e arbetsdagen i 
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Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan) Kommentar  
rättvisande resultat 
 

månaden för alla fakturor. Chefer har ett särskilt ansvar för enheters och avdelningarnas hantering av fakturor. 
För 2019 hanterades totalt 19 170 fakturor på fastighetskontoret. 32 procent av dessa fakturor behandlas inte inom utsatt tid. Detta motsvarar 
cirka 500 fakturor per månad. Antalet fakturor har successivt ökat men jämfört med de senaste åren har andelen sena fakturor ökat med cirka 
10 %. 
Utöver dröjsmålsavgifter medför detta framförallt administrativt merjobb som exempelvis påminnelser. Uppskattningsvis är merjobbet 10 minuter 
per sen faktura. Den totala arbetsinsatsen för detta merjobb motsvarar då nästan en halvtidstjänst. 
Utöver kostnaden blir finns risk för att förvaltningens resultat inte blir rättvisande. Sena fakturor påverkar även andra delar i staden genom olika 
interna avstämningar som också medför en ökad administration. 
Förvaltningens anseende kan också påverkas. 
Bedömning (kontroll till förbättring) 
Rutinen och tidplanen finns och kommuniceras. Kontinuerligt och löpande behövs dock en påminnelse om vikten av att hantera fakturor i tid. 
En löpande sammanställning över sena fakturor skulle kunna visa på utvecklingen. 
Chefernas ansvar behöver beskrivas och förtydligas. 
En samlad förvaltningsövergripande kalender som visar viktiga datum hade ytterligare förtydligat vilka datum som gäller. 

Risk för att det stora trycket på 
ökad produktion och snabbare 
takt kan leda till kvalitetsbrister 
i handläggningen av ärenden. 
 
Kontrollmetod 
En enkät skickades ut under hösten 2019 till 
25 olika aktörer som vid ett eller flera tillfällen 
erhållit en markanvisning samt varit delaktiga 
i exploateringsprocessen. 
Under 2020 följs enkäten upp med intervjuer 

På grund av pandemin har kontoret inte bjudit in aktörer till uppföljande intervjuer. Aktiviteten flyttas till nästa års intern kontroll.  

Mutor, jäv, bestickningar, hot Att den som fattar beslut i ett ärende är i nära vänkrets, släktskap eller har andra knytningar till den/ de personer som beslutet omfattar 
Då förvaltningen gjort ett utvecklingsarbete inklusive utveckling av styrande dokument samt utbildningar under 2020 kommer kontrollaktiviteten 
att flyttas till 2021. 
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 
Syftet med Göteborgs Stads hemlöshetsplan är att minska hemlösheten i Göteborg. 
I planen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras under perioden 2020–2022. 
Hemlöshetsplanens mål och åtgärder följs upp i en särskild rapport i Stratsys. I 
uppföljningen ska berörda nämnder och styrelser redogöra för resultaten och 
effekterna samt vilka fokusområden och åtgärder som bidragit till måluppfyllelse. 

Planen omfattar ett övergripande mål, fem mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder 
för att minska hemlösheten med minst 20 procent planperioden. Planen tar sin 
utgångspunkt i perspektivet att bostaden ska ses som en förutsättning för att hantera 
övriga problem, som till exempel missbruk. Planen fokuserar särskilt på att före-
bygga hemlöshet och på att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer. 
Planens fokusområden syftar till att ge vägledning kring vilken typ av utvecklings-
insats som behöver prioriteras. Respektive fokusområde har i olika stor utsträck-
ning en direkt inverkan på ett eller flera av planens mål. 

I planen anges vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga planens mål. 
Därutöver finns det en ansvarsfördelning för varje åtgärd och för varje berörd 
organisation. De ansvariga processleder och samordnar åtgärderna tillsammans 
med medverkande parter som bidrar utifrån respektive roller och ansvar. Under 
varje fokusområde beskrivs hur ansvarig organisation har tagit sig an åtgärderna. 
Denna uppföljning visar att fyra av åtgärderna är klara, nio av åtgärderna pågår och 
två av åtgärderna är inte påbörjade. Status på genomförandet av de insatser som 
identifierats i rapporten bedöms utifrån nedan skala. 

 

Basår för indikatorerna är 2019, året som planen togs fram. Det övergripande målet 
med planen är att antalet hemlösa ska minska med 20 procent. Denna uppföljning, 
den andra sedan planen antogs av kommunfullmäktige april 2020, visar att antalet 
hemlösa (vuxna och barn) har minskat med 26 procent.  

Planen och stadens kartläggning av hemlöshet utgår ifrån Socialstyrelsens 
definition av hemlöshet. Definitionen omfattar fyra olika situationer som personer 
kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Definitionen är bred och rymmer en 
stor spännvidd av målgrupper, från personer som bor i offentliga utrymmen eller 
utomhus till hushåll som bor i vanliga lägenheter med kommunala kontrakt med 
möjlighet till överlåtelse av hyreskontraktet. 

https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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Tabellen nedan visar måluppfyllelse per 2020. 

Mål 2019 2020 % (+/-) 

Antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent. 5015 3733 - 26% 

Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. 1577 804 - 49% 

Antalet personer som blir avhysta från sin bostad ska minska. 142 158 + 11% 

- Antalet barn berörda av avhysning 18 10 - 44% 

Antalet personer som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt 
eller behandlingshem och saknar bostad ska minska. 301 280 - 7% 

Antalet hemlösa personer som kommer vidare till en egen 
bostad ska öka. 525 574 + 9% 

Nettokostnaden för socialt boende ska minska (mnkr). 787 729 - 7% 

Utöver ovanstående mål finns det ett särskilt prioriterat mål om att minska antalet 
barn i akut hemlöshet. Uppföljningen visar att antalet barn i akut hemlöshet har 
minskat med 65 procent, från 618 till 217 barn. Därutöver anges en målsättning om 
att inga barnfamiljer ska avhysas. Kronofogdens preliminära statistik över vräk-
ningar i Göteborg visar att antalet hushåll som avhysts från sin bostad har ökat med 
11 procent under året, från 142 hushåll 2019 till 158 hushåll 2020. Däremot har 
antalet avhysta barnfamiljer minskat under året, från nio barnfamiljer 2019 till sju 
barnfamiljer 2020. Även antalet barn som är berörda av avhysning har minskat från 
18 barn 2019 till 10 barn 2020. 

Den huvudsakliga minskningen av antalet hemlösa i Göteborg har skett för hushåll 
utan sociala problem (strukturellt hemlösa). Den största minskningen inom gruppen 
strukturellt hemlösa har skett för personer födda utanför Europa och merparten av 
dessa är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 
barnfamiljer 2019 till 393 familjer 2020. Barnfamiljer i akut hemlöshet har minskat 
med cirka 150 familjer och 400 barn, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 
barn. 

Sannolikt har de insatser som staden genomfört med lägenheter med egna kontrakt 
(barnfamiljsatsning), boendecoachning i samband med nödbistånd och ett ökat 
bostadsbyggande medfört en minskning av strukturellt hemlösa i Göteborg. Socialt 
hemlösa personer kräver andra typer av insatser som till exempel Bostad först, en 
bostad och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med 
andra problem. Antalet personer som är socialt hemlösa med missbruk eller 
psykisk ohälsa är på samma nivå som vid tidigare år. Hemlöshetens utveckling 
påverkas således av vilket typ av insats som görs för respektive målgrupp. 

Den pågående pandemin påverkar oss alla i samhället men särskilt utsatta är hem-
lösa personer som är hänvisade till akuta boendelösningar eller som sover utomhus 
eller i trappuppgångar. Flertalet av dessa personer har nedsatt fysisk hälsa och 
kroniska sjukdomar och är därav särskilt utsatta för risken att bli smittade och 
allvarligt sjuka i covid-19. Under den senaste pandemivågen har flera verksamheter 
som riktar sig till hemlösa varit tvungna att stänga ner vissa gemensamhetslokaler 
och därmed minskat tillgängligheten i öppna verksamheter, detta både inom 
kommunala och idéburna organisationers verksamheter. 
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De idéburna organisationerna har också signalerat att de möter hemlösa personer 
som inte har möjlighet att vara någonstans när bibliotek och andra allmänna utrym-
men stänger ner samt att andra öppna verksamheter begränsar antalet besökare 
kraftigt. Den minskade tillgängligheten på socialkontoren som följer av covid-19 
har också drabbat den här målgruppen, eftersom det är svårare att komma i kontakt 
med myndighetsutövningen när man inte har en etablerad kontakt. 

Utifrån detta fattade Göteborgs Stad ett beslut i december om ett Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) med idéburen organisation. I avtalet ingår ökad samverkan kring 
akut hemlösa personer och att ytterligare en kyrka hålls öppen för målgruppen. 
Social resursförvaltning som ansvarar för kommunens boenden för hemlösa uppger 
en relativt begränsad smitta bland personer som bor inom deras verksamheter. Det 
handlar mer om någon enstaka smittad person i deras boenden. Stadens boende-
verksamhet kan hitintills inte se någon ökning av efterfrågan på boendeplatser till 
följd av covid-19, snarare har antalet belagda platser minskat inom stadens akutbo-
enden. 

1.2 Syftet med denna plan 
Syftet med planen är att minska hemlösheten i Göteborg. I hemlöshetsplanen 
beskrivs mål, fokusområden och åtgärder för det fortsatta arbetet mot hemlöshet. 
Planen syftar också till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnder och 
styrelser, samt vikten av samarbete med andra aktörer, exempelvis civilsamhälle, 
myndigheter och privata fastighetsbolag. I hemlöshetsplanen beskrivs vilka åtgär-
der som ska genomföras under planperioden. Planen beskriver också hur arbetet 
mot hemlöshet hänger ihop med andra styrdokument. Hemlöshetsplanen finns 
tillgänglig på Göteborgs Stads styrande dokument och på goteborg.se. Göteborgs 
Stads plan mot hemlöshet 2020 – 2022 (goteborg.se). 

1.3 Uppföljning av planen 
Stadens insatser för personer i hemlöshet följs upp i samband med ordinarie 
budget- och uppföljningsprocess. Hemlöshetsplanens mål och åtgärder följs upp i 
en särskild rapport i Stratsys. Fastighetskontoret följer upp hemlöshetsplanen 
årligen och utvärderar planen i sin helhet efter planperiodens slut.  

Berörda nämnder och styrelser ansvarar för att i sina verksamhetsplaner omsätta 
den antagna planen mot hemlöshet utifrån verksamhetens förutsättningar. Utgångs-
punkten är att genomförandet ska präglas av perspektivmedvetenhet utifrån bland 
annat kön, ålder, funktionsnedsättning och HBTQ. I uppföljningen ska berörda 
nämnder och styrelser redogöra för resultaten och effekterna samt vilka fokusområ-
den och åtgärder som bidragit till måluppfyllelse.  

De uppföljningssystem som finns i staden ska användas för att mäta antalet perso-
ner i hemlöshet, till exempel BoInvent och Treserva. Staden ska även i framtida 
kartläggningar använda sig av Socialstyrelsens definition av hemlöshet. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3871d42-2735-404e-aef8-e4ee7f1f83ef/Plan+mot+heml%C3%B6shet+2020++2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e3871d42-2735-404e-aef8-e4ee7f1f83ef-n6C5yvz
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3871d42-2735-404e-aef8-e4ee7f1f83ef/Plan+mot+heml%C3%B6shet+2020++2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e3871d42-2735-404e-aef8-e4ee7f1f83ef-n6C5yvz
https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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2 Övergripande mål 

2.1 Hemlösheten ska minska. Målsättningen är 
att antalet personer i hemlöshet ska minska 
med minst 20 procent under planperioden. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Antal personer i hemlöshet (vuxna och barn) 5015 3733   

Källa: Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2020 

Sammanlagt har 2 642 hushåll registrerats som hemlösa av socialtjänsten under 
mätveckan (30 mars–5 april) 2020, vilket innefattade 2 875 vuxna och 858 barn. 
Jämfört med föregående års kartläggning har antalet hemlösa personer (vuxna och 
barn) minskat med 26 procent, från 5 015 till 3 733 personer. Antalet hushåll har 
minskat med 14 procent jämfört med 2019, till 426 hushåll. 

Den huvudsakliga minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll utan 
sociala problem (strukturellt hemlösa), vilka har minskat med 364 hushåll. I årets 
kartläggning är drygt en femtedel av hushållen strukturellt hemlösa. Den största 
minskningen av strukturellt hemlösa har skett för personer födda utanför Europa 
och merparten av dessa är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har 
minskat, från 641 till 393 familjer. Barnfamiljer i akut hemlöshet har minskat med 
cirka 150 familjer och 400 barn, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn. 

Nedan beskrivs faktorer som bedömts ha påverkat utvecklingen av antalet hemlösa 
i Göteborg. Det ska betonas att orsakssambanden för hemlöshetens utveckling är 
flera och komplexa samt att det finns mörkertal. 

Fler hushåll har lämnat hemlösheten genom tilldelning av lägenheter 

Göteborgs Stad har under flera år utökat antalet lägenheter till hemlösa hushåll, 
vilket har möjliggjort att cirka 1800 hushåll har övertagit lägenhet med kommunalt 
kontrakt till eget kontrakt under perioden 2015–2020. Det innebär att cirka 3200 
personer (vuxna och barn) har fått egen bostad och lämnat hemlösheten. 

Det har även genomförts satsningar med lägenheter för bostadslösa barnfamiljer 
och målgruppen inom Bostad först. Merparten av dessa hushåll befann sig tidigare 
i akut hemlöshet. Satsningen för bostadslösa barnfamiljer 2016–2019 bidrog till att 
cirka 700 barnfamiljer med cirka 1500 barn fick lägenhet med eget hyresavtal hos 
de kommunala bostadsbolagen. Genom metoden Bostad först har cirka 240 hushåll 
med komplex problematik erhållit lägenhet sedan starten 2013, och av dessa bor 72 
procent kvar med kommunalt kontrakt eller har fått egna hyresavtal. Bostad först är 
en viktig del i stadens hemlöshetsplan och Göteborg fortsätter att satsa på metoden. 
Sammantaget bedöms de senaste årens ökning av antalet förmedlade lägenheter till 
olika grupper av hemlösa ha bidragit till en minskning av antalet hemlösa. 
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En ny rutin för nödbistånd till boende 

Rutinen infördes 1 maj 2019 och innebär att nödbiståndet som huvudregel ska 
verkställas genom utbetalning av pengar istället för att socialtjänsten placerar hus-
hållet i en köpt boendelösning. Hushållen får själva ordna tak över huvudet med 
hjälp av utbetalda pengar. För barnfamiljer verkställs nödbiståndet sedan 1 oktober 
2020 alltid genom en placering i nödbiståndsboende. Detta för ett förstärkt barnper-
spektiv. Staden har utökat verksamheter med boenderådgivning/boendecoachning 
och i rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoachning, det vill säga praktiskt 
stöd i att söka bostad. Uppföljning visar att rutinen stärker rättssäkerheten i hand-
läggningen och likabehandlingen av ärenden om nödbistånd till boende samt bidrar 
till minskade kostnader för stadsdelsnämnderna. Rutinen bedöms ha bidragit till att 
fler hushåll gått vidare till eget boende och är på så sätt en delförklaring till den 
minskade hemlösheten. 

Ett lägre mottagande av nyanlända 

Stadens mottagande av nyanlända har minskat kraftigt under de senaste åren, från 
cirka 800 nyanlända 2020, jämfört med cirka 1400 nyanlända 2019 och cirka 2400 
nyanlända 2018. Prognosen för kommande år är mycket osäker men tyder på ett 
fortsatt lågt mottagande. Nyanlända har generellt sätt sämre förankring och mer 
begränsade ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna med 
boende och därmed hemlösheten. 

I juni 2020 flyttade de första hushållen som anvisats genomgångslägenheter utifrån 
Bosättningslagen. Under perioden 2020–2023 ska cirka 1300 hushåll avflytta (cirka 
800 vuxenhushåll och cirka 450 barnfamiljer med cirka 1250 barn). Under 2020 
har cirka 100 vuxenhushåll sagts upp för avflyttning utifrån att hyresavtalen har 
löpt ut efter fyra års boendetid. I princip alla avflyttningar har fortlöpt under 
ordnade förhållanden och i utsatt tid. För att minimera risken för en ökad akut 
hemlöshet när hyreskontrakten löper ut har kommunen förstärkt arbetet med 
boenderådgivning och boendecoachning, särskilt för barnfamiljer. 

Ett ökat bostadsbyggande 

Andra faktorer som påverkar resultatet är ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Under 
2020 färdigställdes cirka 4 500 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 
miljonprogrammet på 1960- och 70-talet. Av de färdigställda bostäderna var 47 
procent hyresrätter. Detta bidrar till ett utökat utbud av bostäder, vilket medför en 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden och att fler hushåll ges större möjlighet att 
ordna bostad på egen hand. 
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3 Planens mål 

3.1 Antalet personer som befinner sig i akut 
hemlöshet ska minska. Särskilt prioriterat är 
att minska antalet barn i akut hemlöshet. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Antal vuxna personer i akut hemlöshet 959 587   

Antal barn i akut hemlöshet 618 217   

Källa: Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2020 

Antalet personer (vuxna och barn) i akut hemlöshet har minskat med 773 personer, 
49 procent, jämfört med 2019 års kartläggning. Detta innebär att 541 hushåll med 
587 vuxna och 217 barn befinner sig i akut hemlöshet under mätvecka 14. Av 
dessa bor 39 vuxna i offentliga utrymmen eller utomhus. Det bor 73 hushåll i 
skyddat boende, vilka innefattar 66 barn. Andelen ensamhushåll är 79 procent 
medan andelen barnfamiljer är 19 procent. Antalet barnfamiljer i akut hemlöshet 
har minskat med cirka 150 familjer och 400 barn, till cirka 100 barnfamiljer med 
cirka 220 barn. Andelen hushåll med en registerledare som är född utomlands är 55 
procent och huvuddelen har invandrat från länder utanför Europa. Detta gör att 
utlandsfödda fortfarande är överrepresenterade i akut hemlöshet. 

Andelen hushåll med missbruk och/eller psykisk ohälsa är 59 procent. Missbruk 
och psykisk ohälsa är i princip endast förekommande bland ensamhushållen. Den 
vanligaste inkomsten är ekonomiskt bistånd och en tredjedel av hushållen har 
kända skulder hos Kronofogden. Nästan 70 procent av hushållen har varit hemlösa 
i upp till tre år, varav knappt hälften av dessa hushåll har varit i hemlöshet i upp till 
ett år. 

3.2 Antalet personer som blir avhysta från sin 
bostad ska minska. Målsättningen är att inga 
barnfamiljer ska avhysas. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Antal hushåll som blir avhysta från sin bostad 142 158   

- varav antal barnfamiljer som blir avhysta 9 7   

- antal barn som drabbas av avhysning 18 10   

Källa: Kronofogden 

Kronofogdens preliminära statistik över vräkningar i Göteborg visar att antalet 
hushåll som avhysts från sin bostad har ökat med 11 procent under året, från 142 
hushåll 2019 till 158 hushåll 2020. Däremot har antalet avhysta barnfamiljer 
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minskat under året, från nio barnfamiljer 2019 till sju barnfamiljer 2020. Även 
antalet barn som är berörda av avhysning har minskat från 18 barn 2019 till 10 barn 
2020. 

Totalt avhystes 142 hushåll i Göteborg 20191, av dessa var 9 familjer med 18 barn. 
Det kan jämföras med 126 hushåll (18 familjer med 33 barn) i Malmö och 215 
hushåll (9 familjer med 18 barn) i Stockholm. Antal barn berörda av avhysning 
uppgick under perioden 2015–2019 till 79 barn Göteborg. Under samma period var 
antalet barn berörda av avhysning i Malmö 122 barn och i Stockholm var antalet 
135 barn. Enligt Kronofogdens statistik på riksnivå (2019) är ensamstående 
föräldrar överrepresenterade bland barnfamiljer som blir vräkta. I 68 procent av 
vräkningarna har barn sin permanenta bostad hos en ensamstående förälder. Av de 
ensamstående föräldrarna är 72 procent kvinnor.  

3.3 Antalet personer som skrivs ut från sjukhus, 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem 
och saknar bostad ska minska. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Antal personer som skrivs ut frånsjukhus, 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem och 
saknar bostad 

301 280 
  

Källa: Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2020 

Socialtjänsten har registrerat 276 hushåll med 278 vuxna och 2 barn som ska 
skrivas ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem inom tre 
månader efter mätvecka 14 (30 mars-5 april 2020) vilket är en minskning med sju 
procent jämfört med mätvecka 15, 2019. Av dessa hushåll saknar alla bostad vid 
utskrivningstillfället. Nästan samtliga hushåll är ensamhushåll, tre fjärdedelar är 
män och 70 procent är födda i Sverige. Andelen hushåll med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa är 80 procent. Ekonomiskt bistånd är vanligast som huvudsaklig 
inkomst och kända skulder hos Kronofogden finns i knappt hälften av hushållen. 
Drygt hälften av hushållen har varit hemlösa i upp till tre år. 

3.4 Antalet hemlösa personer som kommer 
vidare till en egen bostad ska öka. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Antal hemlösa personer som kommer vidare 
till en egen bostad 525 574   

Källa: Fastighetskontoret 

 

 
1 Uppgifter för 2020 saknas vid rapportens framtagande.   
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Under 2020 har 329 hushåll med 574 personer, varav cirka 230 är barn, lämnat 
hemlösheten via kommunala kontrakt. Det är en ökning med nio procent jämfört 
samma period 2019. När hushåll bor i vanliga lägenheter med kommunalt kontrakt 
ordnade av kommunen räknas de som hemlösa. När hushållen tar över till första-
handskontrakt lämnar de hemlösheten. Lägenheterna finns inom de allmännyttiga 
och privata bostadsföretagens bestånd. Det finns ytterligare personer som har flyt-
tat vidare till en egen bostad från ett boende som kommunen har ordnat. För dessa 
personer finns det uppgifter på individnivå men det saknas en sammanställning för 
hela staden. 

3.5 Nettokostnaden för socialt boende ska 
minska. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnaden för socialt boende (mnkr) 787 729   

Källa: Stadsledningskontoret. 

Stadsdelsnämndernas nettokostnad för socialt boende vuxna 2020 uppgår till 729 
miljoner kronor. Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med sju procent, drygt 
58 miljoner kronor. Nedgången förklaras främst av lägre kostnader för boende till 
personer som inte är behov av något annat stöd än tak över huvudet (nödbistånd). 

I tidigare rapporter har 835 mnkr redovisats som nettokostnad för socialt boende 
2019, men i denna rapport redovisas 787 mnkr för 2019. Detta på grund av att 
tidigare ingick även kostnaden för så kallat ungdomsboende i uppgiften. Då det 
sedan några år finns en insats inom socialtjänsten, stödboende, som är ett alternativ 
till både det som tidigare kallats ungdomsboende och till institutionsplacering 
(HVB-hem), innebär det att uppgiften för ungdomar inte är jämförbar med tidigare 
år. För jämförbarhets skull redovisas därför enbart kostnaden för socialt boende för 
vuxna. 
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4 Fokusområden 
Planens fokusområden syftar till att ge vägledning kring vilken typ av utvecklings-
insats som behöver prioriteras. Respektive fokusområde har i olika stor utsträck-
ning en direkt inverkan på ett eller flera av planens mål. 

4.1 Fokusområde 1 - Förebygga hemlöshet 
Det förebyggande arbetet mot hemlöshet omfattar personer som riskerar att hamna 
i hemlöshet och som behöver olika former av stöd och insatser som bidrar till att 
öka möjligheterna att få eller behålla ett boende. En del personer kan ha social 
problematik och behov av olika vård- och stödinsatser. Det finns också personer 
som inte har andra problem än att de saknar en bostad. För denna målgrupp är det 
angeläget att utveckla arbetssätt och systematik med boenderådgivning. Insatsen 
boenderådgivning ingår i alla fokusområden.  

Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen ansvar för att ge enskilda och barnfamil-
jer olika former av stöd och insatser som fungerar förebyggande mot hemlöshet. 
Socialtjänsten har även en skyldighet att genom uppsökande verksamhet och på 
annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. För 
att kommunens invånare ska kunna få det stöd och den hjälp som de behöver är det 
nödvändigt att utföra en rad åtgärder, såsom att ta reda på vilka hjälpbehov som 
finns genom uppsökande verksamhet, informera om vilken service som finns att 
erbjuda samt vid behov förmedla kontakter med andra myndigheter2. 

Socialtjänstens stöd i samband med att förebygga och förhindra avhysningar från 
bostäder kan enligt Socialstyrelsen grovt delas in i fyra faser och inriktningen bör 
vara att socialtjänsten ska finnas med så tidigt som möjligt i processen (figur 1). 

Figur 1 - Socialtjänstens stöd i samband med att förebygga och förhindra avhysningar 

 
 
Källa: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, Socialstyrelsen 2017 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

2 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 4 §§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-11-11.pdf
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Socialtjänsten handlägger ärenden som är förenade med risk för avhysning och har 
därför en central roll i det vräkningsförebyggande arbetet. Ett framgångsrikt arbete 
med att förebygga avhysningar förutsätter samarbete mellan socialtjänsten, hyres-
värdar, budget- och skuldrådgivning och Kronofogden. Därutöver är det avgörande 
att socialtjänsten tidigt tar kontakt med hyresgästen och erbjuder råd och lämpliga 
stödinsatser. Hyresgästen har ett eget ansvar att söka hjälp men i vissa fall kan 
personen vara förhindrad att ta det ansvaret och behöver därför information om 
vilken hjälp som finns. I vissa fall kan personen behöva motiveras att ta emot hjälp. 

Personer som en gång blivit avhysta har svårt att komma tillbaka till den ordinarie 
bostadsmarknaden. Cirka 20 procent av de som är hemlösa har någon gång blivit 
avhysta och även barnfamiljer berörs av avhysningar, vilket innebär att familjer 
utsätts för stora påfrestningar som kan komma att påverka barnens trygghet, hälsa 
och skolgång under lång tid framöver. Avhysningar innebär personligt lidande och 
kostnader för samhället. 

Målsättningen är att inga barnfamiljer ska avhysas. Regeringen och kommunfull-
mäktige i Göteborg har tydligt uttalat en ambition om att förhindra vräkning av 
barnfamiljer. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag är det viktigt att 
skapa en gemensam förståelse för vad det konkret innebär för arbetet med barnfa-
miljer som riskerar att avhysas från bostaden och hamna i hemlöshet. I det förebyg-
gande arbetet är det viktigt att uppmärksamma trångbodda familjer som är i riskzo-
nen för avhysning. 

Hemlösa personer eller personer som riskeras att avhysas ska få likvärdig och 
adekvat hjälp av socialtjänsten som grundar sig i behovet av insats. Det är därför 
angeläget att socialtjänsten fortsatt utvecklar rutiner och arbetssätt som stöd för 
likvärdig bedömning av insatsbehov. Förslag om åtgärder behöver hanteras inom 
ramen för de plattformsarbeten som redan finns. 

4.1.1 Utveckla insatser för att förebygga hemlöshet 
Bakgrund: Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen (2001:453) ansvar för att ge 
enskilda individer olika former av stöd och insatser som fungerar förebyggande 
mot hemlöshet samt en skyldighet att genom uppsökande verksamhet främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. För att kommunens 
invånare ska kunna få det stöd och den hjälp som de behöver är det nödvändigt att 
utföra en rad åtgärder, såsom att ta reda på vilka hjälpbehov som finns genom 
uppsökande verksamhet, informera om vilken service som finns att erbjuda samt 
vid behov förmedla kontakter med andra myndigheter. Socialtjänstens stöd i 
samband med att förebygga och förhindra avhysningar från bostäder bör enligt 
Socialstyrelsen komma in så tidigt som möjligt i processen. 

Socialtjänsten behöver fortsätta arbetet med metodutveckling och definiera gemen-
samma utgångspunkter i hemlöshetsarbetet. Socialstyrelsen har tagit fram rekom-
mendationer om indirekt förebyggande insatser, läs mer på kunskapsguiden.se. 
Socialtjänsten har även ett tydligt ansvar att aktivt verka för att samverkan med 
andra aktörer kommer till stånd, till exempel hälso- och sjukvården, Arbetsför-

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/hemloshet/
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medlingen, Försäkringskassan och Kronofogden. Samverkan med idéburna organi-
sationer och hyresvärdar är också angeläget. 

Det är angeläget att socialtjänsten fortsatt utvecklar rutiner och arbetssätt för 
likvärdig och adekvat bedömning av insatsbehov för personer som riskerar att 
avhysas eller befinner sig hemlöshet. Inom ramen för arbetet ska nuvarande väg-
ledning för bistånd till boende revideras och ett gemensamt bedömningsstöd för 
rätten till bistånd till boende, gemensamma rutiner, informationsmaterial och utred-
ningsdokument tas fram och implementeras. Arbetet ska även syfta till att ta fram 
en gemensam struktur och gemensamma metoder för stadsdelarnas vräkningsföre-
byggande arbete och boendecoachning. 

Åtgärd: Stadsdelsnämnderna (nya nämnder IFO, FH) ska inom ramen för nuva-
rande plattformsarbete utveckla rutiner för handläggning och gemensamt arbetssätt 
för likvärdig och korrekt bedömning insatsbehov för målgruppen hemlösa. Arbetet 
ska även syfta till att ta fram en gemensam struktur och gemensamma metoder för 
stadsdelarnas vräkningsförebyggande arbete och boendecoachning. I arbetet ska 
hänsyn tas till att konventionen för barns rättigheter inkorporeras i svensk lagstift-
ning den 1 januari 2020. Barnrättsperspektivet ska lyftas in i de rutiner som tas 
fram. 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA INSATSER FÖR ATT FÖREBYGGA 
HEMLÖSHET 

STADSDELS-
NÄMNDER (NYA 

NÄMNDER) 
 Gul 

Åtgärden att utveckla insatser för att förebygga hemlöshet är påbörjad. 

Rutiner för handläggning och gemensamt arbetssätt för likvärdig och korrekt 
bedömning av insatsbehov för målgruppen hemlösa 

Inom ramen för stadsdelarnas gemensamma metodutvecklingsarbete på boende-
området har arbetet med att ta fram en handbok för handläggning av bistånd till 
boende påbörjats. Syftet med handboken är att utveckla rutiner för handläggning 
och ett gemensamt arbetssätt för likvärdig och korrekt bedömning av insatsbehov 
för målgruppen hemlösa. Handboken ersätter tidigare vägledning för bistånd till 
boende. Handbokens första del, ett bedömningsstöd för handläggning av bistånd till 
boende, var klar i februari 2020 och gäller from 1 mars 2020. En gemensam imple-
menteringsplan för stadsdelarna har tagits fram där chefer och arbetsledare har an-
svar för att säkerställa att bedömningsstödet implementeras i berörda verksamheter.  

Uppföljningen visar att implementeringen pågår enligt plan i samtliga stadsdelar 
och att följsamheten till det nya bedömningsstödet är hög. Följsamheten har ökat 
sedan föregående uppföljning. Det som fortsatt kvarstår är att öka kännedomen om 
bedömningsstödet på de enheter som inte har ett direkt ansvar för boendefrågor. I 
några stadsdelar finns även ett behov av att ytterligare tydliggöra den interna 
ansvarsfördelningen kring boendefrågorna för att öka följsamheten till bedöm-
ningsstödet ytterligare. För bibehålla en hög följsamhet till bedömningsstödet är 
det viktigt med en fortsatt löpande metoddiskussion lokalt i stadsdelarna samt i de 
centrala nätverken för 1:e socialsekreterare och enhetschefer. 
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Gemensam struktur och gemensamma metoder för vräkningsförebyggande 
arbete 

Hösten 2019 genomförde stadsdelarnas processledare för boendesociala frågor en 
kartläggning av stadsdelarnas vräkningsförebyggande arbetet. Kartläggningen 
visade att kvalitén på det vräkningsförebyggande arbetet skilde sig åt mellan stads-
delarna och att det fanns ett behov av att arbeta fram gemensamma rutiner och 
stödmaterial för arbetet. Vidare framkom i kartläggningen att samtliga stadsdelar 
saknade ett formaliserat samverkansavtal med hyresvärdarna för det vräkningsföre-
byggande arbetet. Ett flertal stadsdelar hade trots detta ett fungerande och struktu-
rerat samarbete med hyresvärdarna medan en fungerande samverkan saknades i 
några stadsdelar. 

Uppföljningen visar på fortsatta skillnader i kvalité på det vräkningsförebyggande 
arbetet samt att det kvarstår ett behov av att arbeta fram gemensamma rutiner och 
stödmaterial för arbetet. Uppföljningen visar också att det interna samarbetet behö-
ver stärkas och att ansvarsfördelningen mellan de nya förvaltningarna behöver 
förtydligas. Det framgår att ambitionsnivå, uppsökande arbete, tillgång till vräk-
ningsförebyggande insatser och samverkan med hyresvärdarna skiljer sig åt mellan 
stadsdelarna. Här finns ett behov av att tydliggöra vilken lägsta nivå gällande 
uppsökande arbete, insatser och samverkan med hyresvärdar som de nya förvalt-
ningarna har att förhålla sig till. 

Parallellt med framtagandet av en riktlinje för stadens arbete med hushåll som ris-
kerar avhysning har ett stadsdelsgemensamt utvecklingsarbete startats upp inom 
ramen för stadsdelarnas gemensamma plattforms/metodutvecklingsarbete inom 
boendeområdet. Arbetet utgår från den kartläggning som genomförts och har 
inledningsvis ett fokus på det konkreta arbetet; rutiner och gemensamma stöd-
material. Under hösten 2020 har stadsdelarnas processledare för boendesociala 
frågor tagit fram ett förslag till handlingsplan för omhändertagande av de förvalt-
ningsgemensamma utvecklingsområden som framkommit i uppföljningen. Hand-
lingsplanen ska lyftas till ansvariga avdelningschefer för de nya förvaltningarna för 
beslut om vidare hantering. 

Gemensam struktur och gemensamma metoder för boendecoachning 

Tillsammans med Boplats har stadsdelarna arbetat fram en digital plattform för 
boendecoachning. Information om plattformen, informationsmaterial och tillhö-
rande stöddokument har kommunicerats till stadsdelarna samt tagits upp för 
information och dialog på de centrala nätverken för 1:e socialsekreterare, enhets-
chefer och boendesekreterare. 

Uppföljningen visar att plattformen är känd i samtliga stadsdelar. Dock kvarstår i 
några stadsdelar att göra plattformen känd även på de enheter som inte har direkt 
ansvar för boendefrågorna men som ändock möter personer som befinner sig i 
hemlöshet. Nyttjandegraden skiljer sig åt mellan stadsdelarna beroende på framför-
allt stadsdelens storlek och befolkningsstruktur, men den är överlag hög. 

Ett nätverk för boendecoacher har startats upp under hösten 2020 i samarbete med 
Boplats. Nätverkets syfte är att erbjuda boendecoacher ett forum för erfarenhetsut-
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byte och bidra till en gemensam metodutveckling när det gäller berörda verksam-
heters arbete med boendecoachning. Syftet är även att nätverket ska ansvara för 
löpande uppdatering och revidering av plattformen och dess material. 

Barnkonventionen och barnperspektivet 

Inom ramen för stadsdelarnas gemensamma metodutvecklingsarbete på boendeom-
rådet har en rutin för förstärkt barnrätt i vuxenärenden med tillhörande stödmaterial 
tagits fram. Detta med anledning av att barnkonventionen är svensk lag sedan 1 
januari 2020. Rutinen var klar i maj 2020 och gäller från och med den 12 juni 
2020. En stadsdelsgemensam implementeringsplan har tagits fram där enhetschefer 
och 1:e socialsekreterare har ansvar för att säkerställa att rutinen implementeras i 
berörda verksamheter. Under hösten 2020 har ett antal lokala implementerings-
aktiviteter och en central utbildning i barnrätt för 1:e socialsekreterare inom vuxen-
området genomförts. 

Uppföljningen visar att samtliga stadsdelar påbörjat implementeringen men att ett 
flertal stadsdelar fortsatt befinner sig i en uppstartsfas. Detta med anledning av 
covid-19 och det besöksstopp som råder i ett flertal verksamheter. Men antalet 
stadsdelar som systematiskt genomför barnkonsekvensanalyser i sina boendeären-
den har ökat sedan föregående uppföljning, vilket är positivt. En risk som lyfts i 
uppföljningen är att implementeringen kan komma att fortsatt försvåras till följd av 
covid-19. Implementeringen och följsamheten till den nya rutinen kommer även 
fortsättningsvis att följas upp löpande på de centrala nätverken för 1:e socialsekre-
terare och enhetschefer. Där kommer även beslut om ytterligare gemensamma 
implementeringsaktiviteter att fattas vid behov. 

4.1.2 Ta fram riktlinjer för hushåll som riskerar att avhysas 
Bakgrund: Sedan 2012 finns av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för att 
förebygga avhysning av hushåll med barn3. Det saknas dock riktlinjer som gäller 
alla hushåll som riskerar att avhysas. Socialstyrelsen har tagit fram rekommendat-
ioner för arbetet med att förebygga avhysningar, läs mer på kunskapsguiden.se. 

Arbetet med att förebygga avhysningar organiseras på olika sätt i stadsdelarna, nivå 
och kvalitet i det vräkningsförebyggande arbetet skiljer sig åt stadsdelarna emellan. 
I vissa stadsdelar ingår det vräkningsförebyggande arbetet som en del i den ordina-
rie verksamheten. Andra stadsdelar har anställt särskild personal som arbetar riktat 
mot hyresvärdar och enskilda personer för att hitta fungerande lösningar vid risk 
för avhysning. Oavsett hur stadsdelarna organiserar arbetet underlättar det om det 
finns en tydlig kontaktväg till socialtjänsten när det gäller risk för avhysning, 
exempelvis en funktionsbrevlåda eller ett direktnummer. Det är viktigt att samver-
kansparter och allmänhet får kontakt med rätt instans inom socialtjänsten inom 
rimlig tid. 

Alla bolag inom Förvaltnings AB Framtiden arbetar vräkningsförebyggande, men 
arbetet är organiserat på olika sätt. Störningsjouren hanterar en del av arbetet med 

 
3 Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn (goteborg.se) 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/hemloshet/
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0E4C41E9E404FEB1C1257E2200389635/$File/WEBVBHG387.pdf?OpenElement
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att förebygga avhysningar när det gäller störningsärenden och hyresskulder medan 
vissa bolag och distrikt i koncernen hanterar frågan internt. En ambition är att 
hyresvärdarna tillsammans med socialtjänsten gör gemensamma hembesök hos 
hyresgäster som har hyresskuld eller har stört omgivningen. De kommunala 
bostadsföretagen utgår från stadens riktlinjer för att förhindra avhysning av 
barnfamiljer. Andelen hyresrätter i Göteborg är cirka 47 procent, cirka 133 000 
lägenheter. Av dessa äger privata bostadsföretag 22 procent och därför är det 
viktigt att privata hyresvärdar involveras i arbetet med att minska avhysningar. 

Utifrån ovanstående är det angeläget att ta fram riktlinjer som gäller alla hushåll 
som riskerar att avhysas, inte endast för hushåll med barn. I riktlinjen ska ansvars-
förhållande och samverkan mellan fastighetsägare och stadsdelarnas socialtjänst 
när det gäller barnfamiljer, äldre och personer med funktionsnedsättning särskilt 
beaktas. I samband med att nya riktlinjer tas fram bör även nuvarande riktlinjer för 
att förebygga avhysning av hushåll med barn utvärderas. 

Åtgärd: Kommunstyrelsen ska, tillsammans med medverkande parter, ta fram 
riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas, inte endast för hushåll 
med barn. Riktlinjer ska fastställas i kommunfullmäktige under planperioden. 

Medverkande parter: Förvaltnings AB Framtiden (störningsjouren), stadsdels-
nämnder (nya nämnder IFO, FH, ÄO), fastighetsnämnden, nämnden för 
konsument- och medborgarservice (budget- och skuldrådgivning), privata fastig-
hetsbolag, Kronofogden, Fastighetsägarna GFR 

Åtgärd Ansvarig Status 

TA FRAM RIKTLINJER FÖR HUSHÅLL SOM 
RISKERAR ATT AVHYSAS 

KOMMUN-
STYRELSEN  Gul 

Åtgärden att ta fram riktlinjer för hushåll som riskerar att avhysas är påbörjad. 

Stadsledningskontoret har under våren 2020 påbörjat arbetet med att uppdatera de 
riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete som antogs av Kommunfullmäktige 
2012. De reviderade riktlinjerna ska omfatta alla hushåll som riskerar att avhysas, 
inte endast hushåll med barn. Andra vräkningsförebyggande åtgärder i planen är 
beroende av denna åtgärd och kan inte slutföras innan riktlinjerna är framtagna.    

4.1.3 Utveckla samverkan för att förebygga avhysning av äldre 
personer 
Bakgrund: För att bättre kunna nå målgruppen äldre i riskzon för avhysning och 
säkerställa att alla i målgruppen erbjuds adekvata stödinsatser är det viktigt att den 
del av socialtjänsten som möter äldre har goda kunskaper om ovanstående risker 
och vilka stödinsatser som kan sättas in för att förebygga avhysning.  

Enligt Kronofogdens statistik ökar andelen personer som är 65 år och äldre bland 
de som blir avhysta från sin bostad. En riskgrupp är äldre som drabbats av demens 
och har en oförmåga att betala hyran eller inte längre klarar av att sköta sin bostad. 
En annan riskgrupp är personer med låga pensioner som inte klarar av hyreshöj-
ningar i samband med till exempel omfattande renoveringar. 
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Äldre personer som lever i hemlöshet är särskilt utsatta både fysiskt och psykiskt. 
Många lider av demenssjukdom eller annan kronisk somatisk sjukdom och miss-
bruksproblematik förekommer ofta i gruppen. Det är därför av stor vikt att social-
tjänsten arbetar aktivt för att förhindra avhysning av äldre personer. 

Arbetet med att förebygga avhysning organiseras på olika sätt i stadsdelarna. I 
några stadsdelar ingår Äldreomsorgen i organisationen av arbetet tillsammans med 
Individ- och familjeomsorgen, medan ansvaret för det förebyggande arbetet i andra 
stadsdelar enbart är organiserat på Individ- och familjeomsorgen. För ett fram-
gångsrikt vräkningsförebyggande arbete med målgruppen är det nödvändigt att 
samverkan sker mellan Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen. 

Åtgärd: Stadsdelsnämnderna (nya nämnder IFO, ÄO) ska säkerställa att samver-
kan sker mellan Individ- och familjeomsorg, Funktionshinder och Äldreomsorg 
samt att äldre som befinner sig i riskzon för avhysning erbjuds adekvata stödin-
satser. 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA SAMVERKAN FÖR ATT 
FÖREBYGGA AVHYSNING AV ÄLDRE 
PERSONER 

STADSDELS-
NÄMNDER (NYA 

NÄMNDER) 
 Röd 

Arbetet med att omhänderta åtgärden har ännu inte påbörjats. 

Arbetet kommer att påbörjas när riktlinjerna för hushåll som riskerar att avhysas är 
framtagna och fastställda av Kommunfullmäktige. Inför uppstarten av det gemen-
samma utvecklingsarbetet är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan socialtjänst-
förvaltningarna och äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen för det vräknings-
förebyggande arbetet tydliggörs. Detta bedöms vara särskilt viktigt med anledning 
av ny nämndorganisation. 

Som tidigare nämnts (4.1.1 Utveckla insatser för att förebygga hemlöshet) genom-
förde stadsdelarnas processledare för boendesociala frågor en kartläggning av 
stadsdelarnas vräkningsförebyggande arbete hösten 2019. Kartläggningen visade 
att det förelåg stora kvalitetsskillnader mellan stadsdelarna gällande samverkan 
mellan sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Äldreomsorg 
för att förebygga avhysning av äldre personer. I några stadsdelar fanns en funge-
rande samverkan, arbetet sågs som ett gemensamt ansvar och det fanns rutiner för 
samverkan mellan sektorerna. I några andra stadsdelar fungerade samverkan mel-
lan sektorerna sämre, eller inte alls, och det saknades både gemensamt ansvarsta-
gande och gemensamma rutiner för samverkan. 

Uppföljningen visar att det fortsatt finns stora skillnader i kvalitet mellan stadsde-
larna när det gäller samverkan mellan sektorerna för att förebygga avhysning av 
personer över 65 år. I uppföljningen framgår även att majoriteten av stadsdelarna 
ser samverkan mellan de nya förvaltningarna som ett viktigt utvecklingsområde. 
Här lyfter stadsdelarna bland annat ett behov av att förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan förvaltningarna, vilket ses som särskilt viktigt utifrån ny nämndorganisat-
ion, ett behov av gemensamma rutiner för samverkan och ett behov av att skapa 
tydliga kontaktvägar förvaltningarna emellan. 
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4.1.4 Utveckla boenderådgivningen 
Bakgrund: I takt med att den strukturella hemlösheten ökar finns ett ökat behov av 
en gemensam systematisk hantering av rådgivning för de som söker boende. I 
stadsdelsförvaltningarna finns det olika varianter av verksamheter som ger bostads-
lösa boenderådgivning. Många medborgarkontor erbjuder stöd i hur man söker 
bostad. Ofta finns också särskilda boendepedagoger eller boendekonsulenter inom 
individ- och familjeomsorgen som ger boenderådgivning. 

Boplats Göteborg fungerar som bostadsförmedling sedan den 1 september 2019 
och förmedlar alla lägenheter efter kötid. Boplats kundtjänst hjälper till med 
information, registrering och bostadssökande på boplats.se för de sökande som har 
behov av det. På Boplats webbplats finns viss information på flera olika språk. 

Arbetet med att skapa en plattform för kunskap och kompetensutveckling inom 
området boenderådgivning har redan påbörjats. Syftet är att utveckla och kvalitets-
säkra stadens boenderådgivning och att skapa en likvärdig boenderådgivning för 
alla kommuninvånare. Inom ramen för plattformen ska ett gemensamt informat-
ionsmaterial tas fram som ska användas av alla verksamheter inom Göteborgs Stad 
som ger boenderådgivning/ information till bostadssökande. 

Åtgärd: Boplats Göteborg ska, tillsammans med medverkande parter, färdigställa 
arbetet med att skapa en plattform för kunskap och kompetensutveckling inom 
boenderådgivning. Syftet med plattformen är att utveckla och kvalitetssäkra 
stadens boenderådgivning för att skapa en likvärdig boenderådgivning för alla 
kommuninvånare. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (ny nämnd IFO), fastighetsnämnden, 
social resursnämnd (ny nämnd IFO). 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA BOENDERÅDGIVNINGEN BOPLATS 
GÖTEBORG  Grön 

Åtgärden att skapa en plattform för kunskap och kompetensutveckling inom 
boenderådgivning kan ses som slutförd. 

Det innebär inte att arbetet med att utveckla boenderådgivningen stannar av, tvär-
tom, det fortsätter genom regelbundna träffar inom ett nätverk för boenderådgiv-
ning samt genom att det gemensamma materialet uppdateras och revideras vid 
behov.  

Information för bostadssökande på goteborg.se/sokabostad  

För att skapa ett gemensamt material som är användbart för en bred grupp bostads-
sökande har befintligt material från flera olika verksamheter har samlats in. En 
arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna, fastighetskontoret och social 
resursförvaltning har sedan analyserat och prioriterat det mest relevanta innehållet 
att ta med i ett gemensamt material. Slutresultatet finns publicerat på sidan 
goteborg.se/sokabostad.  
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Där finns bland annat information om:  

• Att börja söka bostad i god tid  
• Att söka brett och i hela Sverige  
• Det egna ansvaret och socialtjänstens ansvar  
• Att få koll på din ekonomi genom budget- och skuldrådgivningen  
• Tips på vilka bostadssajter som finns i Göteborgsområdet  

Broschyren ”Så söker du bostad”  

För att nå ut till bostadssökande som inte har tillgång till internet eller datorvana 
och för att underlätta i mötet mellan bostadssökande och boenderådgivare, finns 
den tillgängliga och informativa broschyren ”Så söker du bostad”. Broschyren är 
översatt till fem språk; engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. 
Samtliga språkvarianter finns att ladda ner på goteborg.se/sokabostad. Broschyren 
kommer också att översättas till teckenspråk under våren, detta efter önskemål och 
för att öka tillgängligheten. 

Under året har verksamheter kunnat beställa tryckta broschyrer på svenska utan 
kostnad. För broschyrer på andra språk har verksamheterna fått bekosta trycket 
själva. Cirka 5000 broschyrer på svenska har skickats till cirka 40 olika verksam-
heter inom Göteborgs Stad under 2020.  

Hösten 2020 har broschyren och övrigt material reviderats och uppdaterats. Bland 
annat har informationen om vilka villkor som gäller för allmännyttans lägenheter 
att uppdaterats i samband med att AB Framtidens gemensamma uthyrningspolicy 
ändrades från 1 september 2020. Kontroll av externa länkar har också genomförts. 
Detta enligt gällande kommunikationsplan för projektet.  

Boendeguide – stödmaterial till boendecoacher  

På sidan goteborg.se/sokabostad finns det även en mer omfattande boendeguide 
som extra stöd i mötet mellan bostadssökande och boendecoach. Boendeguiden 
innehåller samma information som broschyren ”Så söker du bostad”, tillsammans 
med stöddokument som kartor, exempel på personligt brev och avtal för andra-
handsuthyrning. 

Utvärdering av användandet av materialet kvarstår. På grund av rådande läge med 
covid-19 har många verksamheter fått stänga ner eller minska sin rådgivning i om-
gångar under hösten. Det har gjort det svårt att utvärdera det faktiska användandet 
och verksamheternas fortsatta behov. En utvärdering är ett första steg i att kart-
lägga eventuella behov för ytterligare marknadsföring av materialet. 

4.2 Fokusområde 2 – Möta den akuta 
hemlösheten 
Socialtjänsten kan erbjuda akuta insatser till personer som befinner sig i hemlöshet. 
Utifrån bostadsbristen blir många hushåll kvar i tillfälliga boendelösningar under 
en längre tid, med negativa effekter för den enskilde och med ökade kostnader för 
köpta boenden. Social resursförvaltning ansvarar för kommunens akutboenden, 
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därutöver finns platser inom idéburna organisationer eller genom andra upphand-
lade aktörer. För personer i långvarig hemlöshet med missbruk och psykisk ohälsa 
finns möjligheten till bostad via modellen Bostad först4. 

Social resursförvaltning driver uppsökande arbete för att erbjuda hjälp till enskilda 
personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar. Det finns 
en grupp av hemlösa som har vistats i akut hemlöshet under en längre period och 
som har behov av insatser från socialtjänsten, men som inte själva söker hjälp och 
stöd. Det är viktigt att dessa personer får tillgång till de insatser de har behov av 
och på sikt ges förutsättningar att lämna hemlösheten. 

Alltjämt är försörjning grundläggande för att få och behålla en bostad, samtidigt 
som att ha någonstans att bo är en förutsättning för att kunna klara att arbeta eller 
att tillgodogöra sig insatser som leder mot egen försörjning och arbete. Det är där-
för angeläget att staden tillsammans med idéburna organisationer ökar möjlighet-
erna till sysselsättning och socialt umgänge för personer i hemlöshet. Kompetens-
center inom förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning är en möjlighet 
för hemlösa personer som ska ta sig vidare från sysselsättning och andra främjande 
aktiviteter till egen försörjning och arbete. 

Huvudparten av de barnfamiljer som söker hjälp för sin bostadssituation hos social-
tjänsten gör det på grund av att de inte har haft möjlighet att komma in på bostads-
marknaden. Utgångsläget är att dessa familjer oftast behöver flytta runt i olika egna 
kortsiktiga boendelösningar och inte sällan i trånga boendemiljöer. Dessa familjer 
har oftast sämre ekonomiska förutsättningar och bristande förankring i samhället. 
En stor andel av föräldrarna är nyanlända, vilket ofta innebär behov av samhälls-
vägledning och stöd i bostadssökande. 

4.2.1 Utveckla det uppsökande arbetet 
Bakgrund: Social resursförvaltning bedriver uppsökande verksamhet för att 
informera om hjälp till personer som sover i offentliga lokaler, trappuppgångar 
eller utomhus. Den uppsökande verksamheten ska särskilt inrikta sig på personer 
som av olika orsaker kan antas behöva stöd och hjälp av socialtjänsten och som 
själva inte söker den hjälp de behöver. Ett aktivt uppsökande arbete är ofta en 
förutsättning för att nå dessa personer och för att kunna erbjuda dem individuellt 
anpassade insatser. 

Uppsökarverksamheten inom social resursförvaltning möter bland annat en grupp 
personer som har haft kontakt med verksamheten under flera år och som tenderar 
att bli kvar i akutboenden under långa perioder. Målgruppen är i behov av insatser 
från socialtjänsten men söker inte själva hjälp och stöd. För att dessa personer i 
större utsträckning ska få tillgång till de insatser som de har behov av och på sikt 
kunna lämna ett liv i hemlöshet, krävs ett aktivt uppsökande motivationsarbete och 
en nära samverkan med socialtjänsten och idéburna organisationer. Övriga samver-
kansparter är bland annat Socialjouren, Fältgruppen City, Mobila fältteamet, 
Mikamottagningen och vårdcentralen för hemlösa. De idéburna organisationerna 

 
4 Avsiktsförklaring om anskaffning av bostäder i Göteborg, ww.boendeportalen.goteborg.se 
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möter hemlösa personer som inte har kontakt med socialtjänsten, exempelvis 
personer som lever i ett aktivt missbruk eller med psykisk ohälsa. Det är angeläget 
att dessa personer förmedlas kontakt med socialtjänsten för en planering till en mer 
långsiktig boendelösning. 

Åtgärd: Social resursförvaltning (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med 
medverkande parter, fortsatt utveckla och stärka samverkan kring personer med 
lång tid i hemlöshet som inte själva söker stöd och hjälp av socialtjänsten. Syftet 
med åtgärden är att dessa personer i större utsträckning ska få tillgång till de 
insatser de har behov av och på sikt kunna lämna ett liv i hemlöshet. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH), idéburna 
organisationer. 

 Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA DET UPPSÖKANDE ARBETET 
SOCIAL 

RESURSNÄMND 
(NY NÄMND) 

 Gul 

Åtgärden att utveckla det uppsökande arbetet är påbörjad. 

Social resursförvaltnings uppsökarenhet arbetar tillsammans med stadsdelar, 
socialjouren, regionen och idéburna organisationer för att stärka samverkan kring 
personer med lång tid i hemlöshet. Syftet är att dessa personer i större utsträckning 
ska få tillgång till de insatser de har behov av och på sikt kunna få en långsiktig 
boendelösning.  

Uppsökarenheten arbetar med att söka upp personer som saknar boende, vissa 
personer får kontakt med enheten via socialjouren. Uppsökarenheten har tillgång 
till ett 30-tal övernattningsplatser, varav vissa via avtal med idéburen organisation, 
dit enhetens medarbetare kan hänvisa personer som saknar plats att sova för natten. 
Både idéburna organisationer och uppsökarenheten arbetar med att motivera den 
enskilde att ta kontakt med socialtjänsten och följer i många fall även med eller 
hjälper till att ta kontakt via telefon. 

Under 2020 har enhetens arbete påverkats av situationen i samhället med covid-19. 
För att minska risken för smittspridning har ett antal lägenheter avsatts där social-
jouren och uppsökarenheten har möjlighet att placera personer som uppvisar sym-
tom med anledning av konstaterad eller misstänkt smitta. Antalet personer i behov 
av övernattningsplats har dock inte ökat med anledning av covid-19.  

Under året har uppsökarenheten inte kunnat arbeta med länkning på samma sätt 
som tidigare, det vill säga att möjliggöra kontakt mellan utsatta personer och soci-
altjänsten. Även detta beror i stor utsträckning på rådande situation med covid-19. 
Med anledning av pandemin har tillgängligheten på socialkontoren minskat, vilket 
utgör en utmaning för de målgrupper som uppsökarverksamheten arbetar gentemot. 
Därför finns ett fortsatt behov av att utveckla samverkan med stadsdelarnas social-
kontor när det gäller den uppsökande verksamheten. En del av den fortsatta dialo-
gen behöver hantera de utmaningar som finns i frågor som rör tillgänglighet. 
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Under december månad försämrades tillgängligheten i samhället ytterligare med 
anledning av en ökad smittspridning. Uppsökarenheten har haft dialog med 
idéburna organisationer som signalerat att besöken till deras öppna verksamheter 
har ökat. Utifrån detta har ett avtal inletts för att erbjuda en värmestuga med 
möjlighet till mat, värme och vila. Avtalet syftar också till att arbetssätt utvecklas 
tillsammans för att förstärka samverkan kring de akut hemlösa personerna. Detta 
ska leda till att fler personer får rätt insatser snabbare, på så sätt används de 
samlade resurser så klokt som möjligt. 

Uppsökarenheten har dialog med berörda verksamhet som möter akut hemlösa 
personer som måste lösa sin boendesituation natt för natt och därmed tvingas 
stanna kvar i en otrygg och utsatt situation. En strukturerad samverkan tillsammans 
med idéburna organisationer har påbörjats där en workshop har genomförts kring 
vilka områden som gemensamt behöver utvecklas för att bättre möta behoven hos 
akut hemlösa personer. Utifrån resultatet kommer en konkret handlingsplan att 
arbetas fram för det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet. 

Utöver detta har socialjouren och uppsökarenheten under året fått ett gemensamt 
uppdrag att göra en analys och ta fram en åtgärdsplan för personer som har åter-
kommande behov av insatser inom dessa enheter och där man inte lyckas hitta en 
mer långsiktig boendelösning. Analysen visar att det finns behov av att utveckla 
insatserna för att möta behoven för vissa av målgrupperna. Tillgängligheten till 
socialtjänstens insatser behöver också förbättras för att underlätta möjligheterna till 
rätt insats i rätt tid. 

4.2.2 Tillhandahålla nödbiståndsboenden med god kvalitet för 
strukturellt bostadslösa barnfamiljer 
Bakgrund: Majoriteten av föräldrarna i de barnfamiljer som söker bistånd till 
boende hos socialtjänsten gör det på grund av att de inte har haft möjlighet att 
komma in på bostadsmarknaden. De flesta saknar arbete, nätverk och kötid på 
Boplats eller andra bostadsförmedlingar. Merparten av föräldrarna är också födda 
utanför Europa, vilket ofta innebär behov av samhällsvägledning och stöd i 
bostadssökande. 

Den 1 maj 2019 införde stadsdelarna en ny rutin för handläggning av nödbistånd 
till boende för personer och familjer som efter en individuell prövning inte bedöms 
uppfylla kriterierna för rätten till bistånd till boende, enligt socialtjänstlagen. Detta 
på grund av att rättspraxis inte ger stöd för att bevilja dessa personer och familjer 
annat bistånd än tillfälligt tak över huvudet för att undvika nöd. Rutinen innebär att 
personer utan sociala problem, så kallade strukturellt hemlösa, och som står helt 
utan tak över huvudet i första hand beviljas kontanta medel för att själva ordna till-
fälligt boende. I särskilda fall beviljas en placering i ett tillfälligt boende, så kallat 
nödbiståndboende, istället för kontanta medel. För barnfamiljer verkställs nödbi-
ståndet sedan 1 oktober 2020 alltid genom en placering i nödbiståndsboende. Detta 
för ett förstärkt barnperspektiv.  
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Nödbiståndsboenden som vänder sig till barnfamiljer utan social problematik ska 
ha en tillräckligt god kvalitet. Med god kvalitet menas att boendet ska uppfylla en 
skälig levnadsnivå ur ett barnperspektiv. Detta innebär bland annat att det i boendet 
ska finnas möjlighet till vila, lek och fritid för barnen. Barnen ska ha tillgång till 
egen sovplats och det ska finnas hygienutrymmen av god standard. Det bör även 
finnas tillgång till plats för matlagning, förvaring av mat samt tvättstuga. Boendet 
ska även vara tryggt för barnen vilket exempelvis innebär att det inte får vistas 
personer med missbruksproblematik i boendet. För att bibehålla kontinuitet med 
exempelvis vård, skola och förskola ska staden undvika att barnfamiljer flyttar runt 
mellan olika tillfälliga boendelösningar. 

För att minimera tiden i boendet ska föräldrarna erbjudas boendecoachning i 
bostadssökande. Vid erbjudande om egen bostad är det viktigt att säkerställa att 
familjerna förstår innebörden i erbjudandet och vad ett eventuellt nej tack till 
erbjuden bostad kan innebära för den fortsatta biståndsrätten. För de familjer som 
har behov av samhällsvägledning ska detta också tillgodoses. För de barnfamiljer 
som bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha speciella svårigheter att ordna 
bostad på egen hand finns möjlighet till mer långsiktiga boenden inom stadens 
boendeverksamhet eller i upphandlade boenden. 

Åtgärd: Social resursförvaltning (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medver-
kande parter, tillgodose att utbud av tillfälliga boenden, så kallade nödbiståndsbo-
enden, och boendecoachning möter behovet. Social resursförvaltning ska även 
ansvara för att tillse att de tillfälliga boenden som vänder sig till hemlösa barnfa-
miljer är av god kvalitet. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (ny nämnd IFO), SPINK- samlad 
placerings- och inköpsfunktion. 

Åtgärd Ansvarig Status 

TILLHANDAHÅLLA NÖDBISTÅNDSBOENDEN 
MED GOD KVALITET FÖR STRUKTURELLT 
BOSTADSLÖSA BARNFAMILJER 

SOCIAL 
RESURSNÄMND 

(NY NÄMND) 
 Gul 

Åtgärden att tillhandahålla nödbiståndsboenden med god kvalitet för strukturellt 
bostadslösa barnfamiljer är påbörjad. 

Social resursförvaltnings boendeverksamhet har under det senaste året genomfört 
ett antal utvecklingsaktiviteter för att öka kvalitén på verksamhetens nödbistånds-
boenden. Inledningsvis har ett arbete genomförts med att samla rutiner och arbets-
sätt för att en likvärdig boendecoachning ska erbjudas oavsett på vilket nödbi-
ståndsboende hushållet är placerat. 

Nya boenden anpassade för barnfamiljer 

Förvaltningens nödbiståndsboende består av ett tiotal enheter. Ett antal av dessa är 
sedan tidigare anpassade för barnfamiljer men ett flertal av lokalerna är inte anpas-
sade för barn. För att ytterligare öka kvalitén ur ett barnperspektiv och möta beho-
vet hos de barnfamiljer som beviljas insatsen nödbiståndsboende har förvaltningen 
sedan 1 september 2020 ställt om ett antal lägenheter som förvaltningen tagit över 
från stadsdelen Örgryte-Härlanda till nödbiståndsboende. Förvaltningen kommer 
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därigenom att kunna erbjuda barnfamiljer lägenhetsboende i anpassade storlekar 
som uppfyller en skälig levnadsnivå ur ett barnperspektiv. 

Syftet med boendecoachningen 

Syftet med boendecoachningen är att hjälpa hushållet att komma ut i eget boende 
så snart som möjligt och på så sätt även korta tiden som hushållet bor i nödbi-
ståndsboendet. Boendecoachningen innebär ett praktiskt stöd i att söka bostad. Om 
hushållet erhåller en egen lägenhet hjälper verksamhetens medarbetare även till 
med att till exempel söka förskoleplats eller ta redan på olika typer av information 
som är bra att ha när man kommer på plats i den nya bostaden. 

De allra flesta hushåll har fått en annan boendelösning i Göteborg 

Under 2020 har 131 hushåll flyttat ut från förvaltningens nödbiståndsboende. 
Majoriteten av dessa hushåll har med hjälp av boendecoachning ordnat eget boende 
i form av förstahandskontrakt, andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt. För 
de familjer där det under tiden i nödbiståndsboende framkommit att familjen har 
behov av stöd och stora svårigheter matt lösa boende på egen hand har socialtjäns-
ten beviljat bistånd till ett mer långsiktigt boende i form av socialt boende med stöd 
eller kommunalt kontrakt. Av de hushåll som flyttat ut under 2020 har drygt 60 
procent varit placerade i mindre än tre månader i verksamheten. 

Avslutningsorsak Antal 
hushåll 

Flyttat till lägenhet med förstahandskontrakt 19 

Flyttat till lägenhet med förstahandskontrakt (Framtidens satsning barnfamiljer) 7 

Flyttat till lägenhet med kommunalt kontrakt 6 

Flyttat till lägenhet med andrahandskontrakt / boende med inneboendekontrakt 33 

Flyttat till annan kommun 11 

Flyttat till boende med mer stöd 16 

Flyttat utan att en annan planerad boendelösning finns 39 

Summa 131 

Antalet hushåll som flyttar till en annan kommun är lågt under 2020, vilket kan ha 
olika förklaringar. En anledning är individens vilja att i första hand söka bostad och 
bo kvar i Göteborg. Möjligheten att resa för att se på boende utanför Göteborg har 
begränsats i och med den pågående pandemin. Det är även en minskning bland de 
lägenheter som läggs ut som lediga i olika kösystem och på Blocket.se, vilket även 
har försvårat boendecoachningen. Elva hushåll har flyttat till ett boende i en annan 
kommun. De allra flesta som har fått en annan boendelösning har således fått det 
inom Göteborg. 

4.2.3 Utveckla planering och samordning för en mer långsiktig 
boendelösning 
Bakgrund: Kommunen har tillgång till ett antal boendeplatser och lägenheter med 
varierande grad av stödinsatser. Utöver dessa tillhandahåller även upphandlade 



 

Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020 - 2022  26 (40) 

organisationer ett antal boendeplatser. Totalt finns det cirka 2 000 boendeplatser 
och lägenheter, utöver de cirka 1 000 kommunala kontrakt som förvaltas av fastig-
hetskontoret. De flesta boendena är för personer med missbruksproblem eller för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar, men det finns även drogfria boen-
den. 

En del av de hemlösa personerna som bor i jour- och akutboenden tenderar att bli 
kvar i det tillfälliga boendet längre än nödvändigt, vilket försvårar och förlänger 
personens väg till ett mer stadigvarande boende. Det pågår ett arbete inom social 
resursförvaltning (Pilot hemåt) som syftar till att utveckla planering och samord-
ning kring den boende för en mer långsiktig boendelösning. 

Åtgärd: Social resursförvaltning (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medver-
kande parter, verka för en mer samlad planering och samordning till en mer lång-
siktig boendelösning i verksamheter som tillhandahåller akuta boendelösningar för 
olika målgrupper. Planering och samordning ska genomföras tillsammans med 
ansvarig placerande stadsdel. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH), idéburna 
organisationer. 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA PLANERING OCH SAMORDNING 
FÖR EN MER LÅNGSIKTIG BOENDELÖSNING 

SOCIAL 
RESURSNÄMND 

(NY NÄMND) 
 Gul 

Åtgärden att utveckla planering och samordning för en mer långsiktig 
boendelösning är påbörjad. 

Under 2020 har förvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska tiden på 
akutboende. Bland annat har en kartläggning och analys kring de personer som 
befinner sig långvarigt eller återkommande på akutboende genomförts. Orsaker till 
de långa placeringstiderna har identifierats och en åtgärdsplan för att möta behovet 
hos de olika målgrupperna i kartläggningen har tagits fram.  

Som en ytterligare åtgärd kan nämnas omställning inom förvaltningens boende-
verksamheten där ett boende med både kollektiva och integrerade platser startats 
upp. Syftet med boendet är att skapa ett snabbare flöde från akutplatserna. Fokus i 
verksamheten ligger på kartläggning och utredning av vad den enskilde behöver för 
att kunna gå vidare till en mer stadigvarande och långsiktig boendeform. 

Utöver ovanstående åtgärder har förvaltningen samlat samtliga av Göteborgs Stads 
ACT-team i en gemensam enhet inom förvaltningens boendeverksamhet. Ett arbete 
har påbörjats med att utveckla en strukturerad samverkan kring personer med 
samsjuklighet och en gemensam process för samverkan kring personer med en 
kriminell bakgrund har arbetats fram tillsammans med sjukvård, frivård och 
rättspsykiatri. 

Förvaltningen kan se en minskad efterfrågan på platser inom akutboende under 
2020, vilket delvis bedöms förklaras med de åtgärder som genomförts. Förvalt-
ningen ser ett fortsatt behov av att tillsammans med stadsdelarna utveckla en tydli-
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gare process när det gäller planering och samordning av insatser så att den enskilde 
ska kunna lämna den akuta hemlösheten. 

4.2.4 Utveckla en samlingspunkt för personer i hemlöshet 
Bakgrund: Inom social resursförvaltning pågår ett arbete med att utveckla ett 
Center mot hemlöshet i samverkan med idéburna organisationer. Detta görs utifrån 
tidigare uppdrag i stadens budget för 2015 ”Ett Hemlösas hus som en träff- och 
kontaktpunkt för hjälp och stöd åt hemlösa ska inrättas i samverkan mellan olika 
aktörer” och utifrån hemlöshetsplan för 2015–2018. 

Center mot hemlöshet ska fungera som en samlingspunkt för personer i hemlöshet 
där de kan få hjälp att hitta till rätt instans. Det pågår ett arbete med att skapa en 
webbplats. Syftet med webbplatsen är att underlätta för personer att hitta relevant 
och korrekt information och den riktar sig till såväl personer i hemlöshet som till 
socialtjänst och allmänhet. Genom att informationen finns tillgänglig dygnet runt 
förväntas den avlasta andra stödinstanser för målgruppen. Från webbplatsen ska 
användare kunna hämta information om serviceinsatser, sysselsättning, sociala 
aktiviteter, kalendarium, kontaktuppgifter och mycket annat. Den fungerar också 
som en anslagstavla med aktuell information för de som berörs. Eftersom den är 
öppen för alla medborgare möjliggör den också för privatpersoner att engagera sig. 
Webbplatsen tas fram i samverkan med idéburna organisationer, brukare, hälso- 
och sjukvård och stadsdelarna. Därutöver finns det en verksamhetslokal tillgänglig 
för målgruppen. I lokalen anordnas workshops och föreläsningar. 

Åtgärd: Social resursförvaltning (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medver-
kande parter, fortsätta arbetet med att utveckla en samlingspunkt för personer som 
lever i hemlöshet. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH, ÄO), idéburna 
organisationer, brukare, hälso- och sjukvården. 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA EN SAMLINGSPUNKT FÖR 
PERSONER I HEMLÖSHET 

SOCIAL 
RESURSNÄMND 

(NY NÄMND) 
 Grön 

Åtgärden att utveckla en samlingspunkt för personer i hemlöshet kan ses som 
slutförd. 

Center mot hemlöshet invigdes den 24 april 2020. Webbplatsen är unik i sitt slag i 
Sverige och bedöms vara till nytta för alla som vill och behöver veta mer inom 
området hemlöshet. Tillgång till information och kunskap är en viktig faktor för 
ökad jämlikhet och är i grunden en demokratifråga. Det ska vara lätt att hitta rätt 
för alla som behöver ta del av informationen. Utvecklingen av webbplatsen har 
skett i samverkan med ett flertal parter, bland dessa kan nämnas personer som 
själva har befunnit sig i hemlöshet, idéburna organisationer, fastighetskontoret och 
stadsdelarna. 
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Syftet med Center mot hemlöshet är främst att samla information om verksamheter 
och tjänster som kan vara till hjälp för människor som lever i hemlöshet, och 
erbjuda den till de som behöver den. Center mot hemlöshet har även öppnat en 
möteslokal, där man bland annat kan få hjälp med bostadssökande och i kontakten 
med myndigheter. Såväl lokalen som webbplatsen ska fungera som en kunskaps-
bank och en lots till relevanta stödinsatser och fakta. Detta gäller såväl för de som 
själva är hemlösa som de som riskerar att bli det, personer som möter hemlöshet i 
sin yrkesroll, anhöriga eller de som är intresserade av frågan. Det ska bli enklare att 
hitta rätt. Social resursförvaltning ser att det finns stora möjligheter till ytterligare 
utveckling av verksamheten, både den digitala men även den fysiska mötesplatsen. 

Under året har Center mot hemlöshet startat en podcasts om hemlöshet i samverkan 
med Adas Teater. Podden belyser hemlöshet utifrån olika perspektiv. Hittills har 
fem avsnitt publicerats, vilka har laddats ner cirka 1700 gånger. Därutöver har 
Center mot hemlöshets webbplats nominerats till e-Diamond Award priset för 
samhällsnyttig e-tjänst på e-Förvaltningsdagarna.  

Mer information om webbplatsen finns på: Center mot hemlöshet (goteborg.se) 

4.3 Fokusområde 3 – Steget vidare till egen 
bostad 
Den sekundära bostadsmarknaden består av kommunernas utbud av boendelös-
ningar för personer som av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på 
den ordinarie bostadsmarknaden. Arbetssättet innebär att kommunen hyr en bostad 
av ett kommunalt eller privat bostadsföretag vilken sedan hyrs ut i andra hand till 
den boende. Till boendet kopplas varierande nivåer av stöd och tillsyn. En del bo-
städer fungerar som genomgångsbostäder under en begränsad tid. Andra bostäder, 
som kommunala kontrakt, ger möjlighet till övertag av förstahandshyresavtalet 
efter 18 månaders fungerande boende. 

För personer som saknar bostad vid utskrivning från sjukhus, villkorlig frigivning 
efter avtjänat fängelsestraff eller avslutad vistelse på behandlingshem är det viktigt 
att den enskilde får tillgång till insatser som minskar risken för återfall i missbruk, 
psykisk ohälsa och/eller kriminalitet samt ger goda förutsättningar för att återinte-
greras i samhället. 

För hushåll som av sociala och/eller medicinska orsaker inte kan ordna en egen 
bostad har socialtjänsten möjlighet att ansöka om bostadsanskaffning för hushållet 
(kommunalt kontrakt), till fastighetskontoret. Läs mer om anskaffning av bostäder: 
Avsiktsförklaring om anskaffning av bostäder i Göteborg. 

4.3.1 Effektivisera användningen av lägenheter inom den 
sekundära bostadsmarknaden 
Bakgrund: För personer som befinner sig i hemlöshet kan socialtjänsten ge bistånd 
till boende med olika individuellt utformade insatser. En effektiv åtgärd för perso-

https://centermothemloshet.goteborg.se/
http://www.boendeportalen.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/boendeportal/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Samarbetsavtal_2019.pdf/$file/Samarbetsavtal_2019.pdf
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ner som befinner sig i hemlöshet är långsiktiga boendelösningar, utifrån såväl ett 
mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta för att åstadkomma ett så 
självständigt boende som möjligt med individuellt anpassade insatser och samtidigt 
minska användningen av kortsiktiga och tillfälliga boendelösningar. Exempel på 
långsiktiga boendelösningar är lägenheter med kommunalt kontrakt, lägenhetsbo-
enden inom social resursförvaltning eller i stadsdelarnas regi alternativt upphand-
lade lägenhetsboenden. 

Det finns stora möjligheter att effektivisera användandet av lägenheter inom den 
sekundära bostadsmarknaden, både utifrån en ekonomisk och social aspekt. I 
Göteborg finns det lägenhetsboenden med olika typer av stöd som riktar sig till 
hemlösa personer, exempelvis stöd- och habiliteringsboende, träningsboende och 
referensboende. I samband med upphandling av boende med stöd ska staden se 
över inriktning och begrepp för en mer effektiv användning av befintliga resurser. 
Inriktningen ska gå mot Bostad först-metoden och stärka det självständiga boendet 
utifrån den enskildes behov och önskemål, det vill säga lägenhet med individuellt 
stöd. 

Det pågår ett arbete utifrån den föregående planen med att ersätta blockförhyrda 
lägenheter med integrerade lägenheter inom allmännyttans bostadsbestånd. Detta 
som ett led i att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt boende och 
samtidigt verka för en socialt hållbar stad. Det är viktigt att staden erbjuder stöd 
efter behov i de integrerade boendena. Framför allt handlar det om stöd för att 
individen ska kunna bo kvar i bostaden. Att ersätta blockförhyrda lägenheter med 
integrerade lägenheter runt om i staden medför att personer flyttar till ett mer 
självständigt boende, och på sikt ges möjlighet att överta hyreskontraktet för lägen-
heten. Alla blockförhyrda lägenheter kommer dock inte att ersättas, då det finns 
hemlösa personer som vare sig vill eller kan bo utan nära stöd av personal och möj-
lighet till samvaro med andra. 

Åtgärd: Social resursnämnd (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medverkande 
parter, effektivisera användandet av de lägenheter med varierande stöd som finns 
inom social resursförvaltning. Det individuellt anpassade stödet ska utgå ifrån att 
stärka det självständiga boendet utifrån den enskildes behov och önskemål samt 
leda till en egen bostad. Syftet med åtgärden är att det mångfacetterade utbudet av 
lägenheter med stöd anpassas utifrån behovet. Det pågående arbetet med att byta ut 
blockförhyrda kategoribostäder mot integrerade bostäder ska fortsätta. 

Medverkande parter: Fastighetsnämnden, stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, 
FH), lokalnämnden, Förvaltnings AB Framtiden. 

Åtgärd Ansvarig Status 

EFFEKTIVISERA ANVÄNDNINGEN AV 
LÄGENHETER INOM DEN SEKUNDÄRA 
BOSTADSMARKNADEN 

SOCIAL 
RESURSNÄMND 

(NY NÄMND) 
 Gul 

Åtgärden att effektivisera användningen av lägenheter inom den sekundära 
bostadsmarknaden är påbörjad.  
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Social resursförvaltningen har utökat samarbetet med SPINK (Samlad placerings- 
och inköpsfunktion) vilket lett till en ökad verksamhetsanpassning utifrån stadens 
behov. Exempel på verksamhetsförändringar under 2020: 

• januari: uppstart av ett boende (Ängabo) med fokus på kartläggning av vad 
den enskilde behöver för att kunna gå vidare till en mer stadigvarande och 
långsiktig boendeform 

• juli: övertag av 108 lägenheter som tidigare tillhört SDF Örgryte- Härlanda 

• oktober: nedläggning av ett akutboende på grund av bristande efterfrågan 

En analysgrupp i staden har tagit fram förslag på verksamhetsinnehåll för de lägen-
heter som togs över från stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda. Förslaget 
godkändes av styrgruppen för kategorifrågor Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder. Beslutet innefattar följande inriktning: 

• nödbiståndsboende för barnfamiljer med boendecoachning 

• boende med stöd i lättare form för ensamstående vuxna som idag beviljas 
nödbiståndsboende 

• tränings- och referensboende för personer som idag placeras i extern regi 

• bibehållen insats för de personer som redan bor i lägenheterna 

Både Ängabo och lägenheterna i Örgryte-Härlanda har under hösten 2020 varit 
fullbelagda. Förvaltningen har påbörjat en översyn av samtliga verksamheter i sam-
band med att boendeinsatserna ska indelas i nya insatstyper: akutboende, kortsik-
tigt boende och långsiktigt boende. I samband med verksamhetsförändringen som 
träder i kraft i april 2021 är målet att öka flexibiliteten när det gäller stödet i kollek-
tiva boenden och lägenheter. 

Under 2020 har inga blockförhyrda lägenheter bytts ut mot integrerade bostäder. 
Förvaltningen har tagit fram en plan för vilka blockförhyrda lägenheter som plane-
ras att bytas mot integrerade bostäder, men har med hänsyn till covid-19 inte kun-
nat sätta igång med det arbetet då det är en stor och tidskrävande process. Förvalt-
ningen har därutöver ett antal tomställda fastigheter i avvaktan på försäljning eller 
att hyresavtalet löper ut, men det är långa och tidskrävande processer som förvalt-
ningen saknar möjligheter att påverka. 

4.3.2 Utveckla stadens arbete utifrån modellen Bostad först 
Bakgrund: Stadens arbete med Bostad först startade 2013 som en projektverksam-
het och arbetssättet permanentades i samband med att hemlöshetsplanen antogs 
2015. Sedan starten har cirka 240 hushåll erbjudits lägenhet via modellen och 72 
procent bor kvar med kommunalt kontrakt eller har tagit över kontraktet. I nuläget 
bor drygt 100 hushåll med ett andrahandsavtal, utöver dessa har drygt 50 hushåll 
tagit över till egna hyresavtal. Merparten av de hushåll som har tagit över 
hyreskontraktet har fortfarande stöd av verksamheten. 
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Målgruppen som utgörs av personer med lång erfarenhet av akut hemlöshet och 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Förutom att personernas långvariga situation 
med akut hemlöshet har fått ett slut har också deras övriga livskvalitet påverkats till 
det bättre. 

Med bostaden som bas kan personer sedan få stöd att stärka sin förmåga att hantera 
det som tidigare hindrat dem från att få och behålla ett eget hem. Den som får en 
lägenhet inom ramen för Bostad först uppmuntras att formulera hur hen vill komma 
tillbaka till ett självständigt och socialt integrerat liv. Det kan handla om stöd kring 
ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det 
vardagliga livet. Utifrån detta får den boende erbjudande om olika insatser för att 
komma tillrätta med missbruk eller psykiska ohälsa. 

Social resursförvaltning och stadsdelarna har verksamheter som arbetar enligt 
modellen Bostad först. I stadsdelarna utförs stödet av idéburna organisationer, 
genom avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller annan upphandling5. 
Andelen kvinnor inom Bostad först är cirka 40 procent. Därutöver har social 
resursförvaltning startat Bostad först för unga vuxna, ålder 21–25 år, som är det 
första i sitt slag i Sverige. 

Expansionsmålet för Bostad först är 170 lägenheter totalt, det vill säga antalet på-
gående andrahandshyresavtal med målgruppen inom Bostad först. Detta innebär att 
det behövs ytterligare cirka 70 lägenheter för att nå målet. Därefter kommer varje 
lägenhet vid uppsägning eller överlåtelse till eget hyresavtal att ersättas med ny 
lägenhet. 

Det har startats en ledningsgrupp för Bostad först i Göteborg med representanter 
från stadsdelar, social resursförvaltning, Förvaltnings AB Framtiden och fastighets-
kontoret. Syftet med ledningsgruppen är att leda och följa upp stadens samlade 
Bostad först-verksamheter, bereda frågor om expansion och frågor inför beslut om 
förändrad inriktning. Därutöver finns en referensgrupp som syftar till erfarenhetsut-
byte och metodutveckling. De idéburna organisationer som arbetar med Bostad 
först är adjungerade till ledningsgruppen och referensgruppen. 

En handbok om Bostad först har tagits fram av Sveriges stadsmissioner 
En skrift om Bostad först har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 

Åtgärd: Social resursförvaltning (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medver-
kande parter, fortsätta att utveckla stadens arbete utifrån modellen Bostad först 
genom att ta fram gemensamma riktlinjer för arbetet. I takt med att antalet personer 
och lägenheter inom Bostad först utökas är det särskilt angeläget att metod och 
arbetssätt kvalitetssäkras. Staden behöver även stärka den enskildes möjligheter att 
ingå i olika sociala sammanhang. 

Medverkande parter: Fastighetsnämnden, stadsdelsnämnder (ny nämnd IFO), 
idéburna organisationer, Förvaltnings AB Framtiden. 

 
5 Göteborgs Stads kategoriråd för boende har beslutat att det stöd som ges till målgruppen 
inom Bostad först ska upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Nytt 
ramavtal ska gälla from 1 april 2021. 

http://www.bostadforst.se/
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/bostad-forst.html
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Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA STADENS ARBETE UTIFRÅN 
MODELLEN BOSTAD FÖRST 

SOCIAL 
RESURSNÄMND 

(NY NÄMND) 
 Gul 

Åtgärden att utveckla stadens arbete utifrån modellen Bostad först är påbörjad. 

Arbetssättet utifrån modellen Bostad först är ett beprövat och evidensbaserat sätt 
att arbeta med personer som har komplexa problem och som varit hemlösa länge. 
Modellen har på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige och både Socialsty-
relsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att kommuner 
använder modellen. Modellen är också kostnadseffektiv eftersom merparten av alla 
hyresgäster tidigare var hänvisade till mer kostsamma boendelösningar inom akut 
hemlöshet. En stor utmaning med modellen är dock att minska antalet störningar. 

Förvaltningens boendeverksamhet ingår i arbetet med att leda och följa upp stadens 
samlade Bostad först verksamheter, bereda frågor om expansion och frågor inför 
beslut om förändrad inriktning. 

Gemensamma rutiner för Bostad först i Göteborgs Stad är framtagna och beslutade 
av sektorcheferna för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
Rutinerna gäller för stadsdelarna, social resursförvaltning, fastighetskontoret och 
de kommunala bostadsbolagen. Rutinen tydliggör arbetssätt och metoder för arbe-
tet samt förstärker arbetet kring störningar. För att ytterligare kvalitetssäkra metod 
och arbetssätt, och som ett komplement till rutinen, finns en processbeskrivning för 
Bostad först. Processbeskrivningen följer beslutad rutin och kopplas till social-
tjänstprocessen, stadsdelarnas kvalitetsledningssystem. Under hösten har förvalt-
ningen arbetat med implementering av rutin och processbeskrivning. 

Antalet lägenheter som lämnas till målgruppen inom Bostad först har ökat under 
senare delen av 2020. Detta kan ses som ett resultat av implementeringen av 
gemensam rutin och processbeskrivning som skapar en tydlighet i processer och 
rutiner, vilket i sin tur har underlättat kommunikationen med fastighetsbolagen. 
Även remissförfarandet från socialtjänsten har kommit igång, vilket innebär att det 
blivit en tydlighet i hur det går att få del av insatsen. Det har dock uppstått situat-
ioner under hösten där efterfrågan på lägenheter är större än tillgången, vilket leder 
till svårigheter att vara följsam mot Bostad först-metoden då lägenhet ska erbjudas 
inom kort när personen är motiverad att ta emot stöd. 

Vidare har Kategorirådet för boende beslutat att en upphandling av tjänsten Bostad 
först (det mobila stödet) ska genomföras som ett komplement till egen regi. Upp-
handlingen startade i september 2020 och beräknas vara klar april 2021. Upphand-
lingen utgår ifrån den tjänstebeskrivning som tagits fram inom referens- och styr-
grupp för Bostad först.  

Under hösten har möjligheterna att erbjuda sociala sammanhang och aktiviteter för 
personerna med Bostad först-insats minskat med anledning av pandemin. 
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4.3.3 Samordna insatser vid utskrivning från sjukhus, 
kriminalvårdensanstalt eller behandlingshem 
Bakgrund: För personer som saknar bostad vid utskrivning från sjukhus, villkorlig 
frigivning efter avtjänat fängelsestraff eller avslutad vistelse på behandlingshem är 
det viktigt med insatser som minskar risken för återfall i missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller kriminalitet. Här är bostad, sysselsättning och försörjning viktiga insatser. 
För att personen ska få tillgång till dessa insatser, som ges av olika huvudmän, 
krävs en samordning av insatserna i god tid inför utskrivning. 

Det finns en gemensam riktlinje för in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. Vid behov av samordnade insatser efter utskrivning, 
och om personen samtycker till det, ska en samordnad individuell plan (SIP) 
upprättas. I planen ska det framgå vilken aktör som ansvarar för vilka insatser. 

Den gemensamma riktlinjen för samverkan mellan kommun och kriminalvård vid 
utredningar om kontraktsvård och placeringar för vårdvistelser är styrande för hur 
socialtjänsten och kriminalvården ska samverka vid vårdvistelse och kontraktsvård. 
I samband med kontraktsvård och vårdvistelse ska en gemensam plan upprättas 
tillsammans med personen. Socialtjänsten är ansvarig för fortsatt samordning och 
för att uppföljning sker av planen utifrån personens behov. Sjukvården kan vara en 
viktig part i planering av den fortsatta vården. I de fall sjukvården deltar gäller 
rutiner för samordnad individuell plan (SIP). 

Även efter avslutad vistelse på behandlingshem är det viktigt att personen får 
tillgång till insatser som minskar risken för återfall och ger goda förutsättningar att 
återvända till vardagen med bevarad drogfrihet/nykterhet. Också här är bostad, 
sysselsättning och försörjning viktiga insatser. Inför planerad utskrivning från 
behandlingshem bör en plan för utslussning och insatser efter avslutad behandling 
upprättas. Vid behov av insatser från annan huvudman ansvarar socialtjänsten för 
att initiera behov av samordnad planering. Sjukvården kan vara en viktig part i 
planering av den fortsatta vården. I de fall sjukvården deltar gäller rutiner för 
samordnad individuell plan (SIP). 

Det finns ingen särskild förtur till lägenhet för personer som skrivs ut från 
institution men de kan få lägenhet med kommunalt kontrakt via samarbetsavtalet 
på samma villkor som andra förtursgrupper. 

Åtgärd: Stadsdelsnämnderna (ny nämnd IFO) ska, tillsammans med medverkande 
part, säkerhetsställa att den gemensamma riktlinjen för samverkan mellan kommun 
och kriminalvård vid utredning om kontraktsvård och vid placering för vårdvistelse 
följs. Samarbetet ska initieras i god tid och båda parter ska ta ett aktivt ansvar för 
samverkan. En gemensam plan ska upprättas tillsammans med den enskilde. 
Socialtjänsten är ansvarig för fortsatt samordning och för att uppföljning sker av 
planen utifrån den enskildes behov. 

Medverkande part: Kriminalvården Göteborg. 
 
 



 

Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020 - 2022  34 (40) 

Åtgärd Ansvarig Status 

SAMORDNA INSATSER VID UTSKRIVNING 
FRÅN SJUKHUS, KRIMINALVÅRDSANSTALT 
ELLER BEHANDLINGSHEM 

STADSDELS-
NÄMNDER  

(NYA NÄMNDER) 
 Grön 

Åtgärden att samordna insatser vid utskrivning från sjukhus, kriminalvårdsanstalt 
eller behandlingshem kan ses som slutförd. 

Den gemensamma riktlinjen för samverkan mellan Göteborgs Stad och Kriminal-
vården vid utredning om kontraktsvård och vid placering för vårdvistelse har upp-
daterats och en ny version är beslutad av Psyksam 2020-04-21. Psyksam är en 
arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri med uppdrag att belysa och analysera avvi-
kelser i samverkan och föreslå förändringar för att minska brister och förbättra 
samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalands regionen och Kriminalvården 
kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa. Det är viktigt att 
riktlinjen är känd i berörda verksamheter och att följsamheten är hög. 

Uppföljningen visar att rutinen är känd i 9 av 10 stadsdelar. I de stadsdelar där ruti-
nen är känd är följsamheten till rutinen hög. En gemensam genomgång av rutinen 
kommer att ske i de centrala nätverken för 1:e socialsekreterare och enhetschefer 
under våren 2020 för att bibehålla en hög följsamhet. 

I uppföljningen framgår även att det finns ett behov av att förtydliga riktlinjen för 
samverkan gällande planering av den enskildes boende inför villkorlig frigivning 
och vilket stöd den enskilde kan få av Kriminalvården i sitt bostadssökande. Stads-
delarna ser även ett behov av att öka Kriminalvårdens kunskap kring socialtjäns-
tens uppdrag och den enskildes rätt till bistånd till boende enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen. Dessa utvecklingsbehov har lyfts in i Psyksam för dialog med 
Kriminalvården. 

4.4 Fokusområde 4 – Bostadsförsörjning för alla 
Hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan socialtjänstens ansvar 
och det ansvar som vilar på kommunen, att skapa förutsättningar för en bostadsför-
sörjning för alla. Hemlöshetens orsaker är flera och lösningarna behöver anpassas 
därefter. 

Hemlöshetshetens utveckling i Göteborg, och även nationellt, visar på en ökning av 
andelen hushåll i hemlöshet som saknar social eller medicinsk problematik (struk-
turell hemlöshet)6. Den strukturella hemlösheten förklaras främst av situationen på 
bostadsmarknaden där bostadsbyggandet inte hållit jämna steg med befolkningsut-
vecklingen. Hushåll med sämre ekonomiska förutsättningar samt bristande förank-
ring och kontaktnät hamnar ofta i olika tillfälliga boendelösningar. 

Bostadsbristen bidrar även till trångboddhet, framför allt i Angered, Östra 
Göteborg och Västra Hisingen. Bland de personer som befinner sig i akut 

 
6 Stadens senaste hemlöshetskartläggning i april 2020 visar på en minskning av andelen 
strukturellt hemlösa. 
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hemlöshet är drygt 50 procent födda utomlands. En stor andel av dessa personer 
utgörs av anknytningsfamiljer och självbosatta nyanlända som inte lyckats ordna en 
bostad på egen hand. Avsaknad av en egen bostad är en försvårande omständighet 
för nyanländas möjlighet till integration. Bostadsbristen gör det därmed svårare för 
kommunen att nå målen i arbetet för en mer jämlik stad. 

Lösningen på den strukturella delen av hemlösheten står inte att finna inom social-
tjänsten. Istället behöver lösningarna ta sin utgångspunkt i den generella bostads-
försörjningen. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 
kommun planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla 
kommuninvånare att leva i goda bostäder. Göteborgs Stad har fastställt riktlinjer 
för bostadsförsörjning, som under 2020 kommer att revideras. En viktig utgångs-
punkt i arbetet blir fördjupade analyser och strategier för säkra tillgången av bostä-
der för hushåll som idag har en svag ställning på bostadsmarknaden. Det handlar 
dels om att öka byggtakten generellt, men även att utveckla bostadsförsörjningen 
för att fler hushåll med lägre inkomster får tillgång till en bostad7. 

Bostadsförsörjningen är ett komplext fält som ska hantera en rad olika behov. Det 
pågår ett intensivt arbete i staden för att öka bostadsbyggandet, som nu börjar ge 
effekt. Under 2020 färdigställdes cirka 4 500 bostäder vilket är den högsta nivån 
sedan miljonprogrammet. Bedömningen framåt visar på att antalet färdigställda 
bostäder kan öka ytterligare under 2021 och 2022. Fastighetsnämnden har ett mål 
om ett färdigställande av 20 000 bostäder under perioden 2019–2022. En väsentlig 
osäkerhetsfaktor i sammanhanget är utvecklingen av konjunkturen. 

Möjligheterna att tillgodose bostadsbehoven på kort sikt sker främst genom omsätt-
ningen inom det befintliga bostadsbeståndet, där det finns en stor andel hyresrätter 
med lägre hyresnivåer. Nyproduktionen bidrar till en ökad rörlighet på bostads-
marknaden. Sammantaget ska nyproduktionen av bostäder och omsättningen i det 
befintliga bostadsbeståndet resultera i ett blandat utbud av bostäder, som möjliggör 
en bostadsförsörjning för en rad olika gruppers behov och förutsättningar. 

Att socialtjänsten utifrån dess yttersta ansvar tvingas lösa boendesituationen för 
personer som inte tillhör målgruppen riskerar att ta resurser från arbetet med de 
mest utsatta individerna. Ett markant ökat utbud av bostäder medför att fler kan 
lösa sin boendesituation på egen hand och antalet personer som söker hjälp av 
socialtjänsten minskar. 

Byggaktörernas förmåga och vilja till socialt ansvarstagande är av stor betydelse 
när fastighetsnämnden anvisar mark för byggande. Fastighetsnämnden begär att 
byggaktörer upplåter bostäder för kommunens boendesociala arbete. Detta sker 
antingen genom den avsedda nyproduktionen eller i byggaktörens övriga befintliga 
bostadsbestånd. Att värna och utveckla tillflödet av lägenheter från kommunala och 
privata fastighetsägare är avgörande i arbetet för att motverka hemlöshet. 

 
7 En viktig förutsättning för bostadsförsörjningen är att fastighetsägarnas villkor för 
godtagbara inkomstkällor vidgas till att även omfatta inkomst från exempelvis 
försörjningsstöd och sjukförsäkring. I detta avseende har Förvaltnings AB Framtiden tagit 
ett viktigt beslut som innebär att allmännyttan i Göteborg har tagit bort samtliga 
inkomstkrav. 
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4.4.1 Säkra tillgången till bostäder för hemlösa 
Bakgrund: Staden har ett väl utvecklat system med förtursverksamhet till bostad 
för hushåll som på grund av sociala eller medicinska skäl inte själv kan ordna med 
bostad. Socialtjänsten skickar årligen in 500–600 remisser om kommunalt kontrakt 
till fastighetskontoret. Cirka 80 procent av remisserna godkänns. Efter godkänd 
remiss hyr hushållen en lägenhet i andrahand av kommunen. Efter 18 månaders 
fungerande boende inleds ett överlåtelseförfarande. Det är framför allt de kommu-
nala bostadsföretagen som levererar lägenheter till kommunens förtursverksamhet, 
men under senare år har antalet och andelen lägenheter från privata bostadsföretag 
ökat. 

Fastighetskontoret äskar årligen lägenheter från de kommunala bostadsföretagen 
för olika boendesociala behov. Därutöver ska privata byggaktörer som har fått 
markanvisning på kommunens mark lämna lägenheter utifrån kommunens behov. 
Lägenheterna kan lämnas ur befintligt bostadsbestånd eller i nybyggnationen. 
Arbetet med att säkra tillgången till lägenheter behöver kontinuerligt följas upp och 
säkras utifrån aktuella behov. Att värna och utveckla tillflödet av lägenheter från 
kommunala och privata bostadsföretag är avgörande i arbetet för att motverka 
hemlöshet. 

Åtgärd: Fastighetsnämnden ska, tillsammans med medverkande parter, fortsatt 
säkra tillgången till lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte 
kan ordna en bostad på egen hand. 

Medverkande parter: Förvaltnings AB Framtiden, privata bostadsföretag, 
stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH). 

Åtgärd Ansvarig Status 

SÄKRA TILLGÅNGEN TILL BOSTÄDER FÖR 
HEMLÖSA 

FASTIGHETS-
NÄMNDEN  Gul 

Åtgärden att säkra tillgången till bostäder för hemlösa pågår. 

Under 2020 har det förmedlats cirka 400 lägenheter med kommunala kontrakt till 
hushåll som av sociala eller medicinska orsaker inte kan ordna en bostad på egen 
hand. Detta är en minskning med fyra procent jämfört med 2019. En orsak till 
minskning är att antalet remisser från socialtjänsten för hushåll som av sociala eller 
medicinska orsaker inte kan ordna en bostad på egen hand fortsätter att minska.  

Antalet remisser från socialtjänsten har minskat succesivt med cirka 20 procent 
under de senaste åren. Under 2020 har det skickats in cirka 370 remisser från soci-
altjänsten. Stadsdelsförvaltningarna själva lyfter bland annat nogsammare bistånds-
bedömningar av vilka hushåll som har rätt till bistånd och aktivare handläggning av 
bostadsärenden som orsaker till att behovet av kommunala kontrakt minskat. Detta 
har lett till att fler hushåll löst boendefrågan på egen hand. Även ett mer aktivt 
arbetssätt med boenderådgivning och boendecoachning från stadsdelarnas sida har 
medfört att fler hushåll har kunnat ordnat boende på egen hand. 
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De allmännyttiga bolagens satsning med 700 lägenheter till bostadslösa barnfamil-
jer under perioden 2016–2019 har också påverkat behovet av lägenheter. Därutöver 
visade stadens hemlöshetskartläggning för 2020 att antalet hemlösa i Göteborg har 
minskat med 26 procent, jämfört med 2019 års mätning. 

4.4.2 Ta fram handlingsplaner för anvisade nyanlända i 
genomgångsbostäder 
Bakgrund: Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen ikraft. Lagen innebär att alla 
kommuner i landet är ansvariga för att ordna med boende för anvisade nyanlända 
med kommunplacering. Under perioden 2016–2019 har staden tilldelat de anvisade 
hushållen cirka 1300 lägenheter. Boendetiden är bestämd till maximalt fyra år för 
hushåll med endast vuxna och maximalt fem år för barnfamiljer. Under hyrestiden 
söker hyresgästerna en mer permanent bostad. Lägenheterna är geografiskt jämnt 
fördelade över staden och 70 procent av lägenheterna ägs av Förvaltnings AB 
Framtiden, 20 procent av privata bostadsföretag och 10 procent utgörs av övriga 
boendelösningar. 

Under åren 2020–2023 ska cirka 1 300 hushåll ha ordnat annat boende och flytta ut 
från sin nuvarande lägenhet. Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet i 
Göteborg är cirka 5–6 år. De första hyresavtalen löper ut till sommaren 2020. 
Kommunen har inrättat boendeteam för att stödja de nyanlända i sökandet efter 
bostad. Det är angeläget att kommunen i samverkan med berörda bostadsföretag tar 
fram en handlingsplan med syfte att minimera riskerna för en ökad akut hemlöshet. 

Åtgärd: Fastighetsnämnden ska, tillsammans med medverkande parter, ta fram en 
handlingsplan med syftet att minimera riskerna för en ökad akut hemlöshet inför att 
hyreskontrakten i de så kallade genomgångslägenheterna för anvisade nyanlända 
löper ut. Handlingsplanen ska särskilt fokusera på de barn som riskerar hamna i 
akut hemlöshet. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH), social 
resursnämnd (ny nämnd IFO), kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsbolag, 
förskolenämnden, grundskolenämnden. 

Åtgärd Ansvarig Status 

TA FRAM EN HANDLINGSPLAN FÖR 
ANVISADE NYANLÄNDA I GENOMGÅNGS-
BOSTÄDER 

FASTIGHETS-
NÄMNDEN  Grön 

Åtgärden att ta fram handlingsplan för anvisade nyanlända i genomgångsbostäder 
kan ses som slutförd. 

En handlingsplan är framtagen. Syftet med planen är att minimera riskerna för en 
ökad akut hemlöshet inför att hyreskontrakten i de så kallade genomgångslägenhet-
erna för anvisade nyanlända löper ut. Handlingsplanen ska särskilt fokusera på de 
barn som riskerar hamna i akut hemlöshet. I oktober 2019 fattade därför fastighets-
nämnden beslut om att förlänga boendetiden från maximalt fyra år, till fem år för 
barnfamiljer. Fastighetskontoret gavs också i uppdrag att intensifiera arbetet med 
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boendecoachning för att minska riskerna för ökad hemlöshet inför att hyresavtalen 
sägs upp. 

Handlingsplanen genomförs i samverkan med stadsdelar, social resursförvaltning-
ens etableringsenhet, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag. Pla-
nen har kommunicerats med förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. 

Under perioden 2020–2023 ska cirka 1300 hushåll avflytta (cirka 800 vuxenhushåll 
och cirka 450 barnfamiljer med cirka 1250 barn). Med hjälp av statliga medel har 
fastighetskontoret och social resursförvaltning förstärkt arbetet med boendecoach-
ning. Detta arbete startade våren 2020. 

Uppsägning av genomgångslägenheter för nyanlända flyktingar kan komma att öka 
hemlösheten på sikt. Under 2020 har de första avflyttningarna av nyanlända 
genomförts, där samtliga gått vidare till andra boendelösningar, både permanenta 
och tillfälliga. Totalt berördes cirka 100 vuxenhushåll av uppsägningar under 2020, 
varav ingen har blivit avhyst via Kronofogden. I princip alla avflyttningar har fort-
löpt under ordnade förhållanden och i utsatt tid. Fastighetskontoret kommer att 
fortsätta fokusera på boenderådgivning för denna målgrupp för att minimera risken 
för en ökad akut hemlöshet när hyreskontrakten löper ut, och ersättningsbostad 
saknas. 

4.4.3 Tydliggöra rollerna inom hemlöshetsområdet 
Bakgrund: Hemlöshetsplanen anger den långsiktiga inriktningen och målsättning-
en i stadens arbete. Arbetet mot hemlöshet behöver vara långsiktigt och systema-
tiskt. Utgångspunkten är att arbetet, där så är möjligt, sker utifrån beprövad erfa-
renhet eller evidens. Berörda organisationer inom hemlöshetsområdet behöver 
kontinuerligt arbeta med metodutveckling och omvärldsbevakning utifrån sina 
respektive roller. Erfarenheter ska spridas i staden genom befintliga samverkans-
grupperingar. 

Arbetet för att motverka hemlöshet involverar en bredd av aktörer och samverkans-
partners. Internt i kommunen är det främst fastighetskontor, stadsdelsförvaltningar, 
social resursförvaltning och de kommunala bostadsföretagen som är berörda. 
Andra nyckelaktörer är idéburna organisationer, upphandlade företag och privata 
fastighetsägare. 

Kommunen har tagit ett kommunövergripande grepp om hemlöshetsfrågan på 
direktörs och VD-nivå, det finns sedan 2006 en ledningsgrupp för bostadsförsörj-
ning för särskilda grupper till vilken en rad undergrupper rapporterar. I mars 2018 
inrättade kommunen en samlad planerings- och inköpsfunktion (SPINK) för sektor 
Individ- och familjeomsorg och funktionshinder med syfte att stärka samordningen 
av kommunens köp av vård, boende och omsorg (bland annat boendeplatser). På 
uppdrag av sektorcheferna IFO-FH har SPINK i samverkan med stadsdelar, 
leverantörer och förvaltningen för inköp och upphandling upprättat en långsiktig 
inköpsstrategi med bland annat kategoristyrning för IFO-FH. För att säkerställa en 
fortsatt effektiv samverkan bör en översyn göras avseende syfte och roller för 
befintliga lednings- och arbetsgrupper med koppling till hemlöshetsområdet. 
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Åtgärd: Fastighetsnämnden ska, tillsammans med medverkande parter, genomföra 
en översyn av befintliga grupper inom hemlöshetsområdet för att tydliggöra syfte 
och roller. 

Medverkande parter: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH), 
kommunstyrelsen, social resursnämnd (ny nämnd IFO), nämnden för inköp och 
upphandling. 

Åtgärd Ansvarig Status 

TYDLIGGÖRA ROLLER INOM HEMLÖSHETS-
OMRÅDET 

FASTIGHETS-
NÄMNDEN  Röd 

Åtgärden att tydliggöra rollerna inom hemlöshetsområdet är inte påbörjad. 

Arbetet med en översyn av befintliga grupper för att tydliggöra syfte och roller 
påverkas av omorganisationen av stadsdelsorganisationen. Därför har inte åtgärden 
påbörjats. Att se över vilka grupperingar som diskuterar frågor inom hemlöshets-
området och vart besluten fattas görs i samverkan med Ledningsgruppen för sär-
skilda grupper, Bogruppen och Kategorirådet för boende (inklusive kategoriteamet 
för boende). 

4.4.4 Utveckla kartläggning av hemlöshet 
Bakgrund: Arbetet mot hemlöshet förutsätter relevant och tillförlitlig statistik samt 
uppföljning. Staden har sedan flera år genomfört årliga mätningar av hemlöshetens 
omfattning och karaktär. Kartläggningar visar hur många hemlösa som finns i 
Göteborg vid en given tidpunkt och samla bakgrundsfakta om hemlöshet. Resulta-
tet används som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän och andra aktörer för 
att bättre möta hemlösas behov av bostad, boende och stöd. Stadens kartläggningar 
har legat till grund för flera satsningar, till exempel tillfördes 30 procent fler lägen-
heter med kommunalt kontrakt under perioden 2015–2018. Ytterligare två sats-
ningar som har gjorts utifrån stöd i kartläggningar är lägenheter till målgruppen 
inom Bostad först och lägenheter med egna hyresavtal till målgruppen inom 
Bostadslösa barnfamiljer. 

Hemlösheten ska fortsätta kartläggas utifrån Socialstyrelsens definition av 
hemlöshet, särskilt fokus ska vara på de hushåll som befinner sig i akut hemlöshet. 
Definitionen beskriver fyra situationer som personer kan befinna sig i under en 
kortare eller längre tid. Det är viktigt att betona att definitionen är bred och därför 
rymmer en stor spännvidd av olika målgrupper, från personer som bor utomhus 
eller i offentliga utrymmen till hushåll som bor i vanliga lägenheter som kan över-
låtas till eget. Staden behöver säkerställa den fortsatta kartläggningen av hemlös-
heten. För att kunna genomföra kartläggningar måste en ny systemlösning tas fram 
eftersom nuvarande lösning ingår i en systemmiljö som ska avvecklas på sikt. 
Utöver detta ska möjligheten till kopplingar med socialtjänstens verksamhetssy-
stem Treserva undersökas. 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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Åtgärd: Fastighetsnämnden ska, tillsammans med medverkande parter, utveckla 
stadens kartläggning av hemlöshet. Resultatet av kartläggningarna ska användas 
som underlag för uppföljning av hemlöshetsplanen och för att öka kunskapen hos 
politiker, tjänstemän och andra aktörer. Detta för att staden bättre ska kunna möta 
hemlösas behov av bostad, boende och stöd. 

Medverkande part: Stadsdelsnämnder (nya nämnder IFO, FH, ÄO), nämnden för 
Intraservice. 

Åtgärd Ansvarig Status 

UTVECKLA KARTLÄGGNING AV HEMLÖSHET FASTIGHETS-
NÄMNDEN  Gul 

Åtgärden att utveckla kartläggning av hemlöshet är påbörjad. 

En inledande kontakt har tagits med Intraservice för att påbörja arbetet med att byta 
plattform, i samband med avvecklingen av Lotus Notes applikation. Vilket är det 
systemet som används för kartläggningen (BoInvent1). Åtgärden påverkas av om-
organisationen av stadsdelsorganisationen och det är därför oklart när åtgärden kan 
genomföras. Planeringen är att BoInvent1 ska använda samma system som 
BoInvent2 ”Boendebehov för personer med funktionsnedsättning”, vilket numera 
kan nås från stadens intranät. 
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