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Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 2022, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1030 punkt 2 till stadsledningskontoret 
gällande översyn av befintlig styrmiljö kopplat till stadens lokalförsörjning, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret ansvarar för framtagandet av stadens lokalförsörjningsplan. Planen 
ska upprättas årligen för beslut om antagande i kommunstyrelsen. 
Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och bild av 
stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar. 

I 2022 års lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram tre övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Ökade 
produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov av 
lokalmässigsamverkan i stadens ytterområden. Stadsledningskontoret redovisar också en 
uppföljning av de utmaningar som identifierades i 2021 års lokalförsörjningsplan och 
status i de uppdrag som gavs i samband med antagande av densamma.  

När det gäller stadsledningskontorets uppdrag om att göra en översyn av befintlig 
styrning så har inriktningen i översynen redovisats i stadsledningskontorets utredning 
gällande en ny organisation för stadsutveckling, kommunstyrelsen 2021-10-27 dnr 
1507/20 bilaga B, delrapport – ny modell för lokalförsörjning. Förslaget till beslut i detta 
tjänsteutlåtande medför ingen förändring i inriktning utan innebär endast att uppdraget 
förklaras fullgjort.  

Stadsledningskontoret redovisar också status för genomförande av Göteborgs Stads 
program för lokalförsörjning 2020–2026, vilket bedöms kunna vara genomfört tre år 
tidigare än planerat, samt målbild för ny styrmiljö gällande stadens lokalförsörjning.      

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lokalförsörjningsplanen ger dels en bild av hur lokalförsörjningsbehoven ser ut hos 
stadens olika nämnder dels en bild av vilka övergripande lokalförsörjningsutmaningar 
som stadsledningskontoret bedömer att staden i sin helhet står inför. 
Lokalförsörjningsanalysen som redovisas i 2022 års lokalförsörjningsplan skapar bättre 
förutsättningar för nämndernas egen långsiktiga planering och beslut avseende lokaler. 
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Vilket sammantaget bedöms bidra till att skapa bättre förutsättningar för en klok 
resurshushållning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Med en ökad transparens, tydlighet och struktur av stadens lokalförsörjningsprocess och 
kopplade behovsförändringar skapas bättre förutsättningar för stadens verksamheter att 
både ha rätt volym lokaler och att lokalerna blir bättre geografisk placerade i förhållande 
till var behoven finns.  

Ett mer lokaleffektivt utnyttjade av både befintliga och tillkommande lokaler bidrar 
sannolikt till en minskad klimatpåverkan genom ett mer cirkulärt användande av 
befintliga resurser. Men också genom minskat klimatavtryck vid om- och nybyggnation 
genom att staden har bättre kunskap om vilka volymer som behövs byggas och vilka 
befintliga fastigheter som kan förändras eller utökas. Men en bättre geografisk placering 
av kommunala verksamhetslokaler, närmare behoven, skapas också bättre förutsättningar 
för ett mer hållbart resande exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.  

Bedömning ur social dimension 
Genom lokalförsörjningsplanen och den bild som den ger av stadens samlade behov och 
utmaningar skapas en tydlig, transparent och känd lokalförsörjningsplanering. Vilket 
förväntas ha en positiv inverkan när det gäller alla former och behov av kommunal 
service från förskolor till dagligverksamhet. En lokalförsörjning i balans både när det 
gäller rätt volym lokaler som rätt geografiskt placerade lokaler förväntas bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för stadens invånare och besökare att skapa sociala relationer 
mellan både varandra som med stadens olika verksamheter.  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-09 § 1030 
2. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022 
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Ärendet  
Ärendet avser dels kommunstyrelsens antagande av lokalförsörjningsplan 2022 i enlighet 
med bilaga ett till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande dels avser ärendet att 
kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1030 punkt 2 till stadsledningskontoret, 
gällande översyn av befintlig styrmiljö kopplat till stadens lokalförsörjning, antecknas 
och förklaras fullgjort.  

Beskrivning av ärendet 
I ärendet beskrivs det övergripande innehållet i 2022 års lokalförsörjningsplan och status i 
uppdrag som lämnades av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 
antagande av 2021 års lokalförsörjningsplan. Vidare redovisas en uppdatering av det 
pågående arbetet att genomföra Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 
samt målbilden för denna styrmiljö gällande stadens lokalförsörjningsprocess.      

Lokalförsörjningsplan 2022 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 11 dnr 0949/16 ansvarar 
stadsledningskontoret för att årligen ta fram Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 
beslut om antagande i kommunstyrelsen. 

Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och tydlig bild av 
stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar. Planen i sig innebär 
inte beslut om kommande investeringar utan den ger en bild av vilka behov som kommer 
utgöra utgångspunkten vid beräkning av stadens investeringsbehov i lokaler för egen 
verksamhet. De faktiska besluten om investeringar tar dels i kommunfullmäktiges årliga 
budgetbeslut, dels inom ramen för respektive nämnds mandat att fatta beslut om nya 
lokaler.  

I årets lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram tre övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Ökade 
produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov av 
lokalmässigsamverkan i stadens ytterområden. Stadsledningskontoret redovisar också en 
uppföljning av de utmaningar som identifierades i 2021 års lokalförsörjningsplan.  

På en övergripande nivå gör stadsledningskontoret i 2022 års lokalförsörjningsplan, 
följande övergripande och sammanfattande bedömning. Äldreomsorgen bedöms inte 
längre har ett överskott av platser men det finns möjlighet för flera privata aktörer att öka 
sitt utbud. När det gäller förskolan finns det fortsatt ett planeringsmässigt överskott men 
med lokala underskott främst i stadens centrala delar. För grundskolan finns å ena sidan 
en planeringsmässig balans på övergripande nivå. I praktiken finns dock ett antal hinder 
för att kunna utnyttja kapaciteten, exempelvis fel stadieinriktning som innebär lokala 
underskott av främst högstadieplatser, och dels att gällande riktlinjer för placeringar 
begränsar möjligt avstånd mellan hem och skola. För BmSS råder fortsatt ett underskott 
på platser i ett nutidsperspektiv.   

Återrapportering av uppdrag från lokalförsörjningsplan 2021 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 § 1030 dnr 0837/20 att anta 2021 års 
lokalförsörjningsplan samt att fyra olika uppdrag och föreslå kommunfullmäktige att ge 
ytterligare två uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 22 dnr 0837/20 att 
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bifalla kommunstyrelsens förslag. Stadsledningskontoret återrapporterar status i 
uppdragen enligt nedan.    

Revidering av vägledningen för trafikbuller 
Kommunfullmäktige beslutade att 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 analysen ska det även ingå en jämförelse mellan hur de tre storstäderna 
Stockholm, Malmö och Göteborg valt att tolka och tillämpa de nationella riktvärdena. 
Arbetet bör bedrivas i nära samarbete med förskolenämnden och grundskolenämnden. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast under kvartal 1 2022.  

Uppdraget fortlöper och återrapportering till kommunfullmäktige bedöms kunna ske som 
planerat under kvartal 1 2022. Arbetet drivs i projektform under ledning av 
stadsbyggnadskontoret. Projektgruppen har landat i slutsatsen att den belysta 
bullerproblematiken med fördel kan hanteras som två olika frågor. Dels planeras en 
översyn och revidering av vägledningen för trafikbuller i planeringen dels framtagande av 
en separat riktlinje för trafikbuller på skol- och förskolegårdar. Stadsledningskontoret ser 
positivt på projektgruppens inriktning och konstaterar att effekten av arbetet får följas upp 
i 2023 års lokalförsörjningsplan.  

Långsiktig fastighetsplanering 
Kommunfullmäktige beslutade att lokalnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa en 
långsiktig fastighetsplanering för samtliga förvaltningsobjekt i lokalnämndens 
fastighetsbestånd. Den långsiktiga fastighetsplaneringen ska utifrån tidsperspektiven 
nutid, närtid och framtid ge en bild över de åtgärder, underhåll samt re- och 
ersättningsinvesteringar, som nämnden planerar att genomföra för att upprätthålla en god 
funktionalitet och ändamålsenlighet för de varsamheter som bedrivs av Göteborgs Stad. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast under kvartal 4 2021. 
Ärendet behandlades av lokalnämnden 2021-10-21.  

Investeringsprojekt i centrala lägen 
Kommunstyrelsen beslutade att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten 
att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen genom 
att även ha kontor, bostäder och/eller verksamhetslokaler i samma byggnad som skola, 
förskola eller andra offentliga lokaler. Uppdraget kommer att återrapporteras till 
kommunstyrelsen 2021-12-15. 

Modellera skillnaden i driftskostnad 
Kommunstyrelsen beslutade att stadsledningskontoret får i uppdrag att modellera 
skillnaden i driftkostnad för olika storlekar på skola, förskola, jämfört med 
markpris/markutnyttjande för den samma i olika lägen i staden och vilka jämvikter som 
finns. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen 2021-12-15. 

Konvertera befintliga lokaler 
Kommunstyrelsen beslutade att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten 
att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar 
över tid. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen 2021-12-15.  
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Översyn av befintlig styrning 
Kommunstyrelsen beslutade att stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera det 
pågående arbetet med Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 med en 
översyn av befintliga styrande dokument kopplat till stadens lokalförsörjning och 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder senast under kvartal 4 2021.  

Inriktningen i detta uppdrag har redovisats i stadsledningskontorets utredning gällande en 
ny organisation för stadsutveckling KS 2021-10-27 1507/20 bilaga B, delrapport – ny 
modell för lokalförsörjning. Förslaget till beslut i detta tjänsteutlåtande medför ingen 
förändring i inriktning utan innebär endast att uppdraget förklaras fullgjort. 
Stadsledningskontoret avser att påbörja förändringsarbetet under kvartal 4 2021. 
Sammanställningen i figur 1 nedan redovisas också i bilaga B, delrapport – ny modell för 
lokalförsörjning men är här kompletterad med en tidsplan för genomförande.  

Den nya styrmiljön bedöms bättre kunna möta den ansvars och uppdragsfördelningen 
som finns både i stadens nuvarande organisation med facknämnder såväl som i den 
organisation som föreslås gällande en ny organisation för stadsutveckling.  

Förslag till inriktning i översynen av befintlig styrmiljö 
Befintlig styrmiljö Kommentar Ny styrmiljö Tidsplan genomförande 
Göteborgs Stads rutin för 
hantering av 
verksamhetsförändring av 
fastighetsbeståndet 

De bägge rutinerna föreslås slås 
samman och tillsammans med 
programmets policy om äga och 
hyra utformas som en ny 
riktlinje. 

Nuvarande nivå för uppdrag till 
stadsledningskontoret (20 PBB) 
avseende investeringar föreslås 
ses över dels kopplat till 
pågående arbete gällande 
stadens investeringsstyrning 
dels kopplat till 
kommunallagens principer om 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

Göteborgs Stads riktlinje 
för investering i- och 
inhyrning av kommunala 
verksamhetslokaler 

Påbörjas under kvartal 4 
2021.  

Ärendet om antagande av 
förslag till ny riktlinje till 
KS/KF under kvartal 2 
2022 

Föreslås börja gälla från 
och med 2023-01-02 

Göteborgs Stads rutin för 
bolagsförhyrningar av 
lokaler för egen verksamhet 

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

En revidering föreslås i 
samarbete med Stadshus AB. 

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

Samma tidsplan som ovan  

Göteborgs Stads regler för 
styrning och ledning av 
Göteborgs Stads 
lokalförsörjning 

 

Detta dokument samlade ihop 
tidigare styrning innan nu 
gällande styrmodell fanns. Det 
som regeln innehåller bedöms 
tas omhand i annan styrning och 
föreslås upphöra att gälla när 
pågående förändringsarbete är 
genomfört. 

Utgår Föreslås att upphöra gälla 
2022-12-31 

Göteborgs Stads rutin för 
hyresmodell 

Ansvaret överfördes till 
lokalnämnden efter beslut i KF 

LN reglemente Överfördes till LN      
2020-01-01 

Göteborgs Stads rutin för 
lokalbank 

Rutinen föreslås upphöra och 
ansvaret för hantering av 
friställda lokaler övergå till LN 

LN reglemente   

Figur 1 förslag till inriktning i översyn av befintlig styrmiljö   

Ett genomförande av den nya styrmiljön innebär att ansvar som idag faller under 
kommunstyrelsen i större utsträckning överförs till lokalnämnden eller till den nya 
nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning av byggnader vid ett 
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genomförande av en ny organisation för stadsutveckling. Exempelvis genom ett utökat 
ansvar för hantering av uppdrag och beställningar från stadens nämnder. Tidsplanen för 
genomförande löper parallellt med genomförande av en ny organisation för 
stadsutveckling vilket skapar möjligheter till synergieffekt mellan de båda 
förändringsprocesserna.       

Status genomförande av Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning 
Syftet och målet med programmet är att skapa en plattform för utveckling och förändring 
av stadens lokalförsörjningsprocess. Begreppet plattform är centralt i programmet och 
innebär att även om det initialt har definierats att sex nya styrande dokument ska tas fram 
så finns det utrymme till förändring om det bedöms ge en positivt effekt i samband med 
genomförande och implementering. Exempel på detta är riktlinjen för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner som slogs samman till ett 
dokument då det bedömdes ge en bättre tydlighet och sammanhang i förhållande till två 
separata dokument. En bärande princip i programarbetet är att det är en lärandeprocess 
där framdriften av ny styrning och förändring är ledande och möjlighet till justering och 
förändring finns, om det i ett senare skede skulle visa sig vara nödvändigt.  

Om beslut skulle komma att fattas i linje med de förslag som stadsledningskontoret har 
lagt fram så kommer staden via programmet att ta fram tre nya styrande dokument i syfte 
att förbättra och förtydliga stadens lokalförsörjningsprocess i jämförelse de sex som 
programmet initialt föreslog.  

Uppdrag:  Händelse: Tidpunkt: 
Riktlinje stadens lokalförsörjningsplan 
och nämnders lokalbehovsplaner 

Ärende om antagande  2021-12-01 

Riktlinje för styrande nyckeltal  Ärende om antagande  Kvartal 2 2022 
Riktlinje samnyttjan, samlokalisering  Ärende om remittering  Kvartal 2 2022 
Riktlinje samnyttjan, samlokalisering  Ärende om antagande  Kvartal 3 2022 
Utvärdering av Göteborgs Stads Program 
för lokalförsörjning 2020–2026 

Återapportering till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

Kvartal 1 2023 

Figur 2 status genomförande av Göteborg Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 

Stadsledningskontorets målbild innebär att genomförande av programmet kan vara klart 
vid årsskiftet 2022/2023, ungefär tre år tidigare än beräknat. Stadsledningskontoret avser 
därför att i samband med den planerade utvärderingen av programmet, 2023, 3 år efter 
antagande, att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Göteborgs Stads 
program för lokalförsörjning 2020–2026 förklaras fullgjort och att programmet upphör att 
gälla.  

Ny styrmiljö för stadens lokalförsörjningsprocess 
När programmet har upphört att gälla kommer det att mötas upp av en ny styrmiljö som 
kommer att säkerställa såväl programmets målsättningar såväl som målsättningarna med 
revideringen av befintlig styrning. I figur 3 illustreras den nya styrmiljön vilken i samspel 
med ansvarsfördelningen i gällande reglementen och ägardirektiv kommer styra stadens 
lokalförsörjningsprocess.   
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Ny styrmiljö för stadens lokalförsörjning  Föreslås börja gälla  
Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner  

Efter antagande i KF  

Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler 

Efter antagande i KF 

Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering  Efter antagande i KF  
Göteborgs Stads riktlinje för investering i- och inhyrning av kommunala 
verksamhetslokaler  

2023-01-02 

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

2023-01-02  

Ansvars- och uppdragsfördelning i enlighet med gällande 
nämndsreglementen och ägardirektiv  

 

Figur 3 Ny styrmiljö för stadens lokalförsörjning  

Den nya styrmiljön innebär att kommunfullmäktige beslutar om förändrade ramar för 
styrning och ledning av stadens lokalförsörjningsprocess. För att kunna leverera faktisk 
förändring utifrån den nya styrmiljön så är det nödvändigt att stadens nämnder och 
styrelser inleder ett arbete med att se över och säkra upp styrmiljön inom den egna 
organisationen i linje med kommunfullmäktiges beslut. Förutom det interna arbetet 
behöver gemensamma processer mellan nämnder och styrelser säkras upp eller justeras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Samtidigt finns det risker kopplat till implementering och genomförande i stadens 
nämnder och styrelser. Om det interna arbetet med att säkra upp intern styrning och 
gemensamma processer drar ut på tiden kan de nyttoeffekter som den nya styrmiljön 
syftar till fördröjas. Det är därför av vikt att implementerings- och genomförandetakten 
följs upp och återrapporteras både inom ramen för stadens ordinarie uppföljningsprocess 
och i stadens årliga lokalförsörjningsplan. 

Stadsledningskontorets bedömning 
2022 års lokalförsörjningsplan ger kommunstyrelsen en övergripande analys och bild av 
stadens lokalförsörjningsplanering samt kopplade behov och utmaningar. De utmaningar 
som lyfts fram ökade produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov 
av lokalmässig samverkan i stadens ytterområden, bedöms vara viktiga att fortsätta följa 
och återrapportera utvecklingen till kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret bedömer att den nya styrmiljön kommer att skapa bättre 
förutsättningar för styrning och ledning av stadens lokalförsörjningsprocess i förhållande 
till stadens nya organisation med facknämnder. Den nya styrmiljön bedöms också väl 
möta den förändring som föreslås i utredningen gällande en ny organisation för 
stadsutveckling. Tidsplanen med ett färdigställande av den nya styrmiljön till årsskiftet 
2022/2023 ger möjlighet till ett parallellt genomförande med en ny organisation för 
stadsutveckling vilket bedöms ge ytterligare effektivitet i kommande processer med att 
skapa och förvalta en hållbar stad.   

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021  

§ 1030, 0837/20 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S: 

1. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 2021, i enlighet med bilaga 1 till 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera det pågående arbetet med 

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 med en översyn av 

befintliga styrande dokument kopplat till stadens lokalförsörjning i enlighet med 

stadsledningskontoret tjänsteutlåtande. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten effektivisera kostnader och 

öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen genom att även ha kontor, bostäder 

och/eller verksamhetslokaler i samma byggnad som skola, förskola eller andra 

offentliga lokaler. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att modellera skillnaden i driftkostnad för olika 

storlekar på skola, förskola, jämfört med markpris/markutnyttjande för den samma i 

olika lägen i staden och vilka jämvikter som finns. 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga 

lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. 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. 

2. Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa en långsiktig fastighetsplanering 

i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 965. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2020.  

Yrkande från SD den 1 december 2020. 

Tilläggsyrkande från S den 25 november 2020.  

Yttrande från MP och V den 24 november 2020. 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum: 2020-12-09 
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Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 1 december 2020. 

Jonas Attenius (S), ordföranden Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP) och Daniel 

Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S 

den 25 november 2020 samt avslag på yrkande från SD den 1 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från S 

och finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från S. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 24 november 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 304 till kommunfullmäktige 

Styrande dokument 

Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2020-12-21 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Göteborgs Stads styrsystem 

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

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

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

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

Syftet med denna plan 
Lokalförsörjningsplanen ska ge en tydlig bild av Göteborgs Stads lokalförsörjning av 
kommunal service. Planen ska visa på vilka behov som förväntas uppstå, när i tiden de 
bedöms uppstå och var i staden de huvudsakliga behoven finns. Planen redovisar också 
en samlad lokalförsörjningsanalys för Göteborgs Stad samt en lokalförsörjningsanalys per 
nämnd.  

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för Göteborgs Stads nämnder och styrelser.  

Giltighetstid 
Denna plan gäller från och med antagande i kommunstyrelsen fram till dess att nästa 
lokalförsörjningsplan är antagen.  

Bakgrund 
I enlighet med Göteborg Stads handling 39 antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 
11 ansvarar stadsledningskontoret för att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan för 
beslut i kommunstyrelsen.  

Läsanvisningar 
Under rubriken analytiska utgångspunkter redogör och beskriver stadsledningskontoret 
vilka verktyg som huvudsakligen används i lokalförsörjningsplanen.  

Göteborgs Stads lokalförsörjningsanalys börjar med en kort sammanfattning om 
lokalförsörjningsanalysens centrala delar. Analysen pekar också ut stadens primära 
lokalförsörjningsutmaningar i kommande planperiod.  

Under rubriken bedömning av investerings- och inhyrningsbehov ger 
stadsledningskontoret sin bedömning av stadens lokalförsörjningsbehov i nutid och 
närtid.  

Under rubriken lokalförsörjningsanalys per nämnd gör stadsledningskontoret en 
fördjupad analys av nämndernas lokalförsörjningsbehov.  
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Koppling till andra styrande dokument 
• Göteborgs Stads budget  
• Göteborgs Stads handling 39 antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 11 
• Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 
• Lokalbehovsplan för vård och omsorgsboende för äldre 2020 
• Behovs- och produktionsplan 2021–2024, Bostäder för personer med 

funktionsnedsättning 
• Göteborgs Stads ramprogram för vägledning av utformning av kommunala 

verksamhetslokaler 
 Bostad med särskild service (BmSS) 
 Bostad med särskild service (BmSS) inhyrning 
 Äldreboenden  

Stödjande dokument 
Göteborgs Stads befolknings- och bostadsprognoser utgör ett viktigt underlag för att 
kunna bedöma förväntade behov av kommunal service.  

Uppföljning av denna plan 
Ansvarig nämnd för lokalförsörjningsplanen är kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret, 
säkerställer en kontinuerlig uppföljning av lokalförsörjningsplanen. Uppföljning av 
beslutad lokalförsörjningsplan sker i samband med att nästkommande 
lokalförsörjningsplan upprättas. Vi behov kan avvikelserapportering och eventuell 
justering ske inom ramen för ordinarie uppföljning.    

Analytiska utgångspunkter  
Analysen i lokalförsörjningsplanen utgår ifrån tre primära utgångspunkter:  

• Tidsperspektiv  
• Drivkrafter 
• Geografiska analysnivåer 

Tidsperspektiv  
Lokalplaneringen ska utgå ifrån och redovisa behov i tre tidsperspektiv: 

• Nutid 1–5 år  
• Närtid 5–10 år  
• Framtid 10 år och framåt    
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Nutid 1–5 år  
Planeringshorisonten är de kommande ett till fem åren. Det är huvudsakligen i detta 
tidsperspektiv som nämnderna skickar uppdrag om tillkommande eller avgående 
lokalbehov för att säkerställa en lokalförsörjning i balans. 

Det är också främst i detta tidsperspektiv som uppdrag om ny-, till- och ombyggnation 
beställs och genomförs. I nutidsperspektivet görs också slutliga bedömningar av 
dimensionering och faktiskt kapacitetsbehov med utgångspunkt i aktuella 
befolkningsprognoser, kommunal servicegrad eller förändrade uppdrag och ansvar inom 
staden. 

Närtid 5–10 år  
Planeringshorisonten är de kommande fem till tio åren. Det är främst i detta 
tidsperspektiv som detaljplaner påbörjas och antas. Planering i närtidsperspektiv handlar 
därför primärt om att säkerställa att nödvändiga ytor för kommunal service planläggs och 
görs tillgängliga för byggnation. Det handlar både om antagande av nya detaljplaner och 
ändring av gällande detaljplaner i syfte att möjliggöra utveckling av befintliga byggnader. 

Framtid 10 år och framåt  
Planeringshorisonten är bortom de närmaste tio åren och framåt. I detta tidsperspektiv är 
det främst tillgången på lämplig mark för kommunal service som måste säkerställas för 
att marken sedan ska finnas tillgänglig att planlägga i närtidsperspektivet. 

Drivkrafter 
Lokalplaneringen påverkas av tre huvudsakliga drivkrafter som var för sig eller i olika 
kombinationer driver behov av lokalförändringar. De huvudsakliga drivkrafterna är 
befolkningsmässiga förändringar, befintliga verksamhetslokaler samt politiska och 
verksamhetsmässiga mål och visioner.  

Befolkningsmässiga förändringar 
Denna drivkraft är främst kopplad till förändringar av stadens befolkning. 

Ökar befolkningen kan det generera behov av tillkommande lokaler. Minskar 
befolkningen kan det generera behov av att lämna lokaler. 

Befintliga verksamhetslokaler 
Denna drivkraft är främst kopplad till förändringar i stadens befintliga lokalbestånd. 

För att säkerställa ändamålsenligheten i befintliga lokaler krävs kontinuerliga åtgärder. 
Behov av åtgärder och förändringar drivs antingen av hyresvärdens ansvar för att 
säkerställa skick och status eller av verksamhetens behov av nya eller ändrade funktioner 
i befintliga byggnader. 
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Mål och visioner 
Denna drivkraft är främst kopplad till förändrade mål och visioner. 

Politiska mål och visioner samt verksamhetens mål och visioner kan var för sig eller i 
kombination med varandra generera ett behov av förändring i organisation och struktur. 
Detta kan också resultera i ett förändrat lokalbehov. 

Geografiska analysnivåer i 
lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsplanens analys utgår i huvudsak från hela Göteborgs Stad. Till skillnad 
från tidigare år har analyser per stadsdel nu istället ersatts av de fyra stadsområdena, 
Hisingen, centrum, nordost och sydväst.  

Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsanalys 
Sammanfattning 
I årets lokalförsörjningsplan väljer stadsledningskontoret att lyfta fram tre övergripande 
och aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Ökade 
produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov av lokalmässig 
samverkan i stadens ytterområden. Stadsledningskontoret redovisar också en uppföljning 
av de utmaningar som identifierades i 2021 års lokalförsörjningsplan.  

På en övergripande nivå stadsledningskontoret i 2022 års lokalförsörjningsplan, följande 
övergripande och sammanfattande bedömning. Äldreomsorgen bedöms inte längre har ett 
överskott av platser men det finns möjlighet för flera privata aktörer att öka sitt utbud. 
När det gäller förskolan finns det fortsatt ett planeringsmässigt överskott men med lokala 
underskott främst i stadens centrala delar. För grundskolan finns en planeringsmässig 
balans på övergripande nivå. I praktiken finns dock ett antal hinder för att kunna utnyttja 
kapaciteten, exempelvis fel stadieinriktning som innebär lokala underskott av främst 
högstadieplatser, och dels att gällande riktlinjer för placeringar begränsar möjligt avstånd 
mellan hem och skola. För BmSS del råder fortsatt ett underskott på platser i ett 
nutidsperspektiv, särskilt för vissa målgrupper.   
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Nulägesanalys - identifierade utmaningar  
I detta kapitel redovisar stadsledningskontoret tre övergripande och aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför samt redovisar en uppföljning 
av förra årets identifierade utmaningar. Precis som i 2021 års lokalförsörjningsplan 
avslutas varje delavsnitt med en bedömning av vilka nämnder som är primärt berörda. 

• Ökade produktionskostnader   
• Lokalförsörjning genom inhyrning  
• Behov av lokalmässig samverkan i stadens ytterområden  
• Uppföljning av identifierade utmaningar i 2021 års lokalförsörjningsplan     

Ökade produktionskostnader  
Stadsledningskontoret konstaterar att kostnadsökningarna inom byggsektorn under många 
år överstigit den allmänna kostnadsökningen. Mellan september 2020 till september 2021 
ökade faktorprisindex med 7,8 procent medan konsumentprisindex (KPI) bara ökade med 
2,5 procent. Det är den högsta inflationstakten sedan 2008.  

I Statistiska centralbyråns redovisning av producentprisindex från oktober 2021 beskrivs 
bland annat prisutvecklingen på trä och trävaror vilken visas i diagrammet nedan. 
Prisutvecklingen är relevant att studera utifrån pågående diskussioner och förslag att av 
klimatskäl minska beroendet av betong och stål till förmån för en ökad träbyggnation. En 
ökad efterfrågan på trävaror innebär utifrån normal marknadslogik att prisutvecklingen 
troligen består vilket kommer att påverka framtida produktionskostnader.  

 
Figur 1. Prisutveckling på trä och varor av trä. Förändring i procent, årstakt.  

Källa Producentprisindex (SCB) 

I Stadshus AB:s redovisning av 2021 års ägardialoger lyfter både Framtiden AB och 
Higab AB fram produktionskostnaderna som en påverkande omvärldsfaktor. Framtiden 
AB bedömer att deras nyproduktionstakt fortsatt kommer ligga på en hög nivå de 
kommande 10 åren. Bolagets nyligen antagna strategi om lägre produktionskostnader, där 
målet är att sänka kostnaderna med 30 procent, har hittills inte fått något genomslag. 
Bolagets styrelse bedömer att det kommer ta tid innan synliga effekter uppnås. För Higab 
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AB:s del lyfter styrelsen fram att ökade materialkostnader, befarad cementbrist samt 
stigande transportkostnader kan ge påverkan på koncernens verksamhet. 

När det specifikt gäller produktionskostnader kopplade till kommunala 
verksamhetslokaler noterar stadsledningskontoret att lokalnämndens kostnadsnivå för 
produktion av förskolelokaler och BmSS fortsatt ligger tydligt högre än snittet för landets 
kommuner. Detta har bland annat konstaterats i den rapport som konsultföretaget Svefa 
tog fram som en del av stadsledningskontorets utredning om möjlig överföring av 
skolfastigheter från förvaltning till bolag. I rapporten listas tänkbara förklaringar till 
varför kostnaderna kraftigt har överstigit vad som kan anses vara normalt. 

• Ökade entreprenadkostnader 
• Bristande upphandlingsförmåga och upphandlingsrutiner (bland annat 

begränsning av ändrings och tilläggsarbete) 
• Ökade verksamhetskrav 
• Förutsättningarna för nyproduktion av (för)skolor inom stadsutvecklingen har 

försvårats  

Även om lokalnämnden på olika sätt arbetar med att försöka sänka 
produktionskostnaderna saknas en tydligt antagen strategi, liknande den som Framtiden 
AB har antagit. 

Stadsledningskontoret vill även framhålla att det på nationell nivå har tagits olika initiativ 
för att hjälpa kommunerna att minska sina byggkostnader. Bland annat genomförde 
Sveriges kommuner och landsting en ramavtalsupphandling 2018 av förskolebyggnader 
med möjlighet att avropa permanenta, nyckelfärdiga förskolebyggnader till fast pris, 
exklusive markkostnader. Eftersom upphandlingsprocessen och all projektering redan är 
utförd bedöms priserna vara konkurrenskraftiga. I närområdet har Kungsbacka kommun 
avropat en ny förskola i Frillesås, medan Göteborgs Stad inte gjort något avrop och heller 
inte planerar att göra så i närtid. En nationell upphandling, där dock ett tjugotal 
kommuner varit delaktiga i kravställningen, innebär kompromisser och att de byggnader 
som kan avropas inte fullt ut följer vare sig förskolenämndens önskemål eller 
lokalnämndens tekniska krav och anvisningar. I detta fall konstaterar 
stadsledningskontoret att nämnderna framförallt prioriterat sina egna krav.  

Utvecklingen av produktionskostnaderna är en viktig strategisk fråga med stor påverkan 
på stadens långsiktiga lokalkostnadsutveckling. I ett längre perspektiv bedömer 
stadsledningskontoret att en högre kostnadsnivå än jämförbara kommuner inte är hållbar 
om den inte grundas i en tydlig politisk ambition och prioritering. Olika strategier och 
riktade politiska uppdrag kan därför bli aktuella. Stadsledningskontoret avser att göra en 
uppföljning i samband med 2023 års lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjning genom inhyrning  
Stadens lokalförsörjning via inhyrning sker vanligtvis vid de tillfällen då det handlar om 
kortsiktiga verksamhetsbehov, effektivisera markutnyttjande genom att kombinera 
bostäder med kommunal service (exempelvis Frihamnen och Masthuggskajen), eller där 
staden inte förfogar över egen mark. I de områden i staden där tillgången på mark är 
begränsad gör stadsledningskontoret bedömningen att det är rimligt att anta att andelen 
inhyrda lokaler och behovet av olika former av samnyttjan kommer att öka. Nedanstående 
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sammanställning visar en uppskattad andel av respektive nämnds verksamhet som är 
förlagd i inhyrda lokaler.  

Verksamhetskategori Andel platser i inhyrda lokaler 
Förskola 20% 
Grundskola 5% 
Äldreboendeplatser 50% 
Boende med särskild service 50% 

Figur 2. Fördelning andel platser inhyrda lokaler 

I jämförelse med att bygga i egen regi, på egna tomter och i fristående byggnader så är 
lokalförsörjning genom inhyrning mer komplext, detta illustreras nedan kopplat till fyra 
olika områden.  

• Vid byggnation i egen regi har staden i de flesta fall full rådighet över när 
byggnationen ska starta vilket innebär att staden kan styra när platserna kan 
levereras i förhållande till förväntat behov. Vid lokalförsörjning genom inhyrning 
är det den enskilde fastighetsägaren som avgör när byggnationen startar och 
därigenom har staden begränsade möjlighet att anpassa leveranser till när behovet 
förväntas uppstå. Konsekvenserna kan bli att staden kan hamna i en situation med 
antingen för mycket eller för lite platser vid en given tidpunkt. 

• Lokalförsörjning genom inhyrning innebär att staden får möjlighet till en mer 
flexibel lokalhantering genom att inhyrda lokaler som det inte längre finns ett 
behov av går att säga upp vilket i dagsläget inte är möjligt med lokalnämndens 
fastigheter. Denna flexibilitet kan också bli en nackdel då staden kan bli uppsagd 
från lokaler som är nödvändiga för den långsiktiga lokalförsörjningen.   

• Stadsledningskontoret har också noterat att det i pågående inhyrningsuppdrag 
finns en tendens bland externa fastighetsägare att vid hyresförhandling i 
nyproduktion vill ha full kostnadstäckning inom den första hyresperioden. Det 
innebär att hyresnivån initialt kan bli mycket hög.  

• Inhyrning eller hyresgästanpassning av lokaler med en speciell karaktär, 
exempelvis förskola eller BmSS, kan i vissa fall omfattas av lagen om offentlig 
upphandling (LOU). För närvarande finns det få rättsfall vilket innebär en brist på 
praxis och medför i praktiken fler gråzoner jämfört med upphandling av 
byggentreprenad vid byggnation i egen regi. Nuvarande situation medför att 
processen för inhyrning tar längre tid och delvis omfattas av större osäkerheter. 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en vägledning och i staden pågår 
ett förvaltningsövergripande arbete i syfte att hitta ett gemensamt arbetssätt.     

Stadsledningskontoret avser att noga följa utvecklingen kopplat till lokalförsörjning 
genom inhyrning och göra en uppföljning i 2023 års lokalförsörjningsplan samt att ta 
med sig frågan in i framtagandet av en ny riktlinje för investering i- och inhyrning av 
kommunala verksamhetslokaler.  
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Behov av lokalmässig samverkan i stadens ytterområden 
Tillgången till ändamålsenliga lokaler för kommunal service kan i stadens ytterområden i 
vissa fall vara begränsad och i vissa fall kan det finnas en överkapacitet. I många fall kan 
behoven hos de enskilda nämnderna vara små vilket gör det ofördelaktigt för staden att 
bygga i egen regi kopplat till varje enskilt behov, samtidigt som möjligheterna till 
inhyrningar kan vara begränsat. Tidigare hade dåvarande stadsdelsnämnder en vana av att 
inom förvaltningen kunna hitta samnyttjans effekter mellan befintliga verksamheter. I 
stadens nya organisation med facknämnder gör stadsledningskontoret bedömningen att 
stadens verksamheter ännu inte hittat fram i liknande processer mellan olika nämnder.  
 
Ett exempel på detta är hemtjänsten på Brännö som är i behov av ersättningslokaler.  
En tomt inom pågående detaljplan har presenterats som ett möjligt alternativ men 
kostnaderna för att bygga står inte i proportion till behovet av enbart hemtjänstlokaler. 
Stadsledningskontoret ser att på Brännö och i andra likande liknande sammanhang så 
skulle ett samnyttjansprojekt mellan olika verksamheter kunna vara en väg framåt. För att 
kunna hitta fram och koppla samman mindre behov mellan olika nämnder behöver 
stadens verksamheter ha bättre kunskap om varandras behov.      
 
Som en del i genomförandet av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 
har förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner tagits fram. Riktlinjen har varit på remiss och kommer beredas 
kommunstyrelsen för beslut om antagagande 2021-12-01. I riktlinjen föreslås att samtliga 
nämnder ska ta fram en lokalbehovsplan som bland annat ska ge en bild av nämndens 
långsiktiga lokalbehov. Inom ramen för programmets genomförande aktualiseras också 
frågan om samnyttjan och samlokalisering. I programmet fastslås att en riktlinje ska tas 
fram i syfte att styra hur staden ska hantera frågan. Arbetet med att ta fram riktlinjen 
pågår och ett förslag bedöms kunna remitteras ut under kvartal 2 2022.  
 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att den nya styrmiljö som föreslås kommer att 
skapa bättre förutsättningar för stadens verksamheter när det gäller att ha kännedom om 
varandras behov såväl som en tydlig inriktning gällande samnyttjan. 
Stadsledningskontoret vill också lyfta fram att det är av vikt att nämnderna internt säkrar 
upp sin styrmiljö i enlighet med kommunfullmäktiges målbild och säkerställer att det 
finns nämnds övergripande processer i syfte att fånga upp synergieffekter mellan olika 
behov.   
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Uppföljning utmaningar i 2021 års lokalförsörjningsplan  
I förra årets lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram fyra övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar. Prioriteringar i stadsplaneringen, bullernivåer på 
förskole- och skolgårdar, underhåll och ersättning av befintliga fastigheter samt effekten 
av förändrade befolkningsprognoser. 

• Sedan stadsledningskontoret lyfte utmaningen om prioriteringar i 
stadsplaneringen har arbetet med att ta fram och implementera en ny styrmiljö för 
stadens lokalförsörjning fortsatt. Dels genom fortsatt genomförande av Göteborgs 
Stads program för lokalförsörjning dels genom översyn av befintlig styrning. 
Stadsledningskontorets målsättning är att den nya styrmiljön i sin helhet ska 
kunna vara på plats i början på 2023. Sedan utmaningen lyftes har också beslut 
har fattats om att införa en ny organisation för stadsutveckling. Mot den 
bakgrunden gör stadsledningskontoret bedömningen att det kommer bli svårt att 
fullt utvärdera frågan innan de nya nämnderna såväl som den nya styrmiljön är 
etablerad. En positiv aktivitet med bäring på frågan är att fastighetsnämnden har 
gett fastighetskontoret ett uppdrag att särskilt titta på behovet av förskola och 
grundskola i stadens centrala delar.   

• I samband med antagande av 2021 års lokalförsörjningsplan fick 
fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
trafiknämnden i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för trafikbuller 
i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor och grundskolor.  
Uppdraget fortlöper och återrapportering till kommunfullmäktige bedöms kunna 
ske som planerat under kvartal 1 2022. Arbetet drivs i projektform under ledning 
av stadsbyggnadskontoret. Projektgruppen har landat i slutsatsen att den belysta 
bullerproblematiken med fördel kan hanteras som två olika frågor. Dels planeras 
en översyn och revidering av vägledningen för trafikbuller i planeringen dels 
framtagande av en separat riktlinje för trafikbuller på skol- och förskolegårdar. 
Stadsledningskontoret ser positivt på projektgruppens inriktning och konstaterar 
att effekten av arbetet får följas upp i 2023 års lokalförsörjningsplan.    

• Kopplat till utmaningen om underhåll och ersättning av befintliga fastigheter fick 
lokalnämnden i uppdrag att senast under kvartal 4 2021 återrapportera till 
kommunfullmäktige och redovisa nämndens långsiktiga fastighetsplanering. 
Ärendet behandlades av lokalnämnden 2021-10-21.  

• Effekterna av förändrade befolkningsprognoser bedöms fortfarande vara relevant 
då även årets prognoser innebär en lägre takt i befolkningsökning. 
Stadsledningskontoret kommer att fortsätta följa utvecklingen och bedömer att 
berörda nämnder aktivt arbetar med frågan. I samarbete med berörda nämnder så 
kommer stadsledningskontoret även att belysa frågan om tomställda lokaler inom 
uppdraget att redovisa förslag kopplat till en utvecklad ekonomistyrning avseende 
hyressättning av stadens verksamhetslokaler.        
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Bedömning av investerings- och 
inhyrningsbehov 
En komplett bedömning över stadens samlade lokalförsörjningsbehov i nutid och närtid 
kräver en samlad informationsbild kopplat till de tre drivkrafter som leder till behov av 
lokalförändringar. I avsaknad av en komplett behovsbild från stadens samtliga nämnder 
kan stadsledningskontoret precis som i 2021 års lokalförsörjningsplan endast göra 
bedömningar och prognoser kopplat till drivkraften befolkningsmässiga förändringar. 
Givet att politiska beslut fattas om att stadens nämnder ska ta fram lokalbehovsplaner, så 
gör stadsledningskontoret bedömningen att det är möjligt att i 2023 års 
lokalförsörjningsplan presentera en mer komplett bild gällande kommande investerings- 
och inhyrningsbehov.  

För att få en bild av hur detta avsnitt skulle kunna utformas lyfts även i 2022 års 
lokalförsörjningsplan, behov av gymnasieplatser och bostad med särskild service 
(BmSS), fram som exempel.  

Utbildningsnämnden 
Nämnden har ett bedömt lokalförsörjningsbehov på cirka 1 800 gymnasieplatser i ett 
nutids- och närtidsperspektiv. Platserna bedöms främst behöva tillskapas genom 
inhyrningar av lokaler i stadens centrala delar.  

Bostäder med särskild service (BmSS) 
Nämnden för funktionsstöd har ett bedömt lokalförsörjningsbehov av cirka 700 
lägenheter i ett nutids- och närtidsperspektiv. 350 platser till 2025 och därefter ca 55 
platser per år. Platserna kan tillskapas över hela staden både genom inhyrning integrerat i 
flerbostadshus och genom byggnation i egen regi.  

För närvarande är 60 % av tillskottet lägenheter i flerfamiljshus och 40% lägenheter i 
separata hus. Önskvärt vore minst 60% i separata hus.  Lokalförsörjningsanalysen pekar 
på en obalans med för lite platser i ett nutidsperspektiv, projekt saknas inte men 
genomförandetiderna är långa.  

Lokalförsörjningsanalys per nämnd   
I delkapitlet om nämnder med lokalförsörjningsbehov redovisas en fördjupad analys av 
dessa nämnder. Analysen per nämnd byggs upp baserat på nedanstående fyra 
huvudavsnitt.  

1. Nulägesanalys – identifierade utmaningar  
Här redovisas stadsledningskontorets bedömning av respektive nämnds aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar och trender  

2. Lokalförsörjningsanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av respektive nämnds tillkommande 
behov. Beroende på hur de olika nämndernas behov ser ut och vilken information 
som finns tillgänglig kan den fördjupade lokalförsörjningsanalysen ha olika fokus 
och behoven redovisas i ett eller flera av tidsperspektiven.  

3. Riskanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av respektive nämnds primära 
lokalförsörjningsmässiga risker 
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4. Lokalkostnadsanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av de lokal- och 
hyreskostnadsmässiga utmaningar som respektive nämnd bedöms stå inför.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att innan samtliga nämnder har en lokalbehovsplan 
kommer det att variera vilken information som finns tillgänglig om respektive nämnd 
kopplat till huvudavsnitten ovan. Det innebär att lokalförsörjningsanalysen per nämnd i 
2022 års lokalförsörjningsplan kommer att variera i omfattning och innehåll. När det 
gäller lokalförsörjningsplaneringen för äldreboende och boenden med särskild service 
(BmSS) redovisas de samlat för staden och inte uppdelat per stadsdelsnämnd. 

Arkivnämnden  
Arkivnämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

Byggnadsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden har inte redovisat några andra tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

Lokalförsörjningsanalys  
Byggnadsnämndens verksamhet påverkas av den pågående översynen av ny organisation 
för stadsutveckling som är planerad att träda i kraft från 2023. Eventuella lokalmässiga 
konsekvenser bedöms därför synliggöras först under 2022. Stadsledningskontoret utgår 
då från att det primärt kommer handla om omflyttningar och mindre anpassningar av 
befintliga lokalytor. 

Fastighetsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden har inte redovisat några andra tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

Lokalförsörjningsanalys  
Fastighetsnämndens verksamhet påverkas av den pågående översynen av ny organisation 
för stadsutveckling som är planerad att träda i kraft från 2023. Eventuella lokalmässiga 
konsekvenser bedöms därför synliggöras först under 2022. Stadsledningskontoret utgår 
då från att det primärt kommer handla om omflyttningar och mindre anpassningar av 
befintliga lokalytor. 
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Förskolenämnden   
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Inom ramen för nulägesanalysen, detta år liksom i tidigare års, har stadsledningskontoret 
ansett att det finns två huvudsakliga utmaningar, dels att säkerställa att befintlig 
förskolekapacitet finns tillgänglig över tid, dels att den växande staden kan försörjas med 
nödvändig expansion av förskoleplatser. Dessa utmaningar är mycket långsiktiga till sin 
karaktär och kvarstår därför även i lokalförsörjningsplanen för 2022. 

Arbetet med att säkerställa att befintlig förskolekapacitet finns tillgänglig över tid kan i 
sin tur delas in i två delar. Det finns ca 2000 förskoleplatser i provisoriska lokaler med 
tidsbegränsade bygglov, primärt i de centrala delarna av staden (Centrum, Lundby och 
Majorna-Linné), som innan 2026/2027 behöver säkra ersättningar. Dessa är samtidigt de 
områden i staden där det utifrån flera aspekter är svårast att lokalisera nya permanenta 
etableringar. Förskoleförvaltningen, lokalförvaltningen och stadsledningskontoret arbetar 
tillsammans med frågan om hur avveckling av provisoriska lokaler kan genomföras. 
Under 2021 kunde förskolenämnden avveckla ca 400 platser i provisoriska lokaler och 
under 2022 planeras en avveckling av ytterligare ca 150 platser. 

Den lägre befolkningsökningen av 1–5-åringar i ett nutidsperspektiv, i relation till stora 
leveranser av nybyggnationsprojekt som beställdes med utgångspunkt i tidigare mer 
optimistiska befolkningsprognoser, skapar utrymme för omprioriteringar av nämnden där 
en del provisoriska lokaler och lokaler med låg eller dålig ändamålsenlighet bedöms 
kunna avvecklas. Avveckling av lokaler med låg ändamålsenlighet kan innebära 
uppsägning av inhyrda lokaler eller uppdrag till lokalförvaltningen om rivning av lokaler 
som passerat teknisk livslängd. 

Den andra delen för att säkerställa befintlig förskolekapacitet över tid, handlar om 
lokalnämndens strategi och planering för att hantera sitt åldrande bestånd av 
förskolefastigheter. Drygt hälften av stadens befintliga egenägda förskolor är byggda på 
1960- och 70-talen vilket ur ett förvaltningsperspektiv innebär en stor utmaning när 
många fastigheter samtidigt närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. I dessa lokaler 
finns idag cirka 10 000 förskoleplatser.  

Beroende av fastigheternas skick kommer olika insatser att krävas, allt från omfattande 
reinvesteringar till rivning och nybyggnation. Stadsledningskontoret ser att 
lokalförvaltningen arbetar med frågan för att ta fram en strategi för hur underhållet av 
fastighetsbeståndet skall hanteras. För att möjliggöra omfattande reinvesteringar i 
lokalerna krävs att verksamheten kan evakueras till annan plats under tiden. Det krävs en 
tydlig och långsiktigt hållbar strategi som lokalförvaltningen behöver ha samverkat med 
förskolenämnden och stadsledningskontoret för att möjliggöra att de långsiktiga 
lokalresurserna upprätthålls för att förskolenämnden ska kunna bedriva och planera 
verksamheten. I den täta staden är det speciellt stora utmaningarna att finna lämpliga 
evakueringslösningar. 

Kommunfullmäktige gav i samband med antagandet av 2021 års lokalförsörjningsplan 
KF 2020-12-10 §22 ett riktat uppdrag till lokalnämnden om att ta fram och redovisa en 
långsiktig fastighetsplanering till kommunfullmäktige under kvartal 4 2021.  



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022 16 (48) 

Den andra huvudsakliga utmaningen som stadsledningskontoret vill lyfta är Göteborgs 
stads tydliga tillväxtambition där stora bostadsvolymer kommer att tillföras staden över 
tid. Detta ställer krav på planering och leverans av nya förskoleplatser.  

I den täta staden finns stora utmaningar med att lokalisera mark för nya förskolor. I 
huvudsak hänvisas verksamheten här till inhyrda lokaler i flerbostadshus. Utmaningen 
handlar exempelvis om att lösa en samlokalisering med bostäder och tillgången på friyta 
för förskolan, samt att möta verksamhetens önskemål om större enheter.  Det finns 
ekonomiska utmaningar med inhyrda förskolelokaler, då inhyrda förskolelokaler i 
bottenvåningar på bostadshus behöver hyras in så snart de är färdigställda för att 
garantera den framtida kapaciteten, det är inte nödvändigtvis så att behovet av 
förskoleplatser uppstår direkt när byggnaden är färdigställd.  

I en tät stad finns det utmaningar att klara olika typer av myndighetskrav för bland annat 
luftmiljö och buller då nya riktlinjer skapat osäkerheter för verksamheten om de får 
nödvändiga tillstånd att starta sin verksamhet. En långsiktig konsekvens är utmaningen att 
både bibehålla och expandera förskolekapaciteten i den täta staden. Kommunfullmäktige 
gav i samband med antagandet av 2021 års lokalförsörjningsplan se KF 2020-12-10 §22 
ett riktat uppdrag till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö-och klimatnämnden 
samt trafiknämnden att föreslå en revidering av vägledning för trafikbuller så att denna 
även omfattar buller vid skolor och förskolor. Uppdraget ska redovisas till 
kommunfullmäktige under kvartal 1 2022. 

I mellan– och ytterstaden ser stadsledningskontoret i dagsläget andra utmaningar att 
lokalisera och expandera förskoleverksamhet än i centrala miljöer. Tillgången på för 
ändamålet lämplig mark är fortsatt begränsad, vilket gör att en stor del av expansionen 
behöver hanteras genom fastighetsutveckling på befintliga tomter där förskolor som 
passerat teknisk och pedagogisk livslängd rivs och ersätts av större byggnadsvolymer för 
att möjliggöra att på samma plats inrymma fler förskoleavdelningar. Som konsekvens av 
detta kan tillgänglig friyta per barn sjunka. Expansion behöver även ske genom etablering 
i helt nya lägen vilket kan innebära både en solitär byggnad eller inhyrning genom 
samlokalisering med annan aktör.  

Stadsledningskontoret ser en utmaning i planeringen att lokalisera platser som möjliggör 
etablering av stora enheter med tillräckligt stor friyta och tanken om förskolans lokala 
närvaro där brukare kan promenera till den lokala förskolan. Att lösa ut 
motsatsförhållandet mellan önskemålet om stora enheter med tillräcklig friyta både i den 
täta staden och i den uppväxta och etablerade centrumbebyggelsen är en utmaning.  
Stadsledningskontoret hoppas att detta kan förtydligas i den lokalbehovsplan som 
förskolenämnden inkommer med 2022.  

I Göteborgs Stads budget för 2021 har småhusbebyggelse getts en tydligare prioritering i 
stadsplaneringsprocessen. I enlighet med förslaget på ny riktlinje för nyckeltal som är på 
remiss till stadens nämnder, så kan behoven av förskoleplatser kopplat till ny 
småhusbebyggelse behöva justerats upp jämfört med tidigare nyckeltal vilket påverkar 
den långsiktiga lokalresursplaneringen. Småhusbebyggelsen kan även förväntas ske i 
delvis nya områden inom mellanstaden och ytterstaden vilka tidigare inte har 
varit prioriterade utifrån tidigare utbyggnadsstrategi. Detta medför ett behov att se 
över och vid behov justera den långsiktiga planeringen för även möta nya behov som 
kommer uppstå.  
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Lokalförsörjningsanalys  
Med utgångspunkt i Göteborgs stads befolkningsprognos från våren 2021 för perioden 
2021–2040 förväntas antalet 1–5-åringar öka med cirka 2 200 barn fram till 2028 vilket är 
en lägre ökningstakt än tidigare prognoser. Det är totalt sett ca 1 000 barn färre under 
perioden än jämförelsen med 2020 års prognos. Sett över hela perioden 2021–2040 
bedöms antalet 1–5-åringar öka med ca 7 000 barn. 

 
Figur 3. Befolkningsprognos från 2021 över förväntat antal 1–5-åringar i Göteborgs stad för perioden 2021 
till 2040. Befolkningsprognos från 2018–2020 anges som referens 

Den mycket svaga tillväxten om totalt endast ca 230 barn fram till 2024 får omedelbara 
konsekvenser för förskolenämnden då tidigare beslutade förskoleprojekt nu befinner sig i 
ett byggskede och kommer att leda till en överkapacitet initialt. I diagrammet ovan 
redovisas befolkningsprognosen avseende barn 1–5 år från 2021 och de tre senaste åren 
där prognosens ökningstakt har reviderats ned inför varje år. De kraftigt nedskrivna 
bedömningarna i barnantal baserade på prognoserna mellan år 2018 och år 2021 skapar 
kortsiktigt nya utmaningar med en möjlig överkapacitet då lokalförsörjningsprocessen har 
långa ledtider och i många fall tar det 7-10 år innan ett projekt realiseras i form av en ny 
byggnad.  

Befolkningsprognosen för perioden 2021–2028 presenteras nedan även nedbruten per 
stadsområde vilket förtydligar att den trend som beskrivs ovan är representativ för 
samtliga fyra stadsområden. 

 

Figur 4. Befolkningsprognos från 2021 över 1–5-åringar uppdelad per stadsområde för perioden 2020–2028 
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På övergripande nivå ser befolkningsutvecklingen liknande ut i samtliga fyra 
stadsområden. Inom varje stadsområde kan det finnas stora lokala skillnader som kommer 
att kräva att förskolenämnden har ett nära samarbete med lokalförvaltningen och 
stadsledningskontoret så att projekt initieras och levereras i de geografiska områden där 
behovet finns, samt för att säkerställa att negativa volymförändringar kan hanteras över 
tid.  

Stadsledningskontoret vill lyfta fram att det i ett närtidsperspektiv från 2024–2033 
förväntas en ökning med ca 5 000 1–5-åringar vilket aktivt behöver beaktas i planeringen 
för det framtida expansionsbehovet då lokalförsörjningsprocessen har långa ledtider. Sett 
över hela perioden 2021–2040 bedöms antalet 1–5-åringar öka med ca 7 000 barn vilket 
innebär en ökning med i genomsnitt 360 nya barn per år.  

Den kommunala förskolan har historiskt har haft en marknadsandel på cirka 80 procent 
och med det antagandet innebär befolkningsökningen ett expansionsbehov om cirka 300 
kommunala förskoleplatser per år. Då en genomsnittlig nybyggd förskola idag har cirka 
100 platser räcker det inte att i snitt färdigställa tre byggprojekt per år givet att den 
pågående stadsutvecklingen i Göteborg sker på så många geografiska platser samtidigt. 
För att motverka risken för överproduktion, vilket kan få stor ekonomisk påverkan på 
förskolenämnden, krävs ett nära samarbete mellan dels förskoleförvaltningen och 
stadsledningskontoret så att projekt initieras och beställs i rätt tid, dels mellan 
förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen så att projekt också levereras enligt en 
förväntad tidplan då planerade projekt kan ingå i en längre produktions-och 
underhållskedja. Stadsledningskontoret ser att leveranstiderna på beställda projekt ökar 
och att ursprunglig tidsplan förskjuts. 

Befolkningsutvecklingen måste i sin tur ställas i relation till den sammanlagda 
planeringsportföljen för förskolelokaler i tidsperspektivet 2020–2028. I portföljen ingår 
alla investeringsprojekt som befinner sig antingen i byggnation eller i olika 
utredningsskeden (tidigt skede innan detaljplan, detaljplaneskedet, utredningsskedet). 
Planeringsportföljen ger en indikation på vilket nettotillskott av förskoleplatser som 
förskolenämnden skulle kunna avropa för leverans efter år 2025 under förutsättning att 
planerna vinner laga kraft. I sammanställningen saknas information om lokalnämnden har 
ytterligare fastigheter som kommer att behöva ersättas eller om förskolenämnden har ett 
tillkommande strukturellt eller organisatoriskt förändringsbehov som påverkar 
bedömningen av nettotillskottet. Arbetet med att utveckla stadens styrning i form av en 
riktlinje för lokalbehovsplaner syftar bland annat till att förbättra underlaget för analys på 
denna punkt. 

 
Figur 5. Sammanställning av möjligt nettotillskott av tillkommande förskoleplatser utifrån aktuella projekt 
som ingår i projektportföljen per oktober 2021. 
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Avseende framtidsperspektivet så ska all stadsplanering idag utgå från att nya bostäder 
ska kunna försörjas med förskoleplatser enligt framtagna nyckeltal för tidigt skede. Dessa 
bedömningar kommer att behöva revideras om kommunfullmäktige under 2022 antar den 
nya riktlinjen för nyckeltal där bland annat volymnyckeltalen för tidiga 
stadsutvecklingsskeden finns med som en viktig del. I mindre planer, i bullerutsatta lägen 
eller i lägen med begränsad friyta främst i centrala lägen kan detta inte alltid realiseras.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att på ett övergripande plan finns en 
lokalförsörjning i balans, men att samverkan mellan flera planområden behöver bli 
tydligare i främst centrala lägen för att nå en balans i ett framtidsperspektiv. Det finns 
utmaningar i att finna ersättningar till de tillfälliga paviljongetableringar som finns i den 
centrala staden vars tillfälliga bygglov löper ut 2026/27 och att samtidigt möta den 
befolkningsökning som förväntas efter 2024. I vissa geografiska områden finns en relativ 
balans då barn inte får förskoleplacering i hemområdet till fördel för närliggande 
geografiskt område. Om detta är ett aktivt val eller om det beror på platsbrist behöver 
utredas vidare i samverkan med förskoleförvaltningen då detta påverkar kommande 
planering. 

En ökad risk i sammanhanget handlar om småhusbyggnation i områden som tidigare 
kanske inte varit aktuella för stadsutveckling vilket innebär att planeringen för kommunal 
service får en längre startsträcka.   

Riskanalys  
Stadsledningskontoret kommer i lokalförsörjningsplan 2021 att lyfta fram fyra risker som 
berör förskolenämndens ansvarsområden. 

I ett närtidsperspektiv har förskoleförvaltningen aviserat att man tar emot mer kapacitet i 
form av nybyggda förskolor än vad det finns behov av enligt aktuella 
behovsbedömningar. Denna kortsiktiga överkapacitet ger ekonomiska konsekvenser för 
förskolenämnden fram till ca 2024. Bakgrunden till överkapaciteten är de långa ledtiderna 
i byggprojekten där beslut om igångsättande togs för flera år sedan då 
befolkningsprognoserna gjorde en delvis annan bedömning av den långsiktiga 
utvecklingen bland 1–5-åringar. Mot bakgrund av det överskott som idag finns i vissa 
områden finns risk att förskolenämnden inväntar att beställa ny kapacitet i tid inför 
kommande befolkningsuppgång. Stora förändringar i behovsbedömningar medför därför 
alltid en risk att lokalplaneringen inte hinner parera och justera utfallet.   

Drygt hälften av stadens förskoleplatser finns i lokaler från 1960- och 70-talen. 
Lokalnämnden har som fastighetsägare ett ansvar att säkerställa lokalernas skick och 
ändamålsenlighet över tid. Renoveringar och i vissa fall ersättningar av hela fastigheter 
måste ske parallellt med att staden växer och det expansionsbehov som stadsutvecklingen 
medför. Åtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet skapar ett behov för lokalnämnden 
att ordna evakueringsmöjligheter. Svårigheterna i att hitta lämpliga evakueringslösningar 
ser stadsledningskontoret som en betydande risk för att kunna genomföra 
underhållsprojekt i önskad takt och behöver belysas tydligare framöver.  

Sedan flera år tillbaka har stadsledningskontoret lyft problematiken med allt större 
svårigheter att lokalisera nya och tillräckligt stora förskolor i den täta staden. Tillgång till 
tillräckligt stor tillgänglighetsanpassad friyta i direkt anslutning till förskolelokalen är en 
begränsande faktor för att möjliggöra etablering av förskolor, men bristen på yta leder 
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även svårigheter att etablera tillräckligt stora förskolor.  Riktvärden för luftmiljö och 
buller på nya förskolors friytor har skärpts under senare år vilket kraftigt påverkar var nya 
förskolor kan lokaliseras. Förtydligande avseende stadens tolkning av de nya riktlinjerna 
ska göras och detta kommer att redovisas till kommunstyrelsen under våren 2022. 

Stadsledningskontoret ser att det finns förskolor i bostadsfastigheter i den täta staden som 
i samband med att avtalsperioden för hyreskontraktet löper ut har blivit uppsagda, då det 
från fastighetsägaren finns en alternativnytta med lokalen. Dels finns svårigheter i nutid 
att hitta nya alternativa lokaler för detta tapp, dels att det finns en risk att kommande stora 
inhyrningar i en framtid skulle kunna avslutas på samma sätt. 

De svårigheter som nämns ovan, i kombination med den avveckling av provisoriska 
lokaler som blir nödvändig när tidsbegränsade bygglov löper ut och inte kan förlängas 
ytterligare, innebär en risk för att det i ett närtidsperspektiv kommer uppstå en försämrad 
tillgång på förskoleplatser i stadens centrala delar jämfört med idag.  

Avslutningsvis vill stadsledningskontoret lyfta att en större del av försörjningen av 
förskolelokaler i den täta staden förutsätts ske i form av inhyrningar i kommersiella- eller 
bostadsfastigheter. Rent praktiskt innebär detta att viktiga beslut om dimensionering av 
verksamhet/inhyrning måste tas av förskolenämnden i tidigt skede när det endast finns 
begränsad kunskap om exempelvis lägenhetsstruktur, målgrupp för bostäderna samt 
befolkningsstruktur som alla är viktiga parametrar för att bedöma faktiska behov av 
platser. Risken består primärt i att staden, genom förskolenämnden, tecknar hyresavtal 
med lång löptid på lokaler som sedan kanske inte motsvarar ett faktiskt behov. 
Möjligheten att anpassa byggstart och bygga ut förskolekapaciteten successivt när behov 
uppstår är inte möjlig med inhyrda lokaler eftersom man är styrda av de externa 
exploatörernas tidplaner. På samma sätt kan risker uppstå åt andra hållet om staden väljer 
att avstå från vissa inhyrningar eftersom lokalerna då byggs för andra ändamål och senare 
inte kan konverteras till förskola. Båda exemplen visar på svårigheter att i tidigt skede 
bedöma hur den långsiktiga efterfrågan utvecklas. Denna typ av risker uppstår inte på 
samma sätt när staden behåller rådighet över marken och väljer att bygga i egen regi, 
eftersom det då i praktiken finns större möjligheter att anpassa byggstart och storlek på 
verksamheten för att möta en faktisk efterfrågan. 

Lokalkostnadsanalys  
Förskolenämnden står inför en betydande kostnadsökning gällande lokalkostnader i 
närtidsperspektivet. Lokalkostnaden påverkas av den nya principen för hyressättning som 
kommer att börja gälla från 2022-01-01 och det stora antal förskoleplatser som blir 
färdigställda under perioden fram till 2024. Detta är en kostnad som inte möts upp med 
ett ökat antal förskolebarn. 

Lokalnämnden har tagit fram en prognos över lokalkostnadsutvecklingen fram till 2026. 
Denna prognos bygger på att alla projekt i aktuell investeringsram genomförs enligt plan, 
inklusive aktuella re-investeringar. Prognosen visar att förskolenämndens lokalkostnader 
ökar med 75 mnkr eller 16 % mellan år 2021 och 2022. Den totala lokalkostnadsökningen 
mellan 2021 och 2026 beräknas till 241 mnkr eller motsvarande ca 50 procent. De projekt 
som beräknas ge utfall under 2025 och 2026 är ännu inte beställda av 
förskoleförvaltningen och är därmed möjliga att påverka.  
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Det äldre lokalbeståndet kommer i ett närtids- och framtidsperspektiv dels att ersättas 
med nyproducerade lokaler och dels att genomgå omfattande reinvesteringar vilket 
innebär att en större andel av lokalerna kommer att hyressättas enligt kostnader för 
nyproduktion och att förskolenämnden kan förvänta sig en fortsatt ökning av 
lokalkostnaderna per barn. 

Grundskolenämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Stadsledningskontoret har i nulägesanalyser från tidigare års lokalförsörjningsplaner 
identifierat två huvudsakliga utmaningar, att säkerställa så befintlig grundskolekapacitet 
finns tillgänglig över tid och att en växande stad kan försörjas med nödvändig expansion 
av grundskoleplatser. Dessa två utmaningar är av mycket långsiktig karaktär och kvarstår 
även för 2022. Utöver detta önskar stadsledningskontoret i detta års lokalförsörjningsplan 
även lyfta fram ett underskott av lokaler för grundsärskola samt den långsiktiga 
lokalkostnadsutvecklingen som två identifierade utmaningar för grundskolenämnden. 

Arbetet med att säkerställa så befintlig skolkapacitet är tillgänglig och ändamålsenlig kan 
i sin tur brytas ner i två separata delar. När det gäller det befintliga beståndet åligger det 
lokalnämnden som huvudsaklig hyresvärd att presentera en strategi för hur underhållet av 
fastighetsbeståndet av grundskolor ska planeras och genomföras. Kommunfullmäktige 
gav i samband med antagandet av 2021 års lokalförsörjningsplan se KF 2020-12-10 §22 
ett riktat uppdrag till lokalnämnden om att ta fram och redovisa en långsiktig 
fastighetsplanering till kommunfullmäktige under kvartal 4 2021.  

Lokalnämndens insatser i form av löpande underhåll och planerade reinvesteringar 
kommer behöva planeras i nära samverkan med grundskolenämnden. Utfallet ger även 
stor påverkan på den långsiktiga lokalresursplaneringen som stadsledningskontoret 
ansvarar för. Arbete pågår därför för att ta fram utvecklade arbetssätt. En knäckfråga för 
genomförbarheten av planerade reinvesteringar är möjligheterna att kunna evakuera 
verksamheten under tiden projekten genomförs. Frågan belyses närmare under avsnittet 
riskanalys på sidan 21. 

Grundskolenämnden har även en ökad volym permanent verksamhet i provisoriska 
lokaler med tidsbegränsade bygglov. Mängden provisoriska lokaler ökade inför läsåret 
2021/2022 och planeras att göras så även till läsåret 2022/2023 som ett sätt att lösa 
kortsiktiga kapacitetsproblem inom primärt stadsområdena Sydväst och Hisingen. Detta 
är en utveckling som tyvärr går emot den långsiktiga lokalplaneringens målsättning att 
istället minska stadens beroende av provisoriska lösningar. I jämförelse med 
förskolenämndens provisoriska lokaler som huvudsakligen etablerades under ett kort 
tidsspann, har grundskolenämndens etableringar genomförts utdraget över tid vilket ger 
något bättre flexibilitet i att hinna planera för permanenta ersättningslösningar som i 
många fall är nödvändiga. Stadsledningskontoret vill i sammanhanget särskilt lyfta fram 
stadsområde Hisingen där beroendet av provisoriska skollokaler som en förutsättning för 
permanent verksamhet har varit ett faktum under många år. Aktuell lokalplanering syftar 
till att ta fram permanenta lösningar men är där beroende av att 
stadsutvecklingsprocesserna har en framdrift. 

Utöver att säkerställa den befintliga kapacitetens tillgänglighet och ändamålsenlighet 
handlar den andra stora utmaningen om att säkerställa tillräcklig grundskolekapacitet i en 
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växande stad. Strategin är en kombination av att dels utveckla befintliga skolområden 
genom om-, till- eller nybyggnationer, och dels söka helt nya lägen för grundskolor. En 
delvis ny svårighet när det gäller utveckling av befintliga skolfastigheter är att ett ökat 
antal äldre skolor bedöms vara kulturhistorisk intressanta vilket påverkar ändringar av 
detaljplaner och ansökningar om rivningslov. Frågan berörs närmare under riskanalysen. I 
den täta staden finns fortsatt stora utmaningar att hitta ytor för skoländamål som både 
uppfyller skolenhetsutredningens önskade inriktningar, och andra typer av riktlinjer och 
krav som tillräcklig friyta, trafikbullernivåer och godkänd luftkvalitet.    

All planering utgår från ett tydligt områdes- och organisationsperspektiv. 
Grundskolenämnden fastslog i juni 2020 skolenhetsutredningen som syftar till att genom 
riktlinjer för organisatorisk inriktning och dimensionerande enhetsstorlekar skapa 
förutsättningar för en högre verksamhetseffektivitet, både pedagogiskt och ekonomiskt. 
Mycket förenklat handlar det om en inriktning mot F-6 respektive 7–9-skolor och ett 
generellt önskemål om att enheter har minst 500 elever. I de fall önskad enhetsstorlek inte 
kan uppnås prioriteras i planeringen alltid den organisatoriska uppdelningen F-6 
respektive 7–9. Frågan om i vilken takt och omfattning grundskolenämnden önskar 
anpassa befintliga enheter mot skolenhetsutredningens målbild förväntas bli tydligare i 
samband med att nämndens lokalbehovsplan för 2022 antas. Förvaltningens intention i 
dagsläget är att i ett närtidsperspektiv prioritera stadiebrytande enheter och de allra minsta 
enheterna. Oavsett vägval ser stadsledningskontoret att det ger stor påverkan på 
lokalresursplaneringen i både ett närtids- och framtidsperspektiv. En annan viktig 
utgångspunkt i planeringen är grundskolenämndens riktlinje för skolplacering som slår 
fast inom vilket avstånd från hemmet en elev ska garanteras plats i en kommunal 
grundskola.  

I Göteborgs Stads budget för 2021 har småhusbebyggelse getts en tydligare prioritering i 
stadsplaneringsprocessen. I enlighet med förslaget på ny riktlinje för nyckeltal som är på 
remiss till stadens nämnder, så kan behoven av grundskoleplatser kopplat ny 
småhusbebyggelse behöva justerats upp jämfört med tidigare nyckeltal vilket påverkar 
den långsiktiga lokalresursplaneringen. Småhusbebyggelsen kan även förväntas ske i 
delvis nya områden inom mellanstaden och ytterstaden vilka tidigare inte har varit 
prioriterade utifrån tidigare utbyggnadsstrategi. Detta medför ett behov att se över och vid 
behov justera den långsiktiga planeringen för även möta nya behov som kommer uppstå. 

Stadsledningskontoret vill avslutningsvis lyfta fram ett kraftigt ökat behov av platser i 
grundsärskolans alla årskurser och inriktningar. Elever blir mottagna till grundsärskolan 
löpande under året allteftersom utredningar blir klara och vårdnadshavarna medger 
placering vilket gör att kapacitetsbehovet inte är lika kopplat till läsårsstart. Utvecklingen 
har medfört ett stort behov av att anpassa både nya och befintliga lokaler efter 
grundsärskolas behov. Grundskolenämnden bedömer att grundsärskolan behöver 
expanderas med minst 150 platser den kommande tvåårsperioden. Bristen på 
grundsärskoleplatser med hög tillgänglighet är generellt stor. Utöver denna 
volymexpansion behövs i realiteten ytterligare platser för att möjliggöra att mindre 
ändamålsenliga lokaler kan lämnas för att skapa hållbara enheter som är placerade utifrån 
lokala behov. Här kan även nämnas att skolenhetsutredningen har fått ett 
fortsättningsuppdrag som fokuserar på principer för dimensionering och lokalisering av 
grundsärskola.  
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Lokalförsörjningsanalys 
Göteborgs stads befolkningsprognos från våren 2021 spår en fortsatt lägre ökningstakt 
inom gruppen 6–15-åringar jämfört med tidigare års prognoser. Även om gruppen 6–15-
åringar förväntas öka med ca 9 300 ungdomar fram till 2040 så är det totalt sett drygt 2 
000 färre ungdomar jämfört med 2020 års prognos. I sammanhanget är det nu fjärde året i 
rad som prognosens ökningstakt revideras ner. I genomsnitt går ca 80% av eleverna i 
skolor med kommunal huvudman, andelen är högre i yngre åldrar och blir lägre ju äldre 
eleven blir.  

 
Figur 6. Befolkningsprognos från 2021 över förväntat antal 6–15-åringar i Göteborgs stad för perioden fram 
till 2040. Befolkningsprognoser från 2018–2020 anges som referens. 

Om man utgår från 2021 års siffror, men istället bryter ner befolkningsprognosen per 
stadie i grundskolan, ger det en tydlig indikation på det framtida expansionsbehovet för 
olika slags grundskolor på en aggregerad nivå. Behovet av utökad kapacitet inom årskurs 
F-3 inträffar först från 2029 och framåt, medan behovet för årskurserna 4–6 uppkommer 
från ungefär 2032 och framåt. För årskurs 7–9 finns redan i nutidsperspektiv ett tydligt 
behov av kapacitetsförstärkning medan det därefter dröjer ca 10 år innan ytterligare 
behov av volymökningar uppstår.  

  
Figur 7. Kommunprognos från 2021 över förväntat antal 6–15-åringar i Göteborgs stad, nedbrutet per stadie 
inom grundskolan. 

Analysen av övergripande befolkningsdata säger dock inget om behov av 
lokalförändringar kopplat till rent organisatoriska hänsyn, exempelvis en anpassning mot 
skolenhetsutrednings målbild. Däremot ger det en tydlig indikation att nämndens 
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finansieringsmodell, som baseras på barn- och elevpeng, kommer se begränsade 
intäktsökningar kommande 10-årsperiod vilket i sin tur skapar utmaningar att finansiera 
pågående och planerade skolprojekt. Befolkningsutvecklingen bland 6–15-år i 
kombination med prognosticerad lokalkostnadsutveckling för grundskolenämnden kan 
innebära ett behov att se över de långsiktiga investeringsbehoven.  

Nedbrutet per stadsområden, men då för perioden 2021–2028, är 
befolkningsförändringarna generellt små. Som nämnts ovan är i nutidsperspektivet den 
tydligaste trenden en ökning av antalet 13–15-åringar, främst stadsområdena Centrum och 
Sydväst vilket där driver ett kortsiktigt behov att expandera högstadieplatserna. 

 
Figur 8. Stadsområdesprognos Centrum 2021 

 

Figur 9. Stadsområdesprognos Sydväst 2021 

Lokalförsörjningsprocessen har långa ledtider där det ofta tar 7–10 år innan ett projekt 
realiseras i form av en färdigställd byggnad. I ett idealt läge är förutsättningarna alltid 
långsiktiga och tydliga. Under senare år har dock ett antal förändringar skett som 
påverkar planeringsportföljen för grundskola. Den långsiktiga befolkningsökningen bland 
6–15-åringar har flera år i rad reviderats ner vilket innebär behov av en lägre 
expansionstakt. Samtidigt har grundskolenämnden beslutat om förändrade organisatoriska 
principer både vad gäller stadieindelning och önskade enhetsstorlekar, vilket i många fall 
skiljer sig från stadsdelsnämndernas tidigare ställningstaganden. Tillsammans med ett 
ökat behov att också synkronisera planeringen med livslängd och reinvesteringsbehov för 
lokalnämndens fastigheter, har det i många fall varit nödvändigt att förändra, prioritera 
om och justera genomförandetider i planeringsportföljen för grundskola. Detta arbete görs 
redan sedan flera år men kommer även fortsatt att behöva ha ett stort fokus.  
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Stadsledningskontoret bedömer dock att ett flertal av de planerade projekten ändå 
kommer vara intressanta för grundskolenämnden att genomföra utifrån att de skapar 
bättre organisatoriska förutsättningar i enlighet med skolenhetsutredningens målbild, 
samt erbjuder möjligheter att lösa tillfälliga evakueringsbehov. 

Utifrån de övergripande drivkrafter för lokalförsörjning som lokalförsörjningsplanen 
hänvisar till finns det av befolkningsmässiga skäl litet eller mycket litet generellt behov 
av att expandera antalet skolplatser för lågstadiet och mellanstadiet i ett nutids- eller 
närtidsperspektiv. I enskilda delområden kan dock pågående stadsutveckling, eller 
politiska prioriteringar om hur långt avstånd elever ska ha mellan hemmet och skolan, 
skapa behov av nya platser även inom lågstadiet och mellanstadiet. I ett nutidsperspektiv 
handlar den primära lokalförsörjningsutmaningen om att kunna skapa tillräckligt många 
nya högstadieplatser. Exempel på åtgärder handlar om en förändrad användning av 
lokaler, där nya skolor som planerats som 4–9-skolor istället kommer att tas i bruk som 
7–9-skolor. Här kan nämnas Sannaskolan i Majorna, Lärjeskolan i Hjällbo och på sikt 
även Glöstorpsskolan i Tuve. I vissa områden, framför allt i stadsområde sydväst, 
kommer etablering av ytterligare provisoriska lokaler med inriktning mot högstadiet att 
bli nödvändiga. Befolkningsökningen bland 13–15-åringar avstannar dock till stor del 
runt 2024 vilket måste beaktas i den långsiktiga planeringen.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att det på en hela-staden-
nivå finns en lokalförsörjning i balans i ett nutids- och närtidsperspektiv. I ett antal 
geografiskt avgränsade områden finns underskott på lokaler, framför allt en brist på 
högstadieplatser i stadsområde sydväst. För grundskolor i stadsområde centrum finns det 
även ett stort underhållsbehov vilket utifrån tillhörande behov av evakueringslösningar 
påverkar möjligheten till lokalförsörjning i balans. Under andra halvan av 2020 har 
grundskolenämnden inkommit med beställningar på cirka 600 nya platser i paviljonger 
vilket leder till ett ökat beroende av provisoriska paviljonger för att klara ett i grunden 
permanent behov av kapacitet. Stadsledningskontoret delar dock bilden av att det 
kortsiktigt saknas alternativa lösningar på problemen. 

Det tillskott av lokalkapacitet som sker antingen i form av permanent nyproduktion eller 
provisorisk expansion genererar på en övergripande nivå ett överskott av platser. I 
grunden är det nödvändigt att grundskolenämnden har en viss reservkapacitet inom sina 
skolor för att kunna reagera och möta olika förändringar som sker. Hur stor denna 
reservkapacitet ska vara samt var den behöver finnas är i grunden en organisatorisk och 
ekonomisk avvägning som nämnden behöver utveckla vidare i samband med kommande 
års lokalbehovsplan.  

I framtidsperspektivet utgår pågående stadsplanering från att nya bostäder ska kunna 
försörjas med skolplatser enligt framtagna nyckeltal för tidigt skede. Dessa bedömningar 
kommer att behöva revideras när kommunfullmäktige under 2022 antar den nya riktlinjen 
för nyckeltal där bland annat volymnyckeltalen för tidiga stadsutvecklingsskeden finns 
med som en viktig del. Stadsledningskontoret gör i dagsläget bedömningen att det på ett 
övergripande plan finns en lokalförsörjning i balans för grundskola även i 
framtidsperspektivet. En ökad risk i sammanhanget handlar om småhusbyggnation i 
områden som tidigare kanske inte varit aktuella för stadsutveckling vilket innebär att 
planeringen för kommunal service får en längre startsträcka. 
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Lokalkostnadsanalys 
Grundskolenämndens lokalkostnadsutveckling över tid påverkas primärt av den nya 
självkostnadsbaserade lokalhyran som fullt ut börjar tillämpas från 2022-01-01. 

I sitt underlag till verksamhetsnomineringar 2022 har lokalnämnden tagit fram 
nedanstående prognos över lokalkostnadsutvecklingen fram till 2026. Prognosen bygger 
på att aktuell investeringsram genomförs enligt plan, inklusive planerade reinvesteringar. 
Här är viktigt att notera att de investeringsprojekt som ger utfall 2025 och 2026 till största 
delen ännu inte är beställda av grundskolenämnden och därför fortfarande möjliga att 
påverka. Däremot genererar lokalnämndens projekt kopplade till planerat underhåll och 
åtgärdande av underhållsskuld en hyresökning som grundskolenämnden i dagsläget inte 
har möjlighet att påverka. 

 
Figur 10. Lokalnämndens prognos över förväntad lokalkostnadsutveckling 2021–2026. Utdrag från 
lokalnämndens verksamhetsnominering för 2022. 

Prognosen visar att även om grundskolenämndens lokalkostnader kortsiktigt minskar 
2022, som en direkt konsekvens av att lokalnämndens negativa kommunbidrag då 
avvecklas, så förväntas en kraftig ökning framförallt från 2025 och framåt. Den totala 
kostnadsökningen mellan 2021 och 2026 handlar om 227 mnkr eller motsvarande ca 20 
procent ökade lokalkostnader. Ställt i relation till att befolkningsökningen bland 6-15-
åringar under samma period samtidigt förväntas bli väldigt låg innebär detta en liten 
uppräkning av intäkterna från barn- och elevpengen och att grundskolnämnden troligen 
behöver kunna finansiera stora delar av lokalkostnadsökningen inom befintlig ram. 
Förändringen av den genomsnittliga lokalkostnadsnivån påverkar även den 
lokalkostnadsersättning som staden lämnar till fristående verksamheter vilket måste 
beaktas. 

Lokalkostnadsutvecklingen utmanas även av stigande anbuds- och materialkostnader 
vilket är en fråga som stadsledningskontoret avser följa upp.  

Riskanalys 
Stadsledningskontoret väljer att för grundskolenämndens del lyfta fram fem olika risker 
som på olika sätt påverkar den långsiktiga lokalplaneringen. 

Utifrån prognosen för lokalkostnadsutvecklingen kommande år behöver 
grundskolenämnden se över omfattning och genomförandtider för planerade 
grundskoleprojekt med förväntat färdigställande 2025–2026. Målsättningen bör vara att 
prioritera bland planerade projekt för i högre utsträckning balansera expansion mot 
faktiska befolkningsförändringar, men samtidigt ta tillräcklig höjd för att klara avveckling 
av provisoriska lokaler och hantera en konstaterad evakueringsproblematik. Att 
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kortsiktigt skapa en onödig överkapacitet genom nyproduktion driver upp både stadens 
investeringsutgifter och nämndens egna driftkostnader. En parallell åtgärd bör vara att 
göra en översyn av nuvarande regler för skolplacering så att inte de angivna 
avståndskraven i sig utgör en investeringsdrivande faktor om det istället vore mer 
ekonomiskt rimligt att investera i färre enheter men med något längre resvägar som följd. 

Utifrån att tillgången på lämplig mark för skola är begränsad har den långsiktiga 
lokalresursplaneringen utgått från att delar av expansionsbehovet kan hanteras genom att 
äldre skollokaler i dåligt tekniskt skick och med begränsad ändamålsenlighet rivs och 
ersätts med nyproduktion på samma plats. Lokalkostnadsmässigt påverkas befintlig 
kapacitet när förhållandevis billiga, om än kanske inte fullt ändamålsenliga, lokaler 
ersätts med dyrare nyproduktion. Strategin ger även en tydlig målkonflikt utifrån det 
arbete kulturnämnden driver om kartläggning och bevarande av efterkrigstidens 
skolmiljöer. Frågan om kulturhistoriska värden har det senaste året blivit mer aktuell i 
handläggningen av rivningslov när lokalnämnden önskat riva äldre, uttjänta skolor, 
exempelvis Åkeredsskolan. Stadsledningskontoret vill flagga för att det finns ett flertal 
skolmiljöer från 1960- och 70-talet som under kommande är planerade att ersättas med 
nyproduktion för att tillskapa nödvändig grundskolekapacitet med ändamålsenliga lokaler 
i enlighet med aktuell skollag och läroplan. Om kulturhistoriska hänsyn ska beaktas i 
högre omfattning ger det konsekvenser för den långsiktiga lokalresursplaneringen både 
utifrån att nödvändig expansion inte kan levereras men även att lokalnämnden får ett 
kraftigt ökat reinvesteringsbehov för den aktuella gruppen skolfastigheter.  

Stadsledningskontoret konstaterar att det även under 2022 kommer tillföras nya 
provisoriska lokallösningar med tidsbegränsade bygglov för att hantera nämndens 
platsbehov inom stadsområdena Sydväst och Hisingen. Utöver de höga lokalkostnader 
som provisoriska lösningar medför så har även bedömningar av vad som faktiskt kan 
anses utgöra ett tillfälligt behov skärpts. Detta medför en generellt högre risk vid både 
ansökan och förlängning av tidsbegränsade bygglov eftersom verksamheten måste kunna 
påvisa just är tillfälliga behov. Ovanstående är delvis en konsekvens av problem med att 
få framdrift i stadsplaneringen vilket gör att permanenta ersättningsprojekt skjuts framåt i 
tiden, exempelvis i delar av stadsområdena Hisingen och Centrum. 

Som tidigare kommenterats antog grundskolenämnden skolenhetsutredningen i juni 2020. 
Fortfarande saknas en samlad plan från grundskolenämndens sida för hur utredningens 
vägledande principer när det gäller organisation och enhetsstorlek ska tillämpas på 
befintliga enheter utifrån en övergripande områdesplanering. I vissa delområden är dock 
detta arbete påbörjat. För den långsiktiga lokalresursplaneringen och skolprojekt i 
detaljplaneskedet har stadsledningskontoret redan gjort anpassningar där så har varit 
möjligt. Stadsledningskontoret utgår från att grundskolenämnden, inom ramen för 
kommande lokalbehovsplan, analyserar och belyser frågan ytterligare. 

Som huvudsaklig fastighetsägare har lokalnämnden har ett stort ansvar i att säkerställa 
grundskolelokalernas användbarhet och skick över tid. Underhåll och reinvesteringar av 
befintliga fastigheter måste ske parallellt med expansionsbehovet. En central fråga blir 
där möjligheten att kunna evakuera verksamheten i samband med byggentreprenader. I 
takt med att stadens lokalutnyttjande generellt blivit bättre i kombination med större 
enhetsstorlekar, har det generellt blivit svårare att hitta fungerande evakueringslösningar. 
Evakueringar kan även behöva samordnas mellan olika investeringsprojekt vilket skapar 
nya beroenden och krav på förbättrad samordning. Stadsledningskontoret ser att 
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evakueringsproblematiken kan bli en risk som påverkar möjligheten att genomföra 
nyproduktion och genomföra underhåll av befintligt fastighetsbestånd. Frågeställningen 
behöver beaktas tydligare i dialog mellan primärt lokalnämnden och grundskolenämnden.  

Idrotts- och föreningsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
De utmaningar som tidigare lyfts fram bedöms fortfarande vara relevanta.  

Säkerställa befintlig kapacitet - flera av dagens idrottsanläggningar är byggda på 1960- 
och 70-talen och är i stort behov av upprustning eller ersättning. Tydligast gäller detta för 
simhallar och för vissa av nämndens äldre ishallar, särskilt de som ursprungligen byggdes 
som utomhusrinkar. För sporthallarna är däremot inte upprustningsbehoven lika stora, 
vilket delvis hänger ihop med att de inte är lika tekniskt avancerade som sim- och 
ishallarna.  
Nya idrottsanläggningar - byggnation av idrottsanläggningar är ytkrävande och särskilt 
i den täta staden konkurrerar idrottsanläggningar om mark med bostäder, kontor och 
andra kommunala behov.  
Utformningen av anläggningar - i takt med att nya idrotter växer fram, ökar också 
önskemålen om att kommunen bygger andra anläggningstyper än de traditionella. Vissa 
idrotter utövas i organiserad form, medan andra utövas spontant. De som idag är fysiskt 
inaktiva behöver lockas med aktiviteter som passar dem.  
Skillnaderna i folkhälsa - i delar av staden är det få som regelbundet ägnar sig åt fysisk 
aktivitet, föreningslivet tappar medlemmar och i idrottsanläggningarna finns det gott om 
lediga tider. I andra delar av staden är situationen den rakt motsatta.  
Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer - i vissa delar av staden har 
invånarna långa restider till sin närmaste anläggning medan andra stadsdelar är relativt 
välförsörjda. 

Lokalförsörjningsanalys 
I ett nutids- och närtidsperspektiv gör nämnden bedömningen att det kommer finnas stora 
behov av upprustning av eller ersättning för befintliga idrottsanläggningar. 
Stadsledningskontoret har kännedom om att det pågår ett flertal projekt men har ingen 
bild av hur detta totalt sett kommer påverka nämndens behov. Det är därmed fortsatt svårt 
att göra en bedömning om nämndens lokalförsörjning är i balans eller inte.  

I ett framtidsperspektiv lyfter nämnden fram ett antal nyckeltal kopplade till de vanligaste 
anläggningstyperna och antal kommuninvånare per anläggningstyp. Nämndens 
målsättning är att antalet invånare per anläggning ska förbli konstant över tid och att en 
utökning av antalet anläggningar är direkt kopplat till stadens befolkningsutveckling.  

Anläggningstyp:  Genomsnittlig antal invånare per anläggning:  
Bollplaner  5 000 
Idrottshallar  6 000 
Ishallar  50 000 
Simhallar  60 000 
Badanläggningar  65 000 
Platser för spontanidrott, gym och 
motion, ridklubbar mm.  

8 000 

Figur 11. Uppskattat antal invånare per anläggningstyp   
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I lokalförsörjningsplan 2021 saknades det en analys om det uppskattade antalet invånare 
per anläggningstyp ser lika ut över hela staden eller om det ser olika ut i olika 
stadsområden? Utan en sådan analys år det svårt att ge en bild av hur 
lokalförsörjningsbalansen per anläggningstyp och därigenom är det också svårt att veta 
var i staden nya anläggningar primärt kommer att behövas när staden växer. Inför 
lokalförsörjningsplan 2022 har nämnden presenterat en utfallsanalys per anläggningstyp 
på en hela staden nivå. Stadsledningskontoret ser positivt på analysen men trots det är det 
fortfarande svårt att göra en relevant lokalbalansanalys då det fortsatt saknas en bild av 
utfallet i olika stadsområden kopplat till befintliga anläggningar och kommande behov.     

När det kommer till graden av samnyttjande och samlokalisering mellan nämndens 
verksamheter och andra kommunala såväl som externa verksamheter så bedöms den vara 
oförändrad i jämförelse med föregående år.   

Riskanalys  
De primära risker som stadsledningskontoret lyfte fram i 2021 års lokalförsörjningsplan 
bedöms fortfarande vara relevanta och aktuella.   

• En otydlig behovsbild vilket försvårar en konkret behovsbedömning och 
kopplade investeringskostnader i samtliga tidsperspektiv 

• Ingen tydlig bild över vissa äldre anläggningars tekniska status vilket ger en 
osäker bild när det gäller tillgång och omfattning av befintlig kapacitet i samtliga 
tidsperspektiv  

Skulle beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att anta Göteborgs 
Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner. Ser 
stadsledningskontoret att nämnden i sin lokalbehovsplan har möjlighet att presentera en 
analys som skulle kunna lösa ut de risker som lyfts fram.  

Lokalkostnadsanalys  
Stadsledningskontoret bedömer fortsatt att nämndens kommande investeringskostnader 
kommer att öka. Om nämnden därtill skulle redovisa ett behov av en ökad servicegrad 
kommer det innebära ytterligare investeringsbehov. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov 
varför stadsledningskontoret utgår från att kommunstyrelsens lokalförsörjning är i balans. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade 
lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i 
balans. 
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Kulturnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Kulturnämnden tagit över ansvaret för fler verksamheter, exempelvis samtliga bibliotek 
och kulturhus, vilket sammantaget innebär att hantera betydligt större lokalytor men även 
fler lokalprojekt i olika stadier av planering och genomförande. Arbete pågår för att fullt 
ut anpassa organisationen till detta. 

Ett antal stora fastighetsprojekt pågår. Här kan nämnas om- och tillbyggnationen av 
Sjöfartsmuseet Akvariet och nybyggnationen av kulturhuset i Bergsjön som båda 
färdigställs och invigs under 2022. Under 2022 påbörjar Higab AB även byggnation av 
ett nytt fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar i Äspered med planerat 
färdigställande 2024. Efter att själva byggnationen är avslutad återstår ett flerårigt arbete 
för nämnden att flytta alla befintliga samlingar till de nya magasinen. 

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra projektet om- och tillbyggnad 
av Göteborgs konstmuseum. Arbetet med en ny detaljplan inklusive arkitekttävling pågår 
och byggstart beräknas i dagsläget till 2025. Även här krävs ett omfattande parallellt 
arbete med att planera evakuering av museets samlingar och inventarier under 
byggperioden. Nyinvigning planeras till 2028. 

Kulturnämnden har reviderat sin begäran avseende nya lokaler för Göteborgs konsthall 
vilket innebär att alternativ till den tidigare placeringen i Frihamnen ska tas fram. Oavsett 
ny placering är det sannolikt att konsthallen behöver mellanevakueras eller bedriva en 
delvis förändrad verksamhet under ett antal år eftersom nuvarande lokaler vid 
Götaplatsen påverkas av om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. 

Stadsledningskontoret handlägger en begäran från kulturnämnden om att ta fram förslag 
på nya kontorslokaler för kulturförvaltningen. Ambitionen är att beslut om ny lokalisering 
tas under 2022. 

Inom ramen för Göteborgs Stads budget 2021 fick kulturnämnden i uppdrag att utifrån 
den genomförda biblioteksutredningen även genomföra en lokalbehovs- och personalplan 
som återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2021. 

Avslutningsvis pågår även arbete med detaljplan och planering i tidigt skede för att 
möjliggöra ett nytt kulturhus vid Backaplan med preliminärt färdigställande 2028/2029. 

Lokalförsörjningsanalys  
Kulturnämnden tog under 2016 beslut om en önskad prioriteringsordning för sina större 
investeringsprojekt vilket även fastställdes av kommunfullmäktige i samband med budget 
2017. Den huvudsakliga inriktningen kvarstår, nämligen att nämnden inte ser ekonomiska 
förutsättningar att starta upp nya, större institutioner eller verksamheter.  

Fokus ligger istället på att utveckla och anpassa de verksamheter som redan finns och 
säkra att lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs där. Efter beslutet 
2021 om att gå vidare med planerad om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
finns nu beslut om alla de stora investeringsprojekt som definierades 2016. 

I slutet av 2021 redovisade kulturnämnden sitt budgetuppdrag om en lokalbehovsplan för 
folkbiblioteken vilken kommer kunna utgöra underlag för kommande 
lokalförsörjningsplaner och konkreta lokalprojekt. Ett antal mindre kompletteringsprojekt 
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pågår redan med syfte att öka tillgängligheten till bibliotekstjänster på bland annat norra 
Älvstranden och i Tynnered. 

Riskanalys 
Kulturnämnden har under ganska kort tidsrymd fått ansvar för fler verksamheter och 
därmed även betydligt fler hyresobjekt och större lokalytor. På projektsidan tillkommer 
flera omfattande byggprojekt med relativt hög grad av verksamhetsinvesteringar. 
Kulturnämnden behöver säkerställa att man har en för uppdraget anpassad organisation 
med rätt kompetens för att kunna hantera en större volym av lokalärenden av både 
operativ och strategisk karaktär. 

Lokalkostnadsanalys 
Mot bakgrund av de byggprojekt som är beslutade och/eller pågår kommer 
kulturnämndens lokalkostnader att öka kraftigt i ett närtidsperspektiv. Stadens större 
kulturinstitutioner är i många fall drygt 100 år gamla och aktuella krav på arbetsmiljö, 
tillgänglighet och säkerhet har gjort det nödvändigt att samtidigt initiera projekt för att 
säkra den långsiktiga ändamålsenligheten. Utöver de ökade hyreskostnaderna som 
genomförandet av beslutade projekt innebär innehåller de i många fall även en hög grad 
av verksamhetsinvesteringar kopplat till inredning och utrustning. För några projekt, i 
första hand nya magasin och Göteborg konstmuseum, finns även omfattande kostnader av 
engångskaraktär kopplade till hantering och flytt av samlingar i samband med 
byggprojektens genomförande. Alla dessa kostnader förutsätter justeringar av 
kulturnämndens ram. 

Lokalnämnden 
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Lokalnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-24 §129 att för en avtalsperiod 
om 10 år, hyra in nya kontorslokaler på Hornsgatan 1 i Gamlestan, med en möjlig 
inflyttning under kvartal 2 2022. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-02 § 471 att avslå 
lokalnämndens begäran om inhyrning av nya kontorslokaler. Bakgrunden till 
kommunstyrelsens beslut är kopplat till den pågående utredningen om en ny organisation 
för stadsutveckling. Det bedömdes vara olämpligt att i dagsläget hyra in nya 
kontorslokaler anpassade efter lokalnämndens nuvarande organisation och uppdrag.  

Fastighetskontoret har påbörjat en utredning för att undersöka möjligheterna att sälja 
stadens samlade innehav av kontorsfastigheter i Lillhagsparken, inklusive de lokaler som 
lokalförvaltningen disponerar. Stadsledningskontoret ser positivt på inriktningen i 
fastighetskontorets pågående utredning gällande stadens fastigheter i Lillhagsparken och 
gör bedömningen att det är rimligt att staden i närtid avvecklar sitt innehav av 
kontorsfastigheter i Lillhagsparken.  

Lokalförsörjningsanalys   
Lokalnämndens verksamhet påverkas av den pågående översynen av ny organisation för 
stadsutveckling som är planerad att träda i kraft från 2023. Eventuella lokalmässiga 
konsekvenser bedöms därför synliggöras först under 2022.  

Stadsledningskontoret bedömer att lokalnämnden under 2022 kommer behöva inkomma 
med ett nytt uppdrag gällande nya lokaler anpassade till nämndens framtida uppdrag och 
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ansvar. En flytt från Lillhagsparken kommer vara nödvändig för att möjliggöra den 
utveckling som fastighetskontoret utreder. 

Miljö- och klimatnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Miljöförvaltningen har cirka 190 medarbetare i befintliga lokaler på Karl Johansgatan 23. 
En begäran från nämnden inkom till stadsledningskontoret 2017 om att utreda en 
ombyggnad och anpassning av lokalerna för att bland annat stödja ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Fastighetsägaren Higab AB har parallellt även uppmärksammat behovet av att 
grundförstärka fastigheten. Grundförstärkningen väntas påbörjas under 2022, och i 
samband med det kommer även verksamhetsanpassningar att genomföras. 
Grundförstärkning och verksamhetsanpassningar kräver att verksamheten helt evakueras 
från Karl Johansgatan 23. 

Under våren 2021 har miljöförvaltningen, stadsledningskontoret och Higab AB fört en 
dialog om olika alternativ för evakuering. En färdig evakueringslösning har inte kunnat 
presenteras och det verkar inte troligt att hela Miljöförvaltningen kommer kunna 
evakueras till en och samma adress.  

Lokalförsörjningsanalys  
Miljö och klimatnämndens lokalbehov antas vara i balans efter de anpassningar som ska 
genomföras på Karl Johansgatan 23. 

Riskanalys  
Miljö- och klimatnämnden väntas stå inför ökade kostnader i samband med evakueringen, 
där den tid av evakueringen som är en konsekvens av verksamhetsanpassningarna 
kommer att belasta nämnden. 

Lokalkostnadsanalys 
Verksamhetsanpassningarna på Karl Johansgatan 23 kommer att resultera i ökade 
hyreskostnader för nämnden. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning  
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har inte redovisat några tillkommande 
eller förändrade lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens 
lokalförsörjning är i balans.  

Nämnden för funktionsstöd  
Nämnden för funktionsstöd är en av de nya nämnderna som inrättades vid årsskiftet 2021. 
Nämnden ansvarar för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om 
stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utför insatser inom 
ramarna för Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). I nämndens 
lokalbestånd ingår förutom bostäder med särskild service (BmSS) även exempelvis 
lokaler för korttidsboende, daglig verksamhet, boendestöd, kontor, och 
myndighetsutövning. Nämnden är fördelad i stadsområdena Centrum, Sydväst, Nordost 
och Hisingen. 
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Nulägesanalys - identifierade utmaningar   
Inom ramen för nulägesanalysen konstaterar stadsledningskontoret att det liksom tidigare 
år kvarstår en obalans mellan tillgång på och behov av bostäder med särskild service 
(BmSS). Begreppet balans behöver dock analyseras inte bara vad gäller antal utan även 
typ av BmSS. Det finns idag ett signifikant underskott av BmSS lämpliga för målgrupper 
med komplexa behov samtidigt som andra målgruppers behov kan tillgodoses inom 
rimlig tid. 

Mer än hälften av de planerade tillkommande platserna är belägna, insprängt i 
flerbostadshus. De exploatörer som bygger har via fastighetskontorets 
markanvisningsavtal förbundit sig att erbjuda staden att hyra en BmSS.  Markförsäljning 
med krav på BmSS, friliggande eller insprängt i flerbostadshus, där avsikten är att 
kommunen blir hyresgäst bedöms av viss expertis vara upphandlingspliktig enligt LOU. 
Det är avgörande för stadens möjlighet att erbjuda BmSS inom stipulerad tid, att det finns 
en väl fungerande process även gentemot externa byggherrar. Gemensamt mellan de 
berörda förvaltningarna har ett arbete påbörjats för att säkerställa fungerande processer.  
fungerande lokalförsörjning.  

Lokalförsörjningsanalys  
Nämnden för funktionsstöd (NFS) har en beslutad behovs- och produktionsplan (NFS 
2021-08-25, handling 11, Dnr N161-0988/21) för BmSS som avser åren 2022–2025. Från 
budgetår 2023 kommer behovet av BmSS införlivas i NFS lokalbehovsplan tillsammans 
med nämndens övriga behov.  

Lokalbehovsanalysen kommer att utvecklas för att säkerställa att planering av nya BmSS 
möter de specifika behov som identifieras. Det är brist på friliggande hus med en viss 
avskildhet från annan bebyggelse. Det finns en tröghet i förmedlingen till en del av 
lägenheterna i inhyrda flerbostadshus som staden har, samtidigt med den generella brist 
som beskrivits. 

Inom daglig verksamhet finns behov av staden övergripande samordning och en översyn 
för att anpassa lokaler till verksamheternas behov. Behovet påverkas och förändras med 
anledning av de privata utförare som finns. 

Begreppet balans kan ur ett lokalförsörjningsperspektiv definieras som att tillgången på 
lokaler gör att behov kan tillgodoses inom rimlig tid. Målet är inte noll väntande utan en 
rimlig väntetid som inte överskrider 3 månader. Balans på längre sikt måste uttryckas 
som en förväntad mängd, kopplat till befolkningsprognoser. Balans i närtid måste vara 
kopplat till individernas behov. 

Behov i nutid 1–5 år  
Behovet i nutid grundar sig på behovsredovisning på individnivå som socialsekreterarna i 
varje stadsområde gör samt på en inflödesanalys av tillkommande beslut om BmSS. 
Bedömningen som grundar sig på individer är träffsäker, men främst i ett 
nutidsperspektiv. Tillsammans med analys av nya beslut går det även att göra en prognos 
över en längre tidsperiod. 

NFS bedömer att det behövs cirka 350 lägenheter i nutid, vilket sammanfaller med 
nämndens fyraåriga planperiod 2022–2025. Antalet är något lägre än förra årets 
motsvarande siffra. Minskningen beror på ett ökat antal köp av BmSS-platser av externa 
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leverantörer. Som andel av befolkningen är det en ökning från 0,30 procent (2020) till 
0,35 procent (2025) för att uppnå det som bedöms som balans mellan tillgång och behov.  

Behov i närtid 5–10 år  
Uppskattat behov på något längre sikt grundar sig på dagens behovsläge, förändringar i 
befolkningen och bedömda förändringar i efterfrågan. Befolkningsprognos 2021 spår en 
något långsammare folkökning än de senaste årens prognoser. 

NFS uppskattar det underliggande behovet av expansion till cirka 55 platser per år.  
Under de närmaste 10 åren innebär det en total ökning med cirka 700 lägenheter inklusive 
nuvarande antal icke verkställda beslut. Andel av befolkningen år 2031 skulle då ha ökat 
till 0,38 procent.  

Behov i framtid >10 år    
Bedömning av behovet på sikt i förhållande till folkmängden är svår att göra. Dels är det 
en så liten grupp att det är svårt att veta om statistiken är signifikant, dels ändras även 
andra förhållanden såsom lagstiftning, myndighetsutövning och möjlighet till andra 
insatser enligt LSS och SOL. 

För personer med vissa diagnoser inom funktionshinderområdet har livslängden ökat 
markant vilket över tid innebär ett större antal personer med behov av stöd och därmed ett 
större behov av lokaler inom NFS verksamhetsområde. 

Antalet personer med verkställda LSS beslut per 1 oktober 2002 – 2020 har ökat från 799 
till 1 730. Som andel av befolkningen är det en ökning från 0,19 procent till 0,30 procent, 
Dagens identifierade behov, inklusive de som inte gjort ansökan, motsvarar 0,36 procent 
av befolkningen.  

 
Figur 12. Antal personer i Göteborg med verkställda beslut om BmSS enligt LSS  

(Källa: Socialstyrelsen/Statistik Göteborg) 
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En jämförelse med andra kommuner visar att det finns en stor variation på andelen 
personer med verkställda beslut om BmSS. Göteborg ligger nära genomsnittet för riket. 

Område 2019 2020 
Stockholm 17 18 
Malmö 27 26 
Riket 29 29 
Uppsala 29 30 
Göteborg 29 30 
Linköping 33 32 
Norrköping 39 39 
Umeå 42 43 

Figur 13. Personer med boende enligt LSS enligt Kolada (kommunernas och regionernas gemensamma 
nyckeltalsdatabas) 

Behov om 10 år bedöms av NFS vara ca 0,38 procent och om 20 år ca 0,42 procent av 
befolkningen. 0,42 procent motsvarar 42 per 10 000, se figur med jämförande siffror från 
andra kommuner. 

Stadsledningskontorets bedömning är att expansionsbehovet på sikt inte ökar snabbare än 
befolkningstillväxten. När i tid det inträffar beror på bedömningen av när balans finns 
mellan tillgång på och behov. 

Med ett behov i balans år 2031 (38 per 10 000) skulle det innebära en ökningstakt av 
omkring 30 lägenheter/år för perioden 2030–2040 med den nu gällande 
befolkningsprognosen. NFS tror på ett något högre behovssiffra, 55 lägenheter per år 
vilket ger en andel av 0,42% år 2040. Eventuellt speglar siffran 55/år inte nettoökningen 
utan innehåller ett behov av avveckling pga brister i brandsäkerhet eller fullvärdighet.  

Produktion  
Preliminär siffra för antalet tillkommande lägenheter under 2021 är 69 st. varav 13 i 
friliggande byggnader och 56 (80%) integrerade i flerbostadshus. Två objekt 
slutbesiktigas i december vilket medför risk för färdigställandet skjuts till i januari 2022. 

Planen för 2022–2025 omfattar 451 lägenheter (oktober 2021). Siffran är en bedömning 
grundad på prognoser från lokalförvaltningen och fastighetskontoret. Senaste fem åren 
har ungefär 1/3 av objekten färdigställts långsammare än ursprunglig tidplan eller utgått. 
De planerande och byggande förvaltningarna har avsatt kapacitet specifikt för BmSS 
vilket talar för bättre tidhållning än de senaste fem åren. Drygt hälften av antalet 
lägenheter finns i flerbostadshus och är därför beroende av exploatörernas 
genomförandetakt och stadens möjlighet att göra inhyrningar i det som byggs.  

Lokalkostnadsanalys  
Staden håller på att gå över till en hyressättning som baserar sig på verkliga kostnader per 
hyresobjekt. Hyror som baseras på verkliga kostnader kommer att underlätta jämförelser 
och analyser. Den nya hyressättningsprincipen innebär högre hyror för förvaltningen och 
den totala lokalkostnaden kan förväntas stiga ytterligare även de kommande åren. Något 
översiktligt beräknat är lokalkostnaden ca 7% av förvaltningens totala anslag.  Det är en 
relativt låg siffra som beror på måttliga hyreskostnader i relation till förvaltningens 
kostnad för verksamheten. Mycket stöd för personer med omfattande behov ger med 
nödvändighet en hög kostnad för verksamheten. 
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Hyreskostnaderna i nya lägenheter är så hög att de boende även efter särskilda bidrag, får 
en låg disponibel inkomst. De särskilda bidragen kan härröra från både stat och kommun. 

Lokaler ska stödja verksamheten, men det är svårt att ekonomiskt gradera olika 
lokalutformningar. Lokaler som inte kan användas för avsedd verksamhet eller som 
kräver utökad bemanning är undantag, där ekonomin är påvisbar. Skillnader i kostnad per 
plats kan ha goda förklaringar men är ändå intressanta att följa. 

Anbudspriserna som tidigare i år såg ut att ha justerats nedåt något, har inte stabiliserats. 
Kostnaderna för trä och stål påverkat byggkostnaderna med ca 7% (aug 2020 - 2021) 
enligt SCB. 

I de inhyrda BmSS som färdigställs 2021 kommer lokalkostnaden per plats att bli mellan 
140 tkr/år och drygt 210 tkr/år. Det handlar om sex projekt med 6 till 13 lägenheter per 
BmSS. De två fristående BmSS som blir klara hyressattes vid beslutstillfället inte enligt 
nuvarande metod. 

Riskanalys  
Aktiviteten är hög i den nya förvaltningens lokalbestånd, men behöver samordnas i högre 
grad. 

Det finns en osäkerhet kring hur inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet ska 
hanteras för att inte bryta mot upphandlingsplikten i LOU. Det är ett pågående arbete 
inom stadens olika förvaltningar att fastställa arbetsgång i dessa ärenden. 

Myndighetskrav kommer att innebära behov av åtgärder i det befintliga lokalbeståndet. 
Ökade krav från Räddningstjänsten på tekniskt brandskydd, kan leda till behov av 
säkerhetshöjande åtgärder i äldre BmSS-enheter då kraven har förändrats sedan enheterna 
uppfördes. En andel av stadens BmSS i både inhyrda och egenproducerade enheter 
uppfyller inte LSS-lagstiftningens krav på fullvärdiga lägenheter enligt definitionen i 
BBR. Dessutom leder krav från arbetsmiljöverket till arbetsmiljömässiga anpassningar av 
lokaler.    

Kommunsektorns framtida ekonomi fortsätter att vara en identifierad risk. Vård och 
omsorg av äldre och funktionshindrade är en kärnverksamhet men med krav på 
effektiviseringar. Den nya principen för hyressättning medför högre hyreskostnader som 
om den inte kompenseras leder till konsekvenser för verksamheten avseende kvalitet, 
utförande och eventuellt även omfattning.  

Nämnden för inköp och upphandling  
Nämnden för inköp och upphandling har inte redovisat några tillkommande eller 
förändrade lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens 
lokalförsörjning är i balans. 
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Nämnden för intraservice  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden för intraservice tog under 2021 ett förnyat inriktningsbeslut om att hela 
verksamheten ska samlokaliseras i nya lokaler. Det tidigare uppdraget om att utreda en 
större ombyggnad av nuvarande lokaler på Rosenlundsgatan 4 har därför avbrutits. 

Under andra halvan av 2021 genomförs en LOU-upphandling av nytt hyresavtal. Efter 
anbudsutvärdering och tilldelning planeras under våren 2022 beslutsärenden i både 
nämnden för intraservice och kommunstyrelsen. Inflyttning i nya lokaler planeras till 
efter sommaren 2023. Under perioden fram till 2023 kommer nämndens verksamhet i 
huvudsak vara lokaliserad på Rosenlundsgatan 4 och på Gårdavägen 2 med tidsmässigt 
anpassade hyresavtal. 

Nämnden för intraservice har även beslutat om ett utredningsuppdrag kopplat till datahall 
som stadsledningskontoret för närvarande handlägger. 

Lokalförsörjningsanalys  
Nämndens lokalstrategi är att samla all verksamhet på en fysisk plats för att skapa 
synergier och samordningsvinster. Detta förväntas uppnås fullt ut med de nya, anpassade 
lokaler som beräknas vara tillgängliga från 2023. Den nya inhyrningen har som 
anpassning till ett förändrat arbetssätt kunnat minska lokalytan med ca 30 procent i 
jämförelse med nuvarande lokaler. 

Riskanalys  
Eventuella kortsiktiga risker är huvudsakligen kopplade till att den pågående LOU-
upphandling av nytt hyresavtal färdigställs och att nödvändiga politiska beslut kan fattas 
under 2022. 

Lokalkostnadsanalys  
De lokalmässiga förändringar som nämnden önskar genomföra är i dagsläget svåra att 
överblicka ekonomiskt eftersom upphandlingssekretess fortfarande råder. Genom ett 
aktivt val att minska verksamhetens ytkrav med ca 30 procent skapas goda förutsättningar 
att parera eventuella lokalkostnadsökningar. Att omlokalisera hela förvaltningen medför 
dock kostnader av engångskaraktär vilket huvudsakligen faller ut under 2023. 

Nämnden för konsument och medborgarservice  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden för konsument- och medborgarservice sitter idag i lokaler på Ekelundsgatan 1 
och Första Långgatan 28 (Romano Center). Från årsskiftet 2020/21 fick nämnden ansvar 
för stadens fyra medborgarkontor (Angered, Bergsjön, Biskopsgården och Backa). 
Nämnden bedömer att den utökning av lokalkapacitet som skett i samband med att 
ansvaret för medborgarkontoren övergick ger möjlighet att se över nyttjandet av övriga 
befintliga lokaler. 

Lokalförsörjningsanalys  
I 2021 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram att en översyn pågick i 
syfte att utreda nämndens lokalbehov och i denna antogs att lokalbehovet skulle öka. Den 
pågående lokalutredningen pekar på en möjlighet att omdisponera den totala lokalytan 
och nyttja medborgarkontoren ytterligare, vilket kan leda till att lokalytan för den centrala 
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förvaltningen kan minska. Nämnden har i uppdrag att utreda en etablering av fler 
medborgarkontor, utredningen visar på att det finns ett behov i stadsområde Sydväst.  

Stadsledningskontoret bedömer att det är troligt att nämndens utökade ansvar för 
befintliga och tillkommande medborgarkontor leder till en ökning av den totala 
lokalvolymen, men att intern omorganisation kan leda till ett visst minskat behov av 
centrala kontorslokaler. 

Riskanalys 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att det i ett nutidsperspektiv inte finns risk att 
nämndens centrala lokaler inte ska räcka till även om förvaltningen växer något. 

Lokalkostnadsanalys 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att nämndens lokalkostnader i ett närtids- och 
framtidsperspektiv kommer att öka i samband med etablering av nytt medborgarkontor. 

Park- och naturnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Stadsledningskontoret bedömer att de utmaningar som identifierades i 2020 samt 2021 
års lokalförsörjningsplaner fortfarande är aktuella. Utmaningarna är främst kopplade till 
den verksamhet som bedrivs inom avdelningarna för stadsutveckling, skötsel och 
anläggning samt arbetsmarknad.  

Verksamheterna är idag lokaliserade främst på Ringön och Gullbergsvass. Den 
stadsutveckling som är planerad i dessa områden förväntas ge en omfattande påverkan på 
de ytor som dessa verksamheter idag disponerar. En förstudie pågår för att hitta 
ersättningslokaler för dessa verksamheter. Nämnden kan vara kvar i lokalerna på 
Gullbergsvass fram till 2025, och i lokalerna på Ringön uppskattningsvis fram till 2030. 

Lokalförsörjningsanalys  
Innan förstudien för ersättningslokaler för delar av Park och naturförvaltningens 
verksamheter är avslutad har stadsledningskontoret ingen tydlig bild över hur dessa 
verksamheters lokalbehov skulle kunna lösas eller i vilket tidsperspektiv.     

Riskanalys 
Stadsledningskontoret ser att det finns en svårighet att hitta likvärdiga ersättningslokaler 
till Ringön och Gullbergsvass i centrala Göteborg. Med stor sannolikhet kommer 
verksamheten att i ett närtids- och framtidsperspektiv inte kunna operera på samma sätt 
som idag.  

Lokalkostnadsanalys  
Stadsledningskontoret gör bedömningen att om verksamheten i ett närtids- och 
framtidsperspektiv inte kommer kunna operera på samma sätt som idag så kan nämndens 
hyreskostnader och investeringsbehov komma att öka. 
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Stadsrevisionen  
Stadsrevisionen har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst  
Sedan den nya nämndorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2021 har Göteborgs stad 
fyra socialnämnder: Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost 
samt Socialnämnd Sydväst. De nya nämnderna hanterar delar av de verksamheter som låg 
på före detta Social resursnämnd och före detta stadsdelsnämnder.  

I årets lokalförsörjningsplan beskrivs nämndernas lokalbehov, utmaningar och riskanalys 
med ett samlat grepp trots att de delvis fått olika ansvarsområden. En utvärdering behöver 
göras om nämndernas lokalbehov mer fördelaktigt beskrivs var för sig i kommande 
lokalförsörjningsplaner. Socialnämnd SV har t.ex. fått ansvaret för all boendeverksamhet 
vilken genererar många lokalärenden.   

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  
Flera fastigheter som blockförhyrs av allmännyttan för Socialnämnd Sydvästs 
boendeverksamheter är i mycket dåligt skick. Behovet av upprustning har påtalats i 
många år.  En dialog mellan Lokalförvaltningen, allmännyttan och Socialnämnd Sydväst 
om ansvar för upprustning av de blockförhyrda lägenheterna väntas återupptas under 
hösten 2021. Boendeverksamheten har analyserat sin verksamhet för att kunna planera 
med längre framförhållning.  

Överföring av tomställda lokaler från flera av Socialnämnderna till Fastighetskontoret 
pågår. 

Lokalförsörjningsanalys   
Nutid 1–5 år  
Det finns fortsatt behov av en stadig tillgång på bostäder inklusive en långsiktig 
finansiering för de grupper som staden har ett särskilt ansvar för.  

Närtid och Framtid 5–20 år 
För stadsledningskontoret är det svårt att göra en lokalförsörjningsanalys i ett längre 
tidsperspektiv innan de nya nämnderna gjort egna lokalbehovsanalyser.  

Lokalkostnadsanalys  
En analys av vilka boendeformer som kommer att behövas i framtiden och omfattning 
saknas, men arbete är påbörjat. En lokalkostnadsanalys är därför svår att göra i dagsläget. 
Omfattande upprustning av flera befintliga boenden behöver göras och kommer att 
påverka hyresnivåerna.  

Riskanalys  
De nya socialnämnderna har övertagit flera svårutnyttjade lokaler, samt lokaler av udda 
karaktär, bland annat där ideella föreningar med socialt innehåll driver verksamhet. 
Fastighetskontoret kan få en ökad mängd lokaler av den typen att hantera det kommande 
året. Även boendeverksamhetens genomlysning av sina behov kommer att leda till 
fastigheter som lämnas och kanske även behov av nya lokaliseringar. 
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Trafiknämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Under 2022 lämnar trafikkontoret de provisoriska lokaler man nyttjat i kvarteret 
Högvakten och flyttar tillbaka till byggnaden Traktören. Trafiknämnden har inte redovisat 
några andra tillkommande eller förändrade lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår 
från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

Lokalförsörjningsanalys 
Trafiknämndens verksamhet påverkas av den pågående översynen av ny organisation för 
stadsutveckling som är planerad att träda i kraft från 2023. Eventuella lokalmässiga 
konsekvenser bedöms därför synliggöras först under 2022. Stadsledningskontoret utgår 
då från att det primärt kommer handla om omflyttningar och mindre anpassningar av 
befintliga lokalytor. 

Utbildningsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
I detta avsnitt redovisar stadsledningskontoret tre övergripande och aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar som nämnden bedöms stå inför. 

Säkerställa befintliga kapacitet 
Lokalnämnden genomförde under våren 2019 en inventering och preliminär bedömning 
av underhållsåtgärder av utbildningsförvaltningens lokaler i ett framtidsperspektiv. I 2020 
års lokalbehovsplan redovisade nämnden en sammanställning avseende de behov som 
framkom. Lokalförvaltningen har under 2021 kompletterat arbetet med objektsanalyser 
som är avstämda med utbildningsförvaltningen.  

Som ett komplement till arbetet ser stadsledningskontoret ett behov av att 
utbildningsförvaltningen tar fram ett underlag där respektive utbildningslokals 
uppskattade volymkapacitet tydligt framgår. Ett sådant underlag utgör en viktig parameter 
i arbetet med att kunna uppskatta framtida behov.      

Expansion av utbildningsplatser                                                               
I 2021 års befolkningsprognos för Göteborgs Stad bedöms gruppen 16–18 åringar inte 
öka i samma takt som i 2020 års prognos. I prognosperioden fram till 2040 bedöms 
gruppen öka med cirka 4 000 elever att jämföra med 5000 elever i 2020 års prognos. Med 
dagens marknadsandelar innebär det en utökning av cirka 1 800 utbildningsplatser inom 
den kommunala gymnasieskolan. Befolkningen i Göteborgsregionen förväntas också att 
öka vilket innebär att det är troligt att antalet elever från Göteborgsregionen som söker en 
kommunal eller fristående gymnasieplats inom Göteborgs Stad också kommer att öka. I 
prognosperioden fram till år 2040 bedöms således antalet gymnasielever som dagligen 
ska pendla till och från centrala Göteborg att öka. 

Utbildningsnämnden lyfter fram ett tydligt behov av att utökningen av den kommunala 
gymnasieskolan helst ska ske i stadens centrala delar. Detta behov är kopplat till 
nämndens tidigare erfarenheter av att det är svårt att få elever att söka till utbildningar 
som bedrivs utanför centrum. Behovet bedöms vara motsvarande hos de fristående 
gymnasieskolorna.  
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Stadsledningskontoret gör bedömningen att det finns behov av att tillsammans med 
utbildningsnämnden följa följande fokusområden:    

• Behovet av och tillgången till ändamålsenliga lokaler i centrala Göteborg 
• Andelen elever från Göteborgsregionen (GR) som förväntas söka en kommunal 

gymnasieplats i Göteborg: I utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2022 har 
prognosbilden kompletterats med behov från GR i ett nutidsperspektiv vilket är 
positivt. Utveckling av prognosbilden bör fortsätta för att också omfatta närtids- och 
framtidsperspektivet.   

• Behovsprocessen: Stadsledningskontoret har i samband med den årliga 
lokalförsörjningsplansprocessen fört diskussioner med utbildningsförvaltningen kring 
förvaltningens behovsprocess. Stadsledningskontoret ser att den i delar är svår att 
överblicka och att förvaltningen skulle kunna tydliggöra vilken systematik som ligger 
till grund för behovsbedömningen.        

Antal elever på introduktionsprogrammen                                                                                                   
Det är fortsatt svårt att bedöma antalet elever på introduktionsprogrammen. I årets 
lokalbehovsplan anger nämnden att man har sett en tydlig minskning vilket nämnden 
kopplar samman med pågående Covid-19 pandemi. Det har gett effekten att behovsbilden 
inom introduktionsprogrammen nu är nere på samma nivåer som 2010/2011. Nämnden 
lyfter fram Migrationsverkets bedömning om att när pandemins påverkan minskar globalt 
så förväntas antalet nyanlända kunna öka. Det innebär att det finns en osäkerhetsfaktor 
som hastigt kan förändras inbyggd i behovsprognoserna. Förändras prognosen ger det en 
direkt påverkan på antalet tillgängliga gymnasieplatser i befintliga gymnasieskolor.  

Lokalförsörjningsanalys  
Utbildningsnämndens verksamhet omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning. Det kommande lokalförsörjningsbehovet kommer att redovisas per 
utbildningsform. 

Gymnasieskola  
Grafen nedan visar hur befolkningsutvecklingen av antalet 16–19 åringar ser ut i staden 
mellan 2020 och 2040. Grafen visar samtliga personer i åldersgruppen men alla 
personerna förväntas inte välja en kommunal gymnasieskola. I 2020 års lokalbehovsplan 
angav nämnden att Göteborgseleverna fördelades enligt följande; cirka 39 procent väljer 
en kommunal gymnasieskola, cirka 53 procent väljer en fristående gymnasieskola och 
cirka 8 procent väljer en fristående gymnasieskola i en annan kommun. Denna bild 
omfattade endast de nationella gymnasieutbildningarna. Bilden har nu förändrats till att 
omfatta alla gymnasieskolans utbildningsinriktningar och siffran gällande antalet 
Göteborgselever som väljer en kommunal gymnasieskola får därför justeras till 44 
procent. 
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Figur 14. Kommunprognos från 2021 över förväntat antal 16–18-åringar i Göteborgs stad för perioden fram 
till 2040. Kommunprognosen från 2018–2020 anges som referens.  

Enligt Göteborgs stads kommunprognos 2021 har antalet ungdomar i gymnasieåldern de 
senaste åren börjat öka i antal och framöver förväntas gruppen öka när 2000-talets stora 
födelsekullar kommer in i åldersgruppen.  

De kommande åren ökar åldersgruppen årligen med cirka 500 ungdomar. Om fem år fram 
i tiden så kommer därmed antalet ungdomar att ha ökat med cirka 2 500. Gruppen 
påverkas i lite större utsträckning av flyttningar än grundskolebarnen. Utflyttningen är låg 
men inflyttningen till Göteborg har större betydelse för utvecklingen. 

I princip alla barn som kommer upp i gymnasieåldrarna under prognosperioden fram till 
2040 är redan födda. I ett längre perspektiv, fram till 2040, beräknas antalet ungdomar i 
gymnasieåldrarna fortsätta att öka och blir cirka 4 000 fler än idag. I prognosen syns en 
lägre ökningstakt från 2032 och framåt jämfört med 2019 och 2020 års prognoser. 

Figur 12 nedan visar utbildningsnämndens behov av gymnasieplatser för elever från 
Göteborgs Stad fram till 2040 och den planerade expansion av gymnasieplatser. Behovet 
i nutidsperspektivet omfattar också elever från Göteborgsregionen (GR).  

 År Behov Planerad expansion 

Nutid: 2021–2026 1 600 1000 
Närtid: 2026–2031 150 900 

Framtid: 2031> 400 0 
 SUMMA: 2150 1900 

                                                                                                                                                                                
Figur 15. Utbildningsnämnden anger att en lämplig storlek på nya gymnasieskolor ligger mellan 700–1000 
elever. 

I årets tabell slår den förändrade befolkningsprognosen igenom på helheten med 
minskade behov. Den planerade expansionen i nutidsperspektivet minskar också något 
främst kopplat till att nya platser på Burgårdens gymnasium nu är levererade. 
Sammanfattningsvis så har nämnden fortsatt ett behov av nya gymnasieplatser främst i ett 
nutids- och framtidsperspektiv. Stadsledningskontoret har löpande avstämningar med 
förvaltningen i syfte att gemensamt säkerställa nämndens behov av utbildningsplatser.  
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Gymnasiesärskolan 
Läsåret 2020/2021 går det 310 elever i den kommunala gymnasiesärskolan, vilket är 
samma antal som förra läsåret.  Prognosen de följande åren visar sedan på ett mer eller 
mindre oförändrat elevantal till nästa läsår. Utbildningsnämnden gör bedömningen att 
nästa elevökning inom gymnasiesärskolan kommer att ske till läsåret 2022 då det totala 
antalet elever ser ut att öka till cirka 360. Till läsåret 2023/2024 bedömer nämnden att 
prognosen visar att antalet elever kommer uppgå till cirka 420. Baserat på det underlaget 
gör utbildningsnämnden bedömningen att det kan komma att finnas behov av utökad 
lokalyta eller en ny enhet för gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden utreder om 
utökningen kan ske inom befintligt bestånd eller om uppdrag om nya lokaler krävs. 
Nämnden gör bedömningen att för gymnasiesärskolan finns goda förutsättningar att nå 
lokalförsörjning i balans i ett nutidsperspektiv.   

Vuxenutbildning 
2021 uppgår antalet årsplatser inom vuxenutbildningen i egen regi till cirka 25 procent av 
det totala antalet platser i staden. I Göteborgs Stads budget och flerårsplaner 2022–2023 
fick nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ett uppdrag att tillse att andelen av 
vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI) som utförs i egen regi inte överstiger 
25 procent av budgeten för vuxenutbildning. Detta är en förändring mot tidigare års 
målbild där cirka 35 procent av dessa utbildningar skulle ske i egen regi. Samtidigt har 
myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler utbildningsplatser till Yrgo än tidigare år.    

Sammantaget innebär dessa förändringar att utbildningsnämnden behöver se över sina 
behovsprognoser och eventuellt revidera tidigare bedömningar. På grund av dessa 
förändringar är det svårt att göra en relevant bedömning av nämndes 
lokalförsörjningsbalans inom detta utbildningsområde. Men det finns inga kända akuta 
behov.    

Riskanalys  
Stadsledningskontoret gör samma bedömning gällande risker kopplat till 
gymnasieutbildningen i Göteborgs Stad som i 2021 års lokalförsörjningsplan. Tillgången 
till ändamålsenliga gymnasielokaler i centrala Göteborg i enlighet med nämndens 
redovisade behov och ett ökat tryck på kollektivtrafiken till och från stadens centrala 
delar.      

Lokalkostnadsanalys 
I samband med stadens expansion så kommer nämndens verksamhet att växa och nya 
lokaler för nämndens verksamhet kommer att behöva hyras in eller byggas. Utöver ett 
behov av att växa så bedöms också cirka 40 procent av nämndens utbildningslokaler 
utgöras av lokaler som kräver reinvesteringar för att kunna bibehålla ändamålsenlighet så 
väl som kapacitet. Sammantaget innebär detta att stadsledningskontoret gör bedömningen 
att nämndens hyreskostnader framgent bedöms öka och att lokalkostnaderna kommer 
utgöra en större andel av nämndens budget. I nämndens lokalbehovsplan 2021 lyfter 
nämnden fram en liknande bild.  
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Valnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Välnämndens nuvarande lagerlokaler kommer att påverkas av infrastrukturarbeten i 
närheten. Som en följd av detta kommer nämnder behöva evakuera från befintliga lokaler 
och hyra in tillfälliga lokaler under cirka 12 månader med start 2022-01-01. När 
planerade arbetet är genomförda kan verksamheten flytta tillbaka till sina ordinarie 
lokaler.  
 
Lokalförsörjningsanalys  
Det behov av nya lokaler som redovisades i 2021 års lokalförsörjningsplan har fått sin 
lösning genom inhyrning av nyrenoverade och anpassade lokaler hos Higab AB på 
Postgatan 16 och nämndens lokalförsörjning bedöms med det vara i balans.  

Lokalkostnadsanalys 
De lokalmässiga förändringar som nämnden planerar för bedöms rymmas inom 
nämndens budget.  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden är en av de nya nämnderna som inrättades vid 
årsskiftet 2021. Nämnden ansvarar för vård- och omsorg för stadens hela befolkning över 
65 år. I nämndens lokalbestånd ingår förutom vård och omsorgsboenden även kontor, 
lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och myndighetsutövning. Nämnden är regionalt 
fördelad över Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen.  

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  
För den nya Äldre- samt vård och omsorgsnämnden finns flera identifierade utmaningar 
som påverkar förvaltningen i ett lokalförsörjningsperspektiv. Förvaltningen ska 
tillhandahålla olika vårdformer för en stor åldersgrupp med diversifierade behov, finnas 
tillgänglig i hela staden och samtidigt vara flexibel i relation till externa vårdutförare. Ett 
ökat fokus på utemiljö påverkar möjligheterna att utöka platser i centrala delar av staden, 
där efterfrågan ofta är störst. 

Flexibilitet i planeringen för balans  
När externa aktörer blir en del av äldreomsorgen innebär det att kommunen som har det 
yttersta ansvaret behöver ha större flexibilitet att kunna öka eller minska sina volymer. 
Uttalade mål för omfattningen av egen respektive extern verksamhet saknas idag, men 
skulle ge en större förutsägbarhet. Under senaste mandatperioden har det skett en stor 
nybyggnation av lägenheter i vård- och omsorgsboende. Detta har resulterat i ett möjligt 
överskott av platser inom vård- och omsorgsboende fram till år 2028 förutsatt att externa 
aktörers lägenheter nyttjas fullt ut. Överskott av inrättade platser är mycket dyrt, så både 
staden och de externa aktörerna har anpassat volymen på verksamheten till det aktuella 
behovet. Så för närvarande finns inte ett överskott på inrättade platser, men både staden 
och externa aktörer har lokaler som relativt snabbt kan fyllas med verksamhet. 

Möjligheter till en stimulerande utemiljö i den täta staden 
Forskning visar att möjlighet till trygg utevistelse påverkar både livskvalitet och hälsa hos 
äldre. Utemiljö som mera metodiskt utnyttjas som en hälsofrämjande och rehabiliterande 
resurs poängteras allt mer, bland annat i det i år uppdaterade Ramprogrammet. Samtidigt 
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är det svårt att hitta nya tillräckligt stora tomter i centrala lägen som möjliggör utevistelse 
i anslutning till vård- och omsorgboenden. Göteborg växer snabbt och förtätas inifrån. De 
flesta av dagens vård- och omsorgsboenden har stora uteytor, något som kan bli allt 
svårare att tillgodose inom den täta staden. 

Lokalförsörjningsanalys 
Behovsanalysen är gjord av Äldre samt vård- och omsorgsnämnden med stöd av statistik 
om genomsnittlig andel äldre i vård- och omsorgsboende per åldersgrupp i respektive 
stadsområde och baseras på ett snitt 4 år tillbaka (boendeprofil år 2016 - 2019). 
Behovsprognosen uppdateras årligen och utgår från faktiskt utfall; detta gör att den blir 
följsam till förändringar. Genom att systematiskt värdera förändringar i faktorer som 
påverkar lokalbehov fördjupas behovsanalysen. Förändringar i samhällsutvecklingen, 
medvetna strategival inom nämnd och förvaltning samt eventuella andra omvärldsfaktorer 
omhändertas. Utöver den demografiska utvecklingen där andelen äldre syns öka, kommer 
behovet av vård- och omsorgsboende vara beroende av flera andra faktorer. Det kan 
handla om möjligheten att kunna bo kvar i ordinärt boende, andra former av tillgängliga 
bostäder, olika typer av mellanboendeformer, välfärdsteknologi, folkhälsa, livsstil, samt 
utveckling av läkemedel, med mera. 
 
I förvaltningens lokalbestånd ingår förutom vård- och omsorgsboenden även lokaler för 
hemtjänst, hemsjukvård, träffpunkter, kontor mm. De stora och långsiktiga behoven 
gäller främst vård- och omsorgsboenden, varför fokus främst kommer att ligga där. Under 
rubriken övriga lokaler presenteras en nulägesbild av förvaltningens behov av hemtjänst- 
och kontorslokaler. 

Demografisk utveckling av åldersgruppen >65 fram till 2040 
Gruppen 65 år och äldre delas in i tre åldersklasser efter hur behovet för kommunal 
service ser ut idag, och det är åldersgrupperna 65–74 år, 75–84 samt 85 år och äldre. Som 
helhet förväntas gruppen öka snabbt, från dagens 91 000 till 124 000 år 2040, vilket 
motsvarar en ökning på 37 procent eller 34 000 personer. År 2040 bedöms det finnas 60 
500 i gruppen 65–74 år i Göteborg, en ökning med 11 000 eller 22 procent jämfört med 
idag. Gruppen 75–84 år kommer de närmaste åren att öka från dagens 30 000 till 43 300 
personer vid prognosperiodens slut. De kommande fem åren förväntas antalet personer 
över 85 år först vara oförändrat för att sedan öka något. När fyrtiotalisterna når åldern 85 
år efter år 2025 kommer ökningen att gå fortare och år 2040 prognostiseras antalet 
personer över 85 år att vara 9 300 fler än idag, vilket motsvarar en ökning med nästan 83 
procent. 

Andelen av befolkningen över 65 år som bor i äldreboende är 4,6 procent vilket är högre 
än andra storstadsregioner trots liknande befolkningsstruktur.  

Behov och tillgång till platser på vård- och omsorgsboenden i nutid (2022–2026) 
I ett nutidsperspektiv ser äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen ut att stå inför ett 
överskott av lägenheter med möjlighet att inrätta vård- och omsorgsboenden. Göteborg 
har 2021 tillgång till drygt 4 400 platser varav merparten utgörs av platser i egen regi 
eller intraprenad. Externa utförare står för ca 700 platser och Tre Stiftelser ca 360 platser. 
Med tillskott av ramavtalsplatser under 2022 bedöms det ökade behovet vara täckt i nutid 
förutsatt att externa aktörers lägenheter nyttjas i erforderlig omfattning. 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022 46 (48) 

Staden har tre nya vård- och omsorgsboenden som under 2021–2022 ger ett tillskott av 
225 lägenheter. Beslut finns att bygga ytterligare två med cirka 180 platser. De har varit 
planerade till 2025 men kan komma att flyttas lite framåt i tiden för att bättre matchas 
mot behovet av platser. Inom hela staden blir tillgången på platser i nutid (2021–2026) ca 
330 fler än den förväntade ökningen av behovet. Överskottet av lägenheter ger 
lokalförvaltningen möjlighet att genomföra upprustning av det befintliga 
fastighetsbeståndet och tillsammans med ÄVO planera för utfasning av enheter med 
mindre bra förutsättningar. Även de externa producenterna har anpassat sin produktion 
till aktuell efterfrågan. 

Driftform Geografisk placering Antal platser 2021 
Egen regi  3285* 
Entreprenadavtal  88 
Stiftelse  360 
Ramavtal Stadsområde Nordost 72 
 Stadsområde Hisingen 126 
 Stadsområde Centrum 140 
 Stadsområde Sydväst 343 
Externt köpta  22 
Tillkommande platser enl. 
ramavtalsupphandling 2022 

 266 

Totalt exkl. tillkommande   4436 
Figur 16. Följande figur visar tillgängliga platser inklusive leverantörer med avtal 2021 

           *I summa för egen regi ingår lägenheter (115 st) som för tillfället är under renovering. 

Behov och tillgång till platser på vård- och omsorgsboenden i närtid och framtid 
(2026–2040) 
Behov i närtids- och framtidsperspektiv uppskattas årligen med hjälp av flerårig statistik 
som visar utfall och förändringar bakåt i tiden, befolkningsprognosen och uppskattad 
förändring av behovs enligt ovan. Årets befolkningsprognos uppskattar att staden 
kommer att växa lite långsammare än föregående års bedömning. 

Enligt äldre-samt vård och omsorgsnämndens prognos 2021 finns ett behov av cirka 5600 
platser år 2040. 5600 platser år 2040 motsvarar 4,5% av befolkningen över 65år. 
Nuvarande andel är 4,6%.  Uppskattningen att antalet platser årligen bör öka med ca 80 
från 2028. Fram till 2028 finns inget behov av fler platser än de som redan finns i 
planeringen. Se figur nedan. 

Nedanstående figur visar prognosticerat behov och förväntad tillgång till platser på vård- 
och omsorgsboenden i Göteborg fram till 2040. Diagrammet visar en möjlig 
överkapacitet fram till 2028 och därefter behov av expansion. Obs att tidsskalan är en 
annan för de tre sista staplarna vilket gör att expansionstakten ser ut att öka snabbare än 
den gör. 
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Figur 17. Lokalbehov vård- och omsorgsboende 

Övriga Lokaler 
I äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbestånd ingår även lokaler för hemtjänst, 
hemsjukvård, kontor mm. I och med övergången av ansvar för hemtjänst och 
hemsjukvård från stadsdelarna till den nya nämnden har nämnden fått ett stort antal 
lokaler av varierande karaktär i sitt bestånd. Lokalförvaltningen har under 2021 fått flera 
uppdrag att samlokalisera eller hitta nya lokaler för hemtjänsten och andra verksamheter, 
som exempelvis träffpunkter för äldre. Det är rimligt att anta att fler uppdrag av liknande 
karaktär kommer att komma i takt med att den nya förvaltningen finner 
samnyttjansmöjligheter mellan verksamheter som tidigare kanske varit splittrade mellan 
olika stadsdelar. 

Lokalkostnadsanalys 

Överskott av lokaler vård- och omsorgsboende 
De befintliga ca 4 400 platserna (inklusive ramavtal) och stadens planerade tillskott i 
nutid (cirka 420), tillsammans med externa aktörers cirka 600 ramavtalsupphandlade 
platser motsvarar det uppskattade behovet fram till 2028. Under perioden fram till 2028 
är det viktigt för nämnden att planera för en hög beläggning på de inrättade platserna och 
anpassa färdigställandetider för de som planeras. 

Införande av digitala arbetsmetoder och ökad krisberedskap 

Det befintliga beståndet med dess något lägre hyresnivåer är en tillgång, men det är 
viktigt att hålla det uppdaterat och attraktivt. Det pågår ett arbete att beskriva vilken 
digital standard stadens vård- och omsorgsboenden ska ha. Dels de nyproducerade, dels 
hur de befintliga ska kunna stödja ett digitalt arbetssätt och tillhandahålla internet för 
boende och besökare.  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har 2021 uppdragit åt lokalförvaltningen att 
initiera en förstudie på krisförberedande åtgärder på samtliga vård- och omsorgsboenden i 
stadens regi, i enlighet med Göteborgs Stads plan för arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 2021–2023. Förstudien ska omfatta åtgärder avseende kommunikation och IT, 
nödvatten och reservaggregat för pågående produktioner samt anpassningar i befintligt 
bestånd.  
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Dessa förändringar och anpassningar kan antas påverka hyreskostnaderna i hela 
beståndet. 

Behålla och värdesäkra befintligt fastighetsbestånd med ny hyresmodell 
Det befintliga fastighetsbeståndet är ett stort kapital som staden har anledning att vårda 
och värdesäkra. Kommunfullmäktige gav i samband med antagandet av 2021 års 
lokalförsörjningsplan (se KF 2020-12-10 §22) ett riktat uppdrag till lokalnämnden om att 
ta fram och redovisa en långsiktig fastighetsplanering till kommunfullmäktige under 
kvartal 4 2021. 

Det finns en underhållsskuld i fastigheter med inriktning vård- och omsorgsboende för 
äldre som inte automatiskt finansieras av kommande hyresmodell. För att kunna återställa 
värdet i fastigheterna och förhindra förkortad livslängd krävs riktade underhållspengar 
och troligen även investeringar. Det innebär att äldre samt vård- och omsorgsnämndens 
hyreskostnader kommer öka i takt med att nödvändiga åtgärder genomförs. 

Varje fastighet kommer att ha en kostnadsbaserad hyra som kommer att variera mer än 
hyrorna idag. Prioritering mellan underhåll som är verksamhetsmässigt viktigt och 
underhåll som är tekniskt motiverat kan förväntas bli bättre. Reinvesteringsplanen behövs 
som ett underlag för den verksamhetsmässiga planeringen i närtid (5–10 år). 
Lokalförvaltningen och ÄVO förvaltningen har gemensamt identifierat de fastigheter som 
man prioriterar att rusta upp i närtid. Förbättrad utemiljö tillhör det som prioriteras. 

Riskanalys 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ser ett förmodat överskott av lägenheter avsedda 
för vård- och omsorgsboenden i ett nutids och närtidsperspektiv. Överskottet ger 
förvaltningen möjlighet att genomföra strukturella åtgärder såsom att utveckla och 
anpassa befintligt bestånd för att öka ändamålsenlighet, attraktivitet och konkurrenskraft, 
samt avveckla enheter med sämre förutsättningar. 

Nämnden är beroende av ett samarbete kring lokalförvaltningens strategiska 
fastighetsplan som håller på att tas fram men ännu inte är ett fungerande redskap. Den 
långsiktiga planen som beskriver reinvesteringsbehov och önskvärda avvecklingar ska 
tjäna som underlag till verksamhetsmässiga förändringar. 

Med planerade etableringar i egen och extern regi ser Äldre samt vård- och 
omsorgsnämndens lokalbehov ut att vara i balans i ett nutidsperspektiv. Balansen är dock 
beroende av att externa leverantörer startar upp planerad verksamhet som förväntat. I ett 
läge där en förväntad extern etablering pausas eller skjuts upp riskerar staden att stå inför 
ett oväntat underskott av platser. I ett närtids och framtidsperspektiv krävs en fortsatt 
etablering av externa aktörer i kombination med etableringar i egen regi för en 
fungerande lokalförsörjning. Genom kontinuerlig kontakt och dialog med externa 
vårdleverantörer kan staden säkerställa att den egna produktionen inte blir överflödig eller 
tillkommer för tidigt eller för sent i förhållande till behovet.  

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade 
lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i 
balans.  
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