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Fördelning av kommuncentralt avsatta medel 
för BoStad2021 för budgetåret 2020 

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till fördelning av 

kommuncentrala medel för BoStad2021 för verksamhetsåret 2020 mellan 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och park- och 

naturnämnden.  

2. Byggnadsnämnden beslutar för sin del att inte ianspråkta några medel från den 

kommuncentrala posten Jubileumssatsningen bostäder, BoStad2021 under 2020 

och översänder detta tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget har ett antal nämnder i staden fått i uppdrag att genomföra 

projektet BoStad2021 för bostäder. Detta projekt syftar till att åstadkomma minst 7 000 

färdigställda bostäder till 2021 som en extra satsning utöver ordinarie verksamhet. 

I kommunfullmäktiges budget har sedan 2015 tom 2019 funnits kommuncentralt avsatta 

medel om 15 miljoner kronor, för att täcka nettokostnader till följd av BoStad2021. För 

2020 har kommunfullmäktige avsatt 10 miljoner kronor för detta projekt. Detta ärende 

utgör förslag till fördelning av medel utifrån identifierat behov hos berörda nämnder. 

Efter genomförda dialoger mellan berörda förvaltningar föreslås att kommuncentralt 

avsatta medel fördelas om totalt 7,4 miljoner kronor enligt följande: fastighetsnämnden 

4,2 miljoner kronor, trafiknämnden 1,5 miljoner kronor, park- och naturnämnden 1,7 

miljoner kronor samt byggnadsnämnden 0,0 miljoner kronor. Då projekten gått från 

planering till genomförande är behovet om driftsmedel inte längre lika stort som tidigare. 

Berörda nämnder har tidigare behandlat denna fördelning men då beslut tagits innan 

kommunfullmäktiges budgetbeslut vunnit laga kraft har stadsledningskontoret framfört 

önskemål om nya beslut i berörda nämnder. Detta ärende utgör sådant förnyat beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett tillstyrkande av förslaget i detta tjänsteutlåtande medför en ändamålsenlig fördelning 

av eventuellt kommuncentralt avsatta medel för BoStad2021 så att framdriften i projektet 

inte begränsas till följd av bristande ekonomiska resurser  

Stadsbyggnadskontoret 
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Barnperspektivet 
Barnperspektivet beskrivs i varje enskild detaljplan inom BoStad2021. 

Mångfaldsperspektivet 
Mångfaldsperspektivet beskrivs i varje enskild detaljplan inom BoStad2021 för bostäder. 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsperspektivet beskrivs i varje enskild detaljplan inom BoStad2021 för 

bostäder. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet beskrivs i varje enskild detaljplan inom BoStad2021 för bostäder. 

Omvärldsperspektivet 
Omvärldsperspektivet beskrivs i varje enskild detaljplan inom BoStad2021 för bostäder. 
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Ärendet  

I kommunfullmäktiges budget finns 10,0 mkr i kommuncentralt avsatta medel för att 

täcka nettokostnader till följd av BoStad2021. De nämnder som tillsammans svarar för 

genomförandet av satsningen har tidigare fått i uppdrag att till kommunstyrelsen 

återkomma med förslag till fördelning av dessa avsatta medel. Fr o m 2020 önskar 

stadsledningskontoret erhålla ett underlag för fördelning. Detta ärende utgör ett förslag, 

om fördelning till berörda nämnder för verksamhetsåret 2020. 

Beskrivning av ärendet 
I Göteborg råder för närvarande brist på bostäder och det politiska projektinitiativet 

BoStad2021 är en del i stadens arbete med att åtgärda del av denna bostadsbrist.  Denna 

satsning syftar till att på relativt kort tid åstadkomma minst 7 000 färdigställda bostäder år 

2021 och är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadskontoret, 

fastighetskontoret, trafikkontoret samt park- och naturförvaltningen.  

BoStad2021 drivs i projektform där respektive förvaltning som deltar i projektet har ett 

eget ekonomiskt ansvar för det arbete som utförs inom ramen för respektive förvaltnings 

uppdrag.  

Genomförandetiden för BoStad2021 är kort vad avser det arbete som krävs för att nå 

måluppfyllelse med färdigställda bostäder. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är dock 

genomförandetiden förhållandevis lång vilket ställer krav på god ekonomisk planering 

och uppföljning. Samtliga berörda förvaltningar har för egen del upprättat ekonomiska 

kalkyler som ger en indikation på det ekonomiska utfallet i projektet såväl på kort som på 

lång sikt.  

Då ärendet är ett resultat av ett gemensamt uppdrag till berörda förvaltningar har detta 

ärende likalydande innehåll vid beslut hos berörda nämnder. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 

För 2020 bedöms projektet sammantaget innebära kostnader om 7,4 miljoner kronor för 

berörda förvaltningar.  

I kommunfullmäktiges budget 2019 fanns 15,0 miljoner kronor avsatta för BoStad2021, 

varav 13,5 fördelades ut i enlighet med berörda förvaltningars framställan. För 2020 har 

kommunfullmäktige beslutat avsätta 10,0 miljoner kronor för det fortsatta arbetet med 

BoStad2021. Berörda förvaltningar har i samverkan kommit fram till nedanstående 

förslag till fördelning av kommuncentralt avsatta medel för verksamhetsåret 2020. 

Byggnadsnämnden  0,0 mnkr 

Fastighetsnämnden  4,2 mnkr 

Trafiknämnden  1,5 mnkr 

Park- och naturnämnden  1,7 mnkr 

Summa                         7,4 mnkr 

Då projekten gått från planering till genomförande är behovet om driftsmedel inte längre 

lika stort som tidigare. 
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Då ärendet baseras på en samverkan mellan berörda förvaltningar har detta ärende lika-

lydande innehåll vid beslut hos de nämnder som behöver fatta nya beslut baserade på 

tidigare utarbetad fördelning av medel. Fastighetsnämnden har valt att besluta om 

motsvarande medelsfördelning i samband med budget 2020.  

Nedan följer preliminära datum då behandling av ärendet kring fördelning av medel för 

BoStad2021 behandlas i respektive nämnd.  

Fastighetsnämnden 2019-12-09 

Park och naturnämnden 2020-01-20 

Byggnadsnämnden  2020-02-07  

Trafiknämnden 2020-02-06 

 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Louise Ekdahl 

Chef verksamhetsstyrning  

 


