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Begäran om inhyrning av ny hemtjänstlokal  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förslag på ny hemtjänstlokal. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner inhyrning av ny hemtjänstlokal på Östra 

Eriksbergsgatan 40 och ger lokalförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner att den nya hemtjänstlokalen utrustas med 

inventarier enligt kostnadsförslag, som ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö 

för hemtjänstens verksamheter. 

4. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar genomföra en inhyrning av ny 

hemtjänstlokal(ersättningslokal) för tre hemtjänstenheter på Östra Eriksbergsgatan 40 

enligt förslag från lokalsekretariatet och Castellum AB. Förslaget innebär att 

hemtjänstens tre verksamheter, Älvstranden och Kyrkbyn under dagtid samt hela 

Lundbys hemtjänst under kväll och natt, inryms på ett våningsplan som omfattar 405 

kvadratmeter med administrativa arbetsplatser, sammanträdesrum, rapportrum, 

omklädningsrum och matsal med pentry för 86 medarbetare. Förutom inhyrning av lokal 

omfattar förslaget även inventarier, som ska bidra till en god arbetsmiljö. 

Ärendet  
Lundby stadsdelsnämnd beslutade 2019-06-18, enligt tjänsteutlåtande dnr N139-0331/18, 

att ge lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra en förstudie för två ersättningslokaler för 

samtliga sex hemtjänstenheter i förvaltningen. Förstudien avseende en av dessa två 

lokaler avslutades senare i enlighet med delegationsbeslut 2020-01-22 med motiveringen: 

 ” Med anledning av kommande omorganisering 2021 av bland annat hemtjänsten i 

Göteborgs Stad önskar Lundby Stadsdelsförvaltningen omgående avsluta förstudien som 

avser en ersättningslokal. En centraliserad lokal var en del av ett större 

förändringsarbete som nu inte blir aktuellt innan stadens omorganisering. Hyresavtalen 

för befintliga tre lokaler kan förlängas och lokalerna bedöms fungera för 

verksamheterna.” 

 

Behovet kvarstod dock för ersättningslokal för de tre hemtjänstenheterna som måste 

evakueras i samband med ombyggnad av äldreboendet senast den 1 februari 2021. Därför 

har lokalsekretariatet genomfört en förstudie enligt uppdragsbeställning daterat 2019-10-

02 avseende nya lokaler för hemtjänsten. Resultatet av förstudien innebär att 

lokalsekretariatet gör bedömningen att följande alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, 

kostnads- och samordningsskäl. 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-08-18 

Diarienummer N139-0331/18 

 

Handläggare 

Beatrice Hägle 

Telefon: 031-366 78 80 

E-post: beatrice.hagle@lundby.goteborg.se  
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Hyresvärden Castellum (Sannegården 52:1) erbjuder staden att hyra en lokal på Östra 

Eriksbergsgatan 40 med lokalförvaltningen som mellanhyresvärd. SDF Lundbys tre 

hemtjänstenheter kommer att nyttja lokalen som omfattar 405 kvadratmeter lokalyta. 

Hyresobjektet behöver anpassas och hyresvärden åtar sig att genomföra anpassningar och 

ombyggnader av lokalen.  

Beskrivning av ärendet 

Tre av Lundbys hemtjänstenheter är i behov av ersättningslokaler i samband med 

ombyggnationen av Byalagsgatans äldreboende där de i dagsläget är placerade. 

Ombyggnationen beräknas påbörja i februari 2021. Enheterna har i dagsläget ett nära 

samarbete och ser samordningsvinster med att dela lokal. Upptagningsområdet för 

enheterna är Älvstranden och Kyrkbyn under dag och kvällstid, samt hela Lundbys 

hemtjänst för larm och natt.  

Med lokaler som delas av flera enheter får chefer och medarbetare bättre möjlighet till 

samarbete mellan enheterna. Introduktion av nya chefer och samordnare ges bättre 

förutsättningar och vissa ansvarsområden, som lokaler, kan delas upp mellan chefer vilket 

sammantaget bidrar till förvaltningens mål som attraktiv arbetsgivare.  

En lokal som kan delas av hemtjänstens tre enheter möjliggör ett enhetligt arbetssätt med 

många fördelar och vore positivt för medarbetare såväl som för omsorgstagare.  

Resurser så som teknisk utrustning och verksamhetsfordon kan samutnyttjas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

 

Samtidigt kommer geografiskt avstånd mellan lokal och brukare öka för vissa enheter, 

vilket ökar krav på planering och samarbete för att lösa transporter.  

 

Lokalen på Östra Eriksbergsgatan 40 omfattar 405 kvadratmeter lokalyta.  

Den föreslagna nya lokalen: 

• Är strategiskt placerad utifrån var flest omsorgstagare bor och beräknas bo inom 

en kortare framtid. Har möjlighet till enkel kommunikation till fots i närområdet 

och med cykel, buss och bil till enheternas övriga arbetsområde. 

• Är anpassad till verksamheternas behov; har utrymmen för dagliga möten och 

APT, omklädningsrum, lunch, nyckelhantering och förvaring. Samt har nära 

tillgång till parkeringsplatser för tjänstebilar och cykelförråd. 

• Är möjlig att få tillträde till i samband med att verksamheten behöver lämna 

befintliga lokaler. Det vill säga senast den 1 februari 2021.  

 

Planlösningen innebär att hemtjänstlokalen dels utformas med sju cellkontor för åtta 

arbetsplatser, tre rapportrum med 40 platser, omklädningsrum, vilorum och matsal. Totalt 

kommer 86 personal att arbeta där. Dessutom kommer det att finnas fem datorplatser, d v 

s tillfälliga arbetsplatser för dator i lokalen.  

Hyresavtal föreslås tecknas för 5 år, vilket är i linje med andra inhyrningar för 

hemtjänstcentraler och rimlig eftersom fastighetsägaren gör större anpassningar. En 

preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för SDN Lundby kommer att uppgå till ca 

824 000 kr per år. Därutöver kostnader på 120 000 kr årligen för 10 parkeringsplatser och 

cykelförråd på 50 kvm. Elkostnader tillkommer. 

Nya inventarier och etableringskostnad för nätverk, vitvaror för pentry och lås och larm i 

samband med flytten beräknas innebära en kostnad på cirka 700 000 kr. Bedömningen 

bygger på att inventarier som omklädningsskåp och konferensbord och konferensstolar 

delvis återanvänds från dagens hemtjänstlokal för omklädningsrum och rapportrum.  
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I samband med denna flytt uppgraderar SDF Lundby till spårbara nyckelskåp i den nya 

hemtjänstlokalen i enlighet med stadens säkerhetsföreskrifter för nycklar inom 

hemtjänsten. Denna kostnad kommer att uppgå till cirka 1 500 000 kr. 

Inflyttning i den nya hemtjänstlokalen är beräknad till senast 2021-02-01 

Om SDN Lundby ej genomför projektet kommer lokalförvaltningen att fakturera 

nedlagda kostnader avseende förstudien. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lokalhyran för hemtjänstens verksamhet är i dag relativt låg då den ligger i befintligt 

äldreboende. Den nya hemtjänstlokalen på Östra Eriksbergsgatan 40 har en rimlig 

marknadsmässig hyra där fastighetsägaren har stått för verksamhetsanpassningar inom 

ramen för hyreskostnaden. Den nya hyran är 824 000 kr per år vilket är 264 000 kr dyrare 

än nuvarande hyra. Den ökade kostnaden behöver hanteras i budgetarbetet inför 2021 

inom den nya äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Återflytt av hemtjänsten till Byalagsgatan efter renoveringen är ej möjlig då 

ombyggnationen kommer nyttja dessa lokaler till fler äldreboendeplatser.  

Gemensamma lokaler möjliggör bra samverkan mellan enheterna och det underlättar för 

medarbetare att arbeta på flera enheter. Detta beräknas ge ekonomiska vinster genom 

något minskat behov av timvikarier. Enheterna bedöms också kunna samutnyttja 

transportmedel och tekniska resurser mer effektivt. 

Barn; mångfalds; jämställdhets; miljö och 
omvärldsperspektiven  
Stadsdelsnämnden har utifrån reglementet ett särskilt ansvar för alla människors lika 

värde och rättigheter, att stärka medborgarnas delaktighet samt bidra till ett mer 

demokratiskt och hållbart göteborgssamhälle. Olikheter i medborgarnas 

grundförutsättningar kräver ett ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att 

säkerställa jämställd och likvärdig service och tjänster till invånarna.  

Det är viktigt att medarbetare inom hemtjänsten har ändamålsenliga lokaler för 

verksamhetens behov. Lokaler som delas av flera enheter möjliggör arbetssätt som ger en 

bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet vilket bidrar till målet attraktiv 

arbetsgivare.  

Förvaltningen bedömer inte att en flytt påverkar brukare eller medarbetare utifrån kön, 

ålder, etnicitet eller kultur.  

Flertalet stadsdelsförvaltningar har de senaste åren centraliserat sina hemtjänstenheter 

med goda erfarenheter. Arbetsmiljön har blivit bättre med fler kollegor och samarbetet 

har ökat mellan enheterna. Man kan enklare lösa akuta situationer och personalen blir mer 

positiv till att hoppa in tillfälligt på andra enheter. Man har sett en något ökad 

hyreskostnad, men samtidigt lägre personalkostnader. Då gemensamma lokaler ökar 

samarbetet ger det också en mer likvärdig verksamhet och service för omsorgstagarna. 

Samverkan 
Ärendet samverkas på FSG 2020-10-08. 

Information om ärendet lämnas på LSG 2020-10-05.  

Riskbedömning av arbetsmiljön samt ritningsgranskning inför ny hemtjänstlokal har skett 

2020-09-15. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Lokalsekretariatet. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att tre av Lundbys hemtjänstenheter är i akut behov av 

ersättningslokal i samband med förestående ombyggnation av Byalagsgatans äldreboende 

där de i dagsläget är placerade. Ombyggnationen beräknas påbörjas i februari 2021 och 

hemtjänstens verksamheter ska lämna lokalen på Byalagsgatan senast 2021-02-01. 

En ändamålsenlig lokal med strategisk placering i upptagningsområdet är en förutsättning 

för att skapa effektivitet och kvalitet inom hemtjänstens tre verksamheter samt en god 

arbetsmiljö för medarbetarna. Övrig förutsättning är att den nya lokalen kan tillträdas 

senast den 1 februari 2021. 

En viktigt förutsättningen för inhyrningen är att lokalerna utrustas med anpassade 

inventarier enligt framtaget kostnadsförslag och nyckelskåp. 

Förvaltningen kan mot bakgrund av detta föreslå SDN Lundby och kommunstyrelsen att 

godkänna inhyrning av ny hemtjänstlokal.  
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