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Etablering av bostad med särskild service 
(BmSS) Södra Vårvindsgatan 1 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd:  

1. Stadsdelsnämnden Lundby ger förvaltningen i uppdrag att starta en bostad 

med särskild service (BmSS) för sju hyresgäster på Södra Vårvindsgatan 1, 

Lundby. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby begär godkännande hos kommunstyrelsen om 

inhyrning av sju lägenheter för hyresgäster samt lokaler för gemenskap och 

för personal hos Södra Kyrkbyn AB. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby begär hos Planering och samordning inom 

funktionshinderområdet i resursnämnd Örgryte-Härlanda, att 

expansionsmedel avsätts för utökning av BmSS enligt Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS) med sju lägenheter. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Lundby gav 2015 lokalförvaltningen i uppdrag att genomföra en 

förstudie för att utreda förutsättningarna att etablera en bostad med särskild service 

(BmSS) på Södra Vårvindsgatan 1. I korsningen Södra Vårvindsgatan och Dysiksgatan 

ska cirka 33 nya bostäder ska byggas i flerbostadshus. Omgivande bebyggelse 

kännetecknas av småhusbebyggelse och flerbostadshus byggda mellan åren 1940–60.  

Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande om inhyrning av en BmSS med totalt 

sju lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme. Hyresavtal föreslås tecknas för 

tio år med start 2020-12-15.  Förvaltningen bedömer att planeringen och 

dimensioneringen av bostaden ger goda förutsättningar för att verksamheten kommer 

fungera bra ur hyresgäst- och medarbetarsynpunkt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Hyresvärden, Södra Kyrkbyn AB erbjuder en BmSS på Södra Vårvindsgatan 1 som 

omfattar sju lägenheter, ytor för gemenskap och personalutrymmen. Ytan är totalt cirka 

446 m² varav cirka 364 m² är enskild och gemensam bostadsarea. Hyresavtal föreslås 

tecknas för tio år med start 2020-12-15. Hyreskostnaden består av en grundhyra och ett 

hyrestillägg som ska betalas under 5 år. Hyrestillägget avser de särskilda anpassningar 

som behöver göras för en BmSS. Det fulla hyrestillägget ska betalas om avflyttning sker 

innan kontraktstiden är slut. Hyreskostnaden för Lundby kommer att uppgå till cirka 485 
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tkr. Stadens hyra gentemot fastighetsägaren, inklusive värme och vatten blir ca 1 155 tkr, 

fastighetsskatt tillkommer.  

Huvuddelen av lägenheterna har 1 rum och kök och är mellan 35 m² och 44 m² och en 

lägenhet med 2 rum och kök som är 50 m². Månadshyran blir från 7 300 kronor och 9 050 

kronor inklusive värme och vatten.  

Fastighetsägaren åtar sig att genomföra för verksamheten nödvändiga anpassningar av 

lokalen bland annat i form av sprinkler, brandlarm med mera. Om verksamheten har 

önskemål om ytterligare åtgärder vilka inte överenskommits under förstudien kommer 

kostnader för dessa debiteras stadsdelsförvaltningen. 

Då BmSS Södra Vårvindsgatan 1 innebär en utökning med sju lägenheter i stadsdelen 

kommer den ökade driftskostnaden att finansieras ur anslaget för expansionsmedel. 

Expansionsanslaget avser att täcka driftskostnaderna för nya objekt under perioden från 

driftstart tills dessa fångas upp av resursfördelningsmodellen. Storleken på 

expansionsmedel beräknas utifrån behovsbedömningar av BmSS enligt LSS.  

För de fem första åren får stadsdelen även 20 000 kronor per lägenhet och år som 

kompensation. Vid en start av en BmSS uppstår initiala merkostnader. Ett startbidrag 

motsvarande en summa av åtta procent på beräknade driftskostnader utgår som 

kompensation för dessa merkostnader.  

Om stadsdelsnämnden Lundby inte genomför projektet kommer lokalförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader för förstudien. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stad har högt ställda krav och mål avseende miljö och strävar efter ett hållbart 

byggande med helhetssyn. 

Bedömning ur social dimension 
Planeringen av BmSS utgår från att personer med funktionsnedsättningar ska få goda 

levnadsvillkor i den nya bostaden. Bostaden ligger integrerat i ett bostadsområde och 

planeras för att tillgodose behovet för kommande hyresgäster oavsett 

funktionsnedsättning, kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, religion eller annan 

trosuppfattning, etnicitet och sexuell läggning. 

Bostaden planeras för vuxna personer med funktionsnedsättningar som har rätt till BmSS. 

I de fall barn besöker enheten ansvarar verksamheten för att det kan ske på ett tryggt sätt. 

Samverkan 
Information samt ritningsgranskning i Lokal samverkansgrupp 2019-09-16 

 

Samråd med rådet för funktionshinderfrågor 2019-10-16 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Lokalsekretariatet och Lokalnämnden. 
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Bilagor 
1. Lokalsekretariatets yttrande, 2020-03-17 (diarienummer 0466/15) 

Ärendet  
Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande om inhyrning av en bostad med särskild 

service (BmSS) på Södra Vårvindsgatan 1. Ett beslut från stadsdelsnämnden om att 

etablera detta BmSS innebär att lokalförvaltningen kan färdigställa avtal för inhyrning 

med tillträde från och med den 15 december 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Lundby gav 2015 lokalförvaltningen i uppdrag att genomföra en 

förstudie, inklusive kostnadskalkyl, för att utreda förutsättningarna att etablera en BmSS 

på Södra Vårvindsgatan 1, Lundby, där cirka 33 bostäder byggs av TLAB och 

Skeppsviken. Objektet finns med i Produktionsplan 2019-2022 som en inhyrning med 

färdigställande under 2020. Planen är antagen av stadsdelsnämnden Lundby den 11 

december 2018.  

Behovet av BmSS är fortsatt stort i Göteborgs stad. I Plan för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2021 görs en bedömning att cirka 320 personer har behov av 

en BmSS inom planperioden. 

I stadens budget framgår att: ”Fler bostäder med särskild service (BmSS) behöver 

byggas, gärna tillsammans med andra aktörer. Stadsdelsnämnder och ansvariga 

fackförvaltningar ska samverka för att tillsammans effektivisera processen med att 

planera BmSS i staden. Samtliga bostäder med särskild service ska ha full wifi-täckning”. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen konstaterar att det i staden finns ett fortsatt stort behov av BmSS av olika 

slag. Bristen på lägenheter i BmSS leder till att beslut inte kan verkställas, vilket medför 

ökade kostnader för boende i samtliga stadsdelar.  

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har av kommunfullmäktige ett uppdrag som 

resursnämnd med ansvar att planera, samordna och förmedla bostäder för personer med 

funktionsnedsättningar.  Förvaltningen har medverkat aktivt i förstudien. Det är 

förvaltningens uppfattning att planeringen och dimensioneringen av bostaden ger goda 

förutsättningar för att verksamheten kommer fungera bra ur hyresgäst- och 

medarbetarsynpunkt. 
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