
Välkommen till pressträff 
Göteborgs Stad ökar bostadsbyggandet - nya 
boendelösningar för olika målgrupper på kort och 
lång sikt 
 
      
    
 
            28 januari 2016 



Dagordning 
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• Moderator och presskontakt: Henrik Dahlberg, SLK  (072-536 10 99) 

• Vi streamar pressträffen och sänder på goteborg.se  

• Frågor och intervjuer: ställ frågor efter varje delpresentation och när 
hela presentationen är klar. De medverkande är tillgängliga för enskilda 
intervjuer efteråt 

• Presentation och övrigt material finns på goteborg.se 

 

 

 

 



Dagordning 
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• Inledning  
 Sven Höper, direktör, stadsledningskontoret 

• Ensamkommande barn  
 Michael Ivarson, direktör, Social resursförvaltning 

• Temporära bostäder  
 Magnus Sigfusson, direktör, fastighetskontoret 

• Modulbyggnation  
 Mariette Hilmersson, VD, AB Framtiden 

 



Dagordning 
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• Tidsbegränsade bygglov  
 Agneta Hammer, direktör, stadsbyggnadskontoret 

• I stadsdelen  
 Katarina Othelius, stadsdelsdirektör, Örgryte-Härlanda 

• Frihamnen  
 Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling AB 

• Kommunikation  
 Helena Mehner, kommunikationsdirektör, stadsledningskontoret 

 



 
 
 
 
 Inledning 

Sven Höper, direktör välfärd och utbildning 
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Nuläge: Göteborgs Stad 
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• Extra ordinär situation – ledningsgrupp för mottagande av nyanlända 

• 31/12 2015: 6193 asylsökande varav 40% barn 

• I ett vårt arbete för ett jämlikt Göteborg är alla göteborgare 

• Våra utmaningar för bostäder och lokaler 

• Våra utmaningar för skola och arbetsmarknad 

 



 
 
 
 
Ensamkommande unga  
 Michael Ivarson, direktör social resurs 



Ensamkommande 2015 
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• Under 2015 kom många fler ensamkommande asylsökande barn till 
Sverige än året innan. Antalet ökade från 7 049 till 35 369.  

• Samtidigt ökade ensamkommandes andel av alla asylsökande – från 
en tiondel till en femtedel.  

• Av de ensamkommande barnen var 66 procent afghaner. 



Ensamkommande barn Sverige 
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Ensamkommande barn anvisade till 
Göteborg  
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• Totalt har 1696 ensamkommande barn anvisats till Göteborg under 
2015.  

• 55 % av dessa har uppgett att de har en anknytning i Göteborg. 

• Ca 70% av de anvisade barnen bor i Göteborg, övriga är placerade i 
andra kommuner. 

• Nästan 65 % av de anvisade barnen är 15 och 16 år gamla.  

• Knappt 1% av de anvisade barnen är 6 år och yngre.  

• Ca 87% av de ensamkommande barn som anvisats till Göteborg är 
pojkar. 

 

 



Ankomst/Transit barn till Göteborg 
2015 
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• 1 mars Göteborg ankomstkommun. 

• Tillsammans med Mölndal hade vi i början av november 1 500 
ankomstplatser där Göteborg var huvudman för cirka 1 100. 

• Som mest kom under hösten ca 170 barn om dagen. 

•  På grund av nationella politiska beslut fick detta en hastig inbromsning 
i december och det kom endast ett fåtal ankomstbarn om dagen i slutet 
av året.  

• Totalt under 2015 utredde och placerade vi cirka 3225 
ensamkommande barn att jämföra med 179 barn under hela 2014.  



Fakta om boenden 
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•  Vi har ”dammsugit” stadens fastighetsbestånd för att kunna starta 
boenden. 

•  Social resursförvaltning har startat 36 olika boenden, varav 19 helt i 
egen regi i Social övriga i IOP (Ideburet offentligt partnerskap) och på 
entreprenad. 

• Idag har vi 802 ensamkommande barn och unga på boenden, varav 
703 stycken asyl och 99 PUT (permanent uppehållstillstånd). 



Fördelningstal 2015 – 2016 
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• 2015 hade staden ett fördelningstal på 152 barn 

• 2016 har staden 1498 i fördelningstal 

• Ca 500 asylsökande barn anvisade till Göteborg är 
placerade utanför kommunen 

Behov 2016: 

• 2000 platser för att möta upp behovet enligt fördelningstalet 
samt att ta hem de ca 500 ensamkommande anvisade till 
staden men som är placerade runt om i landet  



Ensamkommande i temporära 
boendelösningar 
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• Boenden anpassade efter barnens ålder  

• För minderåriga är det bemanning dygnet runt 

• Hem för vård och boende (HVB-hem) eller träningslägenheter 

• Högst 60 platser per enhet 

 

 

 

 



Temporära bostäder 

Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör  

15 



Uppdraget 
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• Göteborgs Stad ökar bostadsbyggandet. 

–  nya boendelösningar för olika målgrupper på kort och lång sikt 

• Målgrupper är ensamkommande och barnfamiljer 

• Lägenheter i temporära byggnader 

• Byggnaderna är tidsbegränsande till max 15 år 
 

 



Varför satsa på temporära bostäder? 
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• Snabbare process för att kunna börja bygga - bostäder på plats fortare 

• Behovet av bostäder är stort, genom att bygga fler lägenheter och 
bygga om skapar vi trygga och säkra boenden 



Vad vill vi skapa? 
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• Vi använder möjligheten de temporära bostäderna ger att skapa 
förutsättningar för en mer jämlik stad och motverka segregation. Detta 
gör vi genom att placera de temporära bostäderna i de områden i 
Göteborg som ännu inte har tagit emot så stort antal flyktingar 

• Vi strävar efter bostäder med god standard och utformning och även en 
god utemiljö som kan skapa ett mervärde i sin näromgivning 

 



Modulbyggnation 
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Ensamkommande 

• Kategori 1)  ”HVB-hem” Hem för vård och boende (Asyl och Permanent 
uppehållstillstånd)  

• Kategori 2) Lägenheter om 2-4 r o k för gemensamt boende med lägenhet för 
gemensamhetslokal och personalutrymmen 

• Kategori 3) Lägenheter om 1 r o k (likt studentbostad) för träningsboende med 
lägenhet för stöd i närheten  

Barnfamiljer  

• Kategori 4) Genomgångsbostäder Lägenheter om 2-4 r o k för enskilt boende 
med avstående av besittningsskydd 

Önskvärda lösningar: 



Roll- och ansvarsfördelning 
 Temporära bostäder 

20 

• Fastighetskontoret 
– Samordnar involverade aktörer och ansvarar för helheten. 
– Klargör behov avseende genomgångsbostäder för barnfamiljer 
– Tillhandahåller mark 
– Tecknar arrendeavtal och hanterar markrelaterade genomförandefrågor inför 

byggnation 
 

• Sociala resurs 
– Klargör behov avseende ensamkommande 
– Verksamhetsutövare kategori 1-3 
 

• Lokalsekretariatet 
– Hanterar beslut, finansiering, tecknar avtal etc 
– Klargör de affärsmässiga förutsättningarna för inhyrning för kategori 1-3  

 



Roll- och ansvarsfördelning forts. 
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• Förvaltnings AB Framtiden 
– Projekterar, handlar upp, bygger och förvaltar för kategori 1-4 
– Tillhandahåller mark för kategori 1-4 

 
• Lokalförvaltningen 

– Ansvarar för temporära utbildnings- och verksamhetslokaler 
– Förhandlar och förbereder avtal om inhyrning för kategori 1-3 
– Utgör mellanhyresvärd och ansvarar eventuellt för teknisk förvaltning 
 

• Älvstranden Utveckling AB 
– Tillhandahåller mark för kategori 1-4 
– ”Arrendeanvisar” för kategori 2-4 
– Tecknar arrende- och markanvisningsavtal och hanterar markrelaterade 

genomförandefrågor inför byggnation 



  
 Inhyrning, egna lokaler, förvärv 

Samordnare: LS 
 

Organisation 
Bostäder nyanlända ensamkommande samt barnfamiljer 

22 22 22 

Planeringsgrupp 
Boende 

Syfte: analysera läget, klarlägga 
behov, formulera beställningar. 

SRF, SDF, SLK, LS, FK 
Kommunikationsansvar SRF, SLK 

 

 
 

Styrgrupp 
SLK/Utskott 

 
 

Spår: Familjehem 
Samordnare: SDF 

 
 

Spår: IOP 
Samordnare: SRF 

 

Spår: Upphandlingar 
Samordnare: SRF 

 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Genomförande
grupp 

FK, LS, LF, SBK, 
MF, RT, PoN, 

TK, Framtiden, 
Älvstranden 

Sammankallande FK 
 

Modulhus 
Samordnare: FK  

 

Mottagarfunktion 
Lokaliserad på FK 

(samordnare FK, LS) 
 

Strategisk 
genomförande

grupp 
FK 

Spår: Boende i egen regi: SRF 



  
 Inhyrning, egna lokaler, förvärv 

Samordnare: LS 
 

Organisation 
Bostäder nyanlända ensamkommande samt barnfamiljer 

23 23 23 

Planeringsgrupp 
Boende 

Syfte: analysera läget, klarlägga 
behov, formulera beställningar. 

SRF, SDF, SLK, LS, FK 
Kommunikationsansvar SRF, SLK 

 

 
 

Styrgrupp 
SLK/Utskott 

 
 

Spår: Familjehem 
Samordnare: SDF 

 
 

Spår: IOP 
Samordnare: SRF 

 

Spår: Upphandlingar 
Samordnare: SRF 

 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Beställning 
boendeplatser 

Genomförande
grupp 

FK, LS, LF, SBK, 
MF, RT, PoN, 

TK, Framtiden, 
Älvstranden 

Sammankallande FK 
 

Modulhus 
Samordnare: FK  

 

Mottagarfunktion 
Lokaliserad på FK 

(samordnare FK, LS) 
 

Strategisk 
genomförande

grupp 
FK 

Spår: Boende i egen regi: SRF 

Barnfamiljer 
FK 

 
 

Beställning 
bostäder 
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• En arbetsmodell har utvecklats som innebär att varje plats undersöks genom 
underhandskontakter med berörda förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, park- 
och naturförvaltningen, kretslopp och vatten, lokalsekretariatet, konsument- och 
medborgarservice, idrott- och föreningsförvaltningen för att utröna 
förutsättningarna så grundligt som möjligt 

 

• Därefter sker en formell remissrunda i samband med bygglovshanteringen, men då 
bör mycket redan vara klarlagt. Genom denna "tvåstegsraket" bedömer vi att 
risken för sena överraskningar minskar 

 

Markundersökning 
arbetsmetod och prioriteringar 



Hur hittar vi möjliga platser 
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Luckor i befintligt bostadsbestånd 

Centrala lägen nära service, bostäder och kollektivtrafik. Planlagd mark för 
annat ändamål 

Parkeringsytor 
Centrala lägen nära service, bostäder och kollektivtrafik. Planlagd 
mark för annat ändamål. Överdäckning av p-yta för att behålla 
parkering 

Naturmark 
5-20 km från centrum, nära natur och bostäder lite längre från handel och 
kollektivtrafik. Ej planlagd mark 

Idrottsplaner 
Centrala lägen nära service, bostäder och kollektivtrafik. Planlagd mark 
för annat ändamål. Marken plan och utan naturhinder eller arkeologi 

 

 



Lokaliseringar 
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• Generellt kan man säga att det som eftersöks är plana ytor, med 
hyfsade stabilitetsförhållanden, nära kollektivtrafik och annan 
bostadsbebyggelse 

• Detta har resulterat i en sammanställning, som i nuläget omfattar 12  
platser med kapacitet för bostäder för ca 3000 personer. Platserna har 
stor spridning i staden 

• Vi bedömer att alla dessa platser kommer att bli aktuella för 
bygglovsansökningar under våren 

• Ytterligare platser kan bli aktuella för bygglovansökningar längre fram, 
beroende på hur behovssituationen utvecklas 

 

 

 



Identifierade 
områden i 
staden 
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28 



Ånäsfältet, Bagaregården  
Örgryte-Härlanda 

29 



Kärralundsvallen 
Örgryte-Härlanda 

30 



Björkekärrsplan, Sävenäs  
Örgryte-Härlanda 

31 



Fridkullagatan, Krokslätt  
Centrum 
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Lilla Glasmästaregatan, Krokslätt  
Centrum 
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Hinsholmen, Älvsborg  
Västra Göteborg 

34 



Fiskebäck 
Västra Göteborg 
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Väster om Lemmingvallen; Utby  
Östra Göteborg 

36 



Amundön, Brottkärr  
Askim-Frölunda-Högsbo 

37 



Askimsviken, Hult  
Askim-Frölunda-Högsbo 

38 



Skintebo småbåtshamn  
Askim-Frölunda-Högsbo 
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Tuve  
Norra Hisingen 

40 



Ordinarie bostadsproduktion 
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• Att ta fram temporära bostäder är bara ett av Göteborgs Stads många 
uppdrag. Vi jobbar på som vanligt för studenter, bostadslösa och övriga 
göteborgare för att skapa förutsättningar för fler bostäder 

 



Modulbyggnation 
 

Mariette Hilmersson, VD Framtiden 
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Framtidens uppdrag 
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• Bygga bostäder i modulkonstruktion på av fastighetskontoret anvisade 
platser  

• Ansöka om tillfälliga bygglov - görs successivt när varje plats är utredd 
och klar  

• Upphandla modulleverantörer - pågår 

• Ägare till modulerna 

• Framtiden kommer att blockuthyra bostäderna till förvaltningsenhet i 
staden som också ansvarar för uthyrningen 

• Teknisk förvaltning sköts av Framtiden 

 



Upphandling av moduler 
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• Förfrågningsunderlag ligger ute i Sverige och Europa 

– leverans och montering av bostadsmoduler i 2-3 våningar 

– hänsyn taget till krav ställda av socialresurs för respektive boende 
kategori 

– krav ställda på kvalitet, estetik, funktion 

• Leveranstid av moduler kommer att anges i anbuden 

• Sista dag för anbudsinlämning 15 februari 2016 

 



Vad är en modul? 
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• Flyttbara enheter 

• En eller flera moduler kan utgöra en bostad men en modul kan också 
innehålla flera bostäder 

• Kompakta bostäder och flera likadana 

• Boendekvalitet samma som i vanliga bostäder 

• Tekniska livslängden är kortare än i vanlig byggnation 

 



Tidsbegränsade bygglov 

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör 
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Vilka regler gäller för tidsbegränsade 
bygglov? 
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• Kan ges under en begränsad tid - om det finns ett tillfälligt behov 

• Kan ges för högst tio år 

• Kan förlängas med fem år i taget 

• Sammanlagd tid får inte vara mer än femton år 

• I stort sett samma prövning som vid ett permanent bygglov, men kan 
tex strida mot gällande detaljplan 

• Får inte vara betydande olägenhet 

 



Vem är berörd och kan påverka? 
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• De som är berörda, t ex fastighetsägare eller boende på 
grannfastigheter, ska få möjlighet att tycka till innan byggnadsnämnden 
beslutar 

• Andra som tycker att de är berörda kan också lämna synpunkter till 
byggnadsnämnden, nämnden bedömer då om man är berörd eller inte 

 

 



Vem kan överklaga? 
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• Ett bygglov kan överklagas av den som är berörd 

• Ett eventuellt överklagande hanteras av Länsstyrelsen som första 
instans, de gör då också en bedömning av om man är berörd och har 
rätt att överklaga 



I stadsdelen 
Katarina Othelius, stadsdelsdirektör  
SDF Örgryte-Härlanda 
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Ansvarsfördelning 

51 

Ansvaret skiljer sig åt beroende på typ av bostäder och vem som bor 

• Ensamkommande ungdomar (de flesta är i gymnasieåldern) 
– huvudansvarig är social resursförvaltning och utbildningsförvaltningen 

• Familjer – huvudansvarig är stadsdelsförvaltningen 

 



Utbildning, kultur och fritid, 
socialtjänst 
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• Skola och förskola 

• Språkundervisning 

• Tillgång till kultur och fritidsaktiviteter 

• Socialtjänst 

• Viktigt arbeta tvärsektoriellt 

 



Föreningsliv och civilsamhället 
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• Samarbete med föreningar och civilsamhället i stadsdelarna 

• Mycket stort engagemang – många vill ställa upp 

• Utveckla samarbetet med civilsamhället 

 



Frihamnen 
Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling 
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Nio byggrätter – 6 st på Kvillepiren, 2 st i 
Lundbyhamnen samt en på Lundbykajen. Marken 
arrenderas under 15 år. 

Ca 650 bostäder 

För att skapa en social blandning i området 
byggs bostäder för tre olika kategorier; 

• 1/3 Studentbostäder 

• 1/3 Nyanlända (genomgångsbostäder för 
barnfamiljer och mindre boenden för 
ensamkommande flyktingbarn) 

• 1/3 Företagsbostäder 

samt ett antal mindre verksamhetslokaler i 
bottenvåningar 

Arrendeanvisning - Frihamnen 
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Anläggs av Älvstranden Utveckling och 
förvaltas av en ”samfällighet” där de 
blivande aktörerna ingår. 

Exempel på åtgärder; 

- Försörjningssystem (VA, fjärrrvärme, el) 

- Gata, gång- och cykelväg 

- Belysning 

- Rekreationsområde och 
gemensamhetsbyggnad  

- Pontonbrygga mellan Kvillepiren och 
Kajskjul 122 

 

 
INFRASTRUKTUR OCH ”ALLMÄN PLATS” 
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• Utförda investeringar i bussdragning, 
badkultur, lekskulptur optimeras och skapar 
kvaliteter 

• Park som gemensam mötesplats utvecklas 
vidare ut på Kvillepiren genom den tillfälliga 
bebyggelsen 

• Underlag för offentlig service, stadsliv och 
affärsverksamheter inom Frihamnens första 
etapp stärks genom ökat lokalt underlag 

 

 

 

 

 

Fördelar – placering i Frihamnen 
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Visionsskiss RaumlaborBerlin 



59 

”Arrendeanvisning” läggs ut på FK:s 
hemsida 28 januari. Sista svarsdag 17 
mars 

Inkomna svar utvärderas i månadsskiftet 
mars/april. Tilldelning av lotter till aktörer 22 
april. 

Projektering av infrastruktur och ”allmän 
plats” påbörjas inom kort. Dessa arbeten 
planeras att påbörjas i april. 

Första etableringen av bostäder, under 
2016. 

 

 

 
TIDPLAN 
 



Kommunikation 

Helena Mehner, kommunikationsdirektör 
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Allmänt informationsmöte 
- hur kommunicerar vi med boende? 

61 

• Allmänna informationsmöten i berörd stadsdel. Samma upplägg i alla sex stadsdelar. 

• Boende, näringsidkare och föreningar bjuds in till informationsmöte om helheten. Sker 
snarast.  

• Berätta vad vi vet nu 

• Syftet med dessa är att ge en överskådlig bild av uppdraget och hur stadsdelen berörs 

• Aktuell information på berörd stadsdelswebb samt goteborg.se/flyktingmottagande 

 

 



Information när ett boende öppnar 

62 

• Sociala resurs har ett upplägg för hur  detta går till , så väl för 
information som själva boendet. Sociala resurs kontaktar respektive 
SDF i god tid innan boendet öppnar 
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