
När ni behöver nya eller förändrade lokaler och utemiljöer, bygger vi för er. 
Lokalförvaltningen arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad.

Vi bygger för er verksamhet



verkar lokalbehovet, så det är därför viktigt att ni noga 
tänker igenom ert behov. 
När förstudien är klar lämnas den för beslut till lokal-
sekretariatet och vidare till er politiska nämnd, som i 
sin tur begär pengar från kommunstyrelsen. Hur snabbt 
förstudien bereds för beslut styrs av en prioriterings- 
ordning som ligger fast i staden.

Från väckt behov till inflyttning
Vi brukar räkna med att det tar sammanlagt två till 
fyra år från det att ett behov är väckt till inflyttning. 
Förberedelse, projektering och upphandling inför en 
ny-, om- eller tillbyggnad tar ofta lika lång tid som själ-
va byggandet. 
Från första spadtaget tills er verksamhet kan flytta in 
måste ni räkna med ett och ett halvt år, det är den van-
ligaste tiden för ett byggprojekt. 
För tillfälliga paviljongbyggnader är planeringen och 
byggtiden kortare, cirka ett år. 
Mindre ombyggnadsprojekt, underhåll och reparatio-
ner brukar ta kortare tid och innehåller färre eller kor-
tare moment i byggprocessen.

För att resultatet ska bli bra krävs det ett samarbete 
mellan lokalförvaltningens projektledare och er verk-
samhet. Lokalförvaltningen (LF) gör en förstudie (en 
utredning) för att ta fram ett förslag till lösning och 
kostnaden för den. Som underlag behöver vi er lokal-
behovsanalys, som är en noggrann beskrivning av vilka 
funktioner ni behöver. Funktioner kan exempelvis vara 
”arbeta vid bord i grupper med sex elever”. Lokalbehovs-
analysen är en av flera delar som arbetas in i förstudien.
När ett beslut om byggnation är fattat är det svårt att ta 
med ytterligare funktioner som ni önskar och som på-

Vi bygger för er verksamhet

När en verksamhet behöver nya eller 
förändrade lokaler och utemiljöer så 
är det lokalförvaltningen som bygger 
dem på uppdrag av Göteborgs Stad.

Vi jobbar med ramprogram och använ-
der stadens riktlinjer för byggnationer.



Hur förmedlar ni bäst ert lokalbehov till LF?
Under förstudien är det viktigt att projektledaren får 
en djupare förståelse för hur ni vill arbeta och hur ert 
lokalbehov ser ut. Er lokalbehovsanalys är en grundlig 
genomgång av vilka behov och funktioner som ni vill 
ska uppfyllas i era framtida lokaler eller utemiljö. Det 
är bra om ni också fångar upp era brukares och intres-
senters åsikter och önskemål i arbetet med lokalbehovs-
analysen.
En mall för lokalbehovsanalys finns på webben för 
ramprogrammet för förskole- och skolbyggnader:  
http://byggaforskolaskola.goteborg.se (sök på ”lokalbehov”). 
Vad gäller andra byggnationer – fråga LF:s projekt- 
ledare om mall för lokalbehovsanalysen.

Vad ingår i byggprojektet?
Jalusier, passagesystem, belysning och utemöbler – vem 
betalar för vad? 
Lokalförvaltningens ”Gränsdragningslista för byggpro-
jekt”, som finns på webben, klargör vem av oss som be-
kostar olika typer av utrustning. Det är viktigt att er 
verksamhet går igenom listan tidigt så att ni inte missar 
några beställningar. 

Sök på ”Lokalförvaltningens kundinformation”. På 
kundinformationens startsida hittar ni länken ”Gräns-
dragningslista för byggprojekt” uppe till vänster.

När ett beslut är fattat om att starta ett byggprojekt är 
det en rad andra professionella yrkeskompetenser, som 
tillsammans med en av er utsedd representant för verk-
samheten, planerar detaljer för rumslösningar, instal-
lationer och utemiljö. Er verksamhet har fortsatt regel-
bunden kontakt med projektledaren under tiden.

Miljö och hållbarhet
Välisolerade byggnader, närvarostyrd ventilation och 
belysning som anpassar sig efter dagsljus. Det är några 
exempel på hur lokalförvaltningen, i nya eller ombygg-
da fastigheter, säkrar en lägre energiåtgång som är hälf-
ten så låg som de nationella kraven är. Vi jobbar också 
målmedvetet med att ersätta äldre oönskade material 
mot mer hållbara material i befintliga fastigheter. När 
det är dags för renovering eller nybyggnad väljer vi ge-
nomgående tåliga, giftfria och bullerdämpande mate-
rial enligt högt ställda krav.

Under byggtiden har vi stort fokus på fukt för att 
undvika fuktrelaterade problem när er verksamhet 

väl är på plats. På byggarbetsplatsen källsorterar och 
återvinner vi byggavfall så långt det är möjligt.

Vanliga orsaker till försening 
Överprövning
Om detaljplanen, bygglovet eller upphandlingar blir 
överprövade i domstol stoppar byggprocessen och den 
ursprungliga tidplanen förskjuts minst tre månader. 
Projektledaren håller er uppdaterade om nya datum 
utifrån den juridiska processen.

Verksamhet pågår i närheten
Om en ordinarie verksamhet pågår i samma område 
som byggprojektet kan det ta längre tid än om verk-
samheten flyttar ut tillfälligt till andra lokaler. Oftast 
på grund av säkerhetsskäl och för att upprätthålla en 
godtagbar arbetsmiljö för brukare och personal.

Årsberoende väderlek   
Väderförhållanden spelar en viktig roll i tidplanen. 
Byggstart vid fel årstid kan förlänga byggtiden.

Teaterfoajé på Blå Stället i Angered.



Ert arbetsmiljöansvar under ombyggnaden 
Alla på en byggarbetsplats – även en berörd verksam-
het i eller nära en byggarbetsplats – ska känna till vil-
ka ordnings- och skyddsregler som gäller under hela 
byggprojektet.
Er enhetschef är ansvarig för arbetsmiljön i ert verk-
samhetsområde medan LF ansvarar för arbetsmiljön 
på byggarbetsplatsen och ser till att det finns en arbets-
miljöplan som beskriver hur skyddsarbetet är organise-
rat och vilka risker som finns i byggprojektet. Särskilt 
de risker som finns med att ha en aktiv verksamhet 
igång under byggnationen, och de skyddsåtgärder vi 
måste vidta för att förhindra de identifierade riskerna. 
Planen ska vara fastställd innan arbetsplatsen etable-
ras. Det ska även finnas kontaktuppgifter till enhets- 
chefen och skyddsombud i arbetsmiljöplanen.

Hur mycket får det lov att väsnas?
I vissa byggnationer kan det tidvis vara betydande stör-
ningar för de som bor i, vistas på eller besöker området 
runt byggarbetsplatsen: buller, vibrationer och damm. 
Sådana stadier är rivning, pålning och markarbeten. 
Ofta kommer de tidigt eller sent under byggprojektet. 

När byggnationen pågår inne hos eller i närheten av er 
verksamhet informerar vi er på plats om vilka tidpunk-
ter som är särskilt påfrestande. 
Lokalförvaltningen bär ansvar för att de som arbetar 
med byggprojektet följer gällande lagar, regler och mil-
jökrav. Ni kan självfallet också höra av er till LF:s pro-
jektledare om ni upplever att besvären blir för stora.
När bygget sätter igång måste ni räkna med att arbete 
pågår vardagar mellan klockan 6.45 och 17.00. Bygg-
nadsarbete kan i undantagsfall förekomma på andra tider.

Var ska vi parkera under byggtiden? 
LF försöker alltid hitta tillfredsställande tillfälliga tra-
fik- och parkeringslösningar tillsammans med er verk-
samhet. Ni måste ändå räkna med en begränsad fram-
komlighet. Säkerheten för brukare och anställda vid 
byggarbetsplatsen och effektiva materialtransporter 
är alltid prioriterade. Vi måste hjälpas åt att se till att 
tillfälliga trafik- och parkeringsregler blir respekterade.

Information till era brukare
Större byggprojekt har egna informationstavlor på plats 
och tryckta broschyrer som visar och berättar vad lokal- 

förvaltningen bygger och exempelvis när det är stör-
ningar som påverkar brukare och närboende. Vid sär-
skilt påfrestande skeden under byggtiden kan vi behö-
va er hjälp med att i förväg informera brukare.
Ni kan också hänvisa till lokalförvaltningens webbsida 
på goteborg.se/lokalforvaltningen eller http://bygga-
forskolaskola.goteborg.se och en karta med markörer 
över förskolor och skolor. Den har en kortfattad eller 
längre information om det aktuella byggprojektet. 

Nya lokaler hos andra hyresvärdar
När staden inte kan erbjuda lokaler i egna fastigheter 
och det inte är aktuellt att bygga nytt hyr LF lokaler av 
andra kommunala eller privata fastighetsägare. 
På uppdrag av lokalsekretariatet företräder hyresenhe-
ten på LF er verksamhet i en förhandling med fastighets-
ägaren om att anpassa lokalerna så att de passar ert behov.
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ritningar 
tas fram, att myndigheternas krav och ert lokalbehov 
blir uppfyllda och själva byggnationen. 
 Det är alltid LF och den inhyrda fastighetsägaren som 
förhandlar. Fastighetsägaren har dock sista ordet vad 
gäller omfattningen av anpassningar.



När det är dags att flytta in
Projektledaren berättar när det är dags 
för er att flytta in – tänk på att ha med 
inflyttningskostnaden i budgeten för in-

flyttningsåret. I god tid före inflyttningen behöver ni 
ordna följande saker:
•	 Skaffa abonnemang för telefoni, tv och IT.
•	 Utrymningsplaner, andra informations-  och  

orienteringsskyltar ute och inne.
•	 Utse en anläggningsskötare för brandlarm.
•	 Anmäla till miljöförvaltningen att verksamheten 

flyttar till en ny eller förändrad lokal. 
•	 Beställa brandsläckare. 
•	 Beställa sopkärl och skaffa abonnemang för  

sophämtning.
•	 Köpa in material för snöskottning och halk-

bekämpning.
•	 Ta emot nycklar och taggar och sätta upp ett  

låsschema.

Brukarpärm för utrustning, 
system och skötsel 
Senast på inflyttningsdagen har vi en ge-

nomgång tillsammans och då får ni också en brukar-
pärm med information om hur ni exempelvis ska han-
tera:
•	 Brandlarm och inbrottslarm.
•	 Passagesystem.
•	 Maskiner i storkök, tvättmaskiner, torkskåp och 

dylikt.
•	 Brandutrustning.
•	 Information om lokalvård och skötselinstruktionen 

för golv.
•	 Utemiljö, exempelvis sandlådor. 
•	 Klimatskalet – husets ytterhölje och installationer 

som gör att ni får ett bra inneklimat och håller 
nere driftkostnaderna.

Av X-listan i LF:s kundinformation på webben finns 
en detaljerad ansvarsfördelning för drift och underhåll 
mellan LF och er verksamhet. Sök på ”Lokalförvalt-
ningens kundinformation” på webben. X-listan finns 
uppe till vänster.

När ni bott i det nya ett tag 
– Garantibesiktning
I er nya eller ombyggda fastighet lämnar 

leverantören garantier för utfört arbete och installationer, 
med mera. Det finns olika garantitider för olika typer av 
utrustning. 
Två år efter inf lyttning kallar lokalförvaltningens  
garantiförvaltare till en uppföljande garantibesiktning 
av byggnationen. 
Inför garantibesiktningen samlar LF ihop era fel- 
anmälningar. Det är viktigt att ni skyndsamt rappor-
terar de fel som ni upptäcker så att de blir registrerade 
och omhändertagna innan garantitiden går ut. Felan-
mälan gör ni till LF:s kundmottagning på webben eller 
på telefon 031-365 03 65. Sök på ”Lokalförvaltningens 
kundinformation”. 
För övriga frågor om er nya fastighet ska ni vända er 
direkt till er förvaltare. Information om vem som är er 
förvaltare hittar ni i Lokalförvaltningens kundinfor-
mation på webben. Klicka på länken ”Kontaktpersoner 
inom LF” uppe till vänster.

Nya Torslandaskolan är en lågenergibyggnad.



Byggnadsprogram, 2–6 månader
Ett mer detaljerat byggnadsprogram behövs om lokal-
behovet är omfattande och komplext. Medverkan från 
er verksamhet är av stor vikt under programskedet. 

Projektering, 4–8 månader 
Detaljerade beskrivningar och ritningar av byggpro-
jektet utifrån budgetramen. Tillsammans har vi fort-
löpande verksamhetsmöten och avstämningar. Även 
skyddsombudet ska granska ritningarna.

Konstnärlig utsmyckning 
I alla stadens byggprojekt ska det finnas konst som är 
specifikt utformad för den aktuella byggnaden. Er verk-
samhet blir kallad till konstmöten med LF:s konstmil-
jögrupp. Om ni vill göra barn, elever eller boende del-
aktiga i utsmyckningen ska ni lägga fram sådana tankar 
redan vid det första mötet med konstmiljögruppen. 

Förstudie, 4–6 månader
Projektledarens utredning för att ta fram ett kostnads-
beräknat förslag om vilka förutsättningar och funktio-
ner som ska vara uppfyllda om vi bygger. Förstudien 
kräver en lokalbehovsanalys från er utifrån ert behov 
(se rubriken ”Förmedla lokalbehovet till LF”) och ett 
projektanpassat lokalprogram från oss utifrån stadens 
ramprogram. En eventuell kostnad för evakuering av 
verksamheten finns med i kostnadsförslaget.

Verksamhetsmöten (brukarmöten)
Samarbets- och dialogmöten mellan LF:s projektledare 
och er verksamhet fram till byggstart för att ta fram ett 
så bra underlag som möjligt. 

Beslut om genomförande 
Ett politiskt finansierat beslut om att påbörja en bygg- 
process. Lokalsekretariatet gör en tidplan för byggpro-
jektet och ni ska nu planera för att en evakuering kan 
bli aktuell för er befintliga verksamhet.

Upphandlingar, 1–3 månader vardera 
LF handlar upp konsulter och byggentreprenader vid 
två olika tillfällen, inför projektering och innan bygg-
start, enligt lagen om offentlig upphandling, (LOU). 
Om en upphandling blir överprövad förskjuts den ur-
sprungliga tidplanen (se ”Vanliga orsaker till förseningar”).

Möte inför byggstart 
Projektledaren kallar till ett möte när upphandling-
arna är klara. Där träffar LF:s projektgrupp, berörd 
verksamhet och entreprenören för att informera om 
hur byggnationen går till, säkerhet, ansvarsfördelning, 
tillgänglighet, eventuella evakueringar av befintlig 
verksamhet, tidplan och kontaktuppgifter till alla in-
blandade. Identifierade risker för berörd verksamhet 
arbetas in i arbetsmiljöplanen. LF:s externa byggledare 
är den person som ansvarar för praktiska frågor på bygget. 

Olika skeden i ert byggprojekt

Förstudie Byggnadsprogram Upphandling Projektering

Möten med stor chans att påverka

Verksamhets- 
möten

Verksamhets-/ 
informations- 

möten

Verksamhets- 
möten

Verksamhets- 
möten

Verksamhets- 
möten

Verksamhets- 
möten

Verksamhets- 
möten

Möten med liten chans att påverka

Beslut om 
genomförande



Informationsmöten
Regelbundna avstämningar med era verksamheter om 
tidplanen och arbetsmiljön kring byggarbetsplatsen. 
Mötena inkluderar er måltidspersonal, lokalvårdare, in-
ternservice och IT-strateg. Ibland behöver fler få infor-
mation om vad som händer, exempelvis vid byggskeden 
med buller och damm. Om projektet visar sig bli för-
senat så meddelar LF även er sektorchef om förseningen. 

Byggnation, 12–18 månader 
När stängsel, maskiner och byggbodar kommit på plats 
är arbetsplatsen etablerad och byggnationen påbörjad. 

Avstämning inför inflyttning
I god tid innan inflyttning finns det saker som ni be-
höver planera, beställa och köpa in. Vilka andra avdel-
ningar i förvaltningen behöver planera för er inflytt-
ning? (Se ”När det är dags att flytta in”).

Avstämning innan slutbesiktning 
Projektledaren har en genomgång på plats där ni kan 
påpeka det som ni uppfattar som avvikelser och fel. Ob-
servera att det som er verksamhet uppfattar som fel ändå 
kan stämma med de ursprungliga bygghandlingarna 
och alltså inte är fel i juridisk mening. Projektledaren 
gör en bedömning utifrån avtalet med entreprenören. 
Om ni vill få en ändring till stånd i efterhand som inte 
ingår i beställningen kommer det att föra med sig en yt-
terligare kostnad för er verksamhet.

Slutbesiktning 
En noggrann genomgång mellan entreprenören och lo-
kalförvaltningen för att säkerställa att det som är be-
ställt har blivit levererat. Entreprenören får sedan tid 
på sig att åtgärda eventuella fel. I projekt som har fått 
bygg- eller marklov krävs ett godkännande från stads-
byggnadskontoret innan er verksamhet får ta lokalerna 
i bruk. Mindre allvarliga brister kan få åtgärdas efter att 
verksamheten flyttat in.

Inflyttning  
Innan inflyttning hålls en avstämning och information 
med er verksamhet som handlar om drift och skötsel av 
de nya eller ombyggda lokalerna. En brukarpärm läm-
nas över till er.

Garantibesiktning 
Detta görs efter cirka två år och vi går då igenom hur 
fastigheten fungerar. Det är viktigt att ni dokumenterar 
och kontinuerligt felanmäler saker som inte fungerar. 
(Se ”När ni bott i det nya ett tag”).

Informations- 
möten

Möte inför 
byggstart

Informations- 
möten

Slutbesiktning Garanti- 
besiktning

Upphandling Byggnation

Verksamhets-/ 
informations- 

möten

Konstnärlig 
utsmyckning

Avstämning  
innan 

slutbesiktning

Avstämning  
inför inflyttning

Informations- 
möten

Inflyttning



Så här får ni kontakt och information om ert byggprojekt
 � Kontakta områdeschefen eller utvecklingsledare fastigheter i er stadsdel. 

 � Mejla till LF:s projektledare som ansvarar för byggprojektet:  
fornamn.efternamn@lf.goteborg.se 

 � Ring LF:s växel 031-365 05 00. Fråga efter projektledaren eller 
projektavdelningens kommunikatör. 

 � För allmän information om byggprojektet:  
goteborg.se/lokalförvaltningen. Klicka på länken ”Byggande”.

 � Många förskole- och skolprojekt har information med ungefärliga 
tidsangivelser. Ni hittar informationen i stadens ramprogram för 
förskole- och skolbyggnader på webben.  
http://byggaforskolaskola.goteborg.se.

Vilket uppdrag har lokalförvaltningen?
Lokalförvaltningen bygger, förvaltar, utför service och hyr lokaler till de flesta förskolor, skolor och 
äldreboenden i Göteborg. Fastigheter för personer med olika funktionshinder, så kallade bostäder 
med särskild service, BmSS, är också vårt ansvar.  
Lokalförvaltningen arbetar för stadsdelarna, social resursförvaltning och utbildningsförvaltningen 
i Göteborgs Stad. Vi förvaltar också ett mindre bestånd av fastigheter åt andra verksamheter.
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