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HÅLLBAR  
STADSUTVECKLING  

– ETT INSTITUTIONELLT  
PUSSLANDE?
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Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg 
har haft en praktisk inriktning och drivits i 
samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB 
och Chalmers tekniska högskola. Samarbetet 
har även involverat Göteborgs Universitet och 
Yale University och programmets breda syfte 
har varit att stärka mötet mellan forskning och 
praktik inom arkitektur och stadsbyggande så att 
teoretiska och praktiska perspektiv kan smältas 
samman och bli användbar kunskap. 
 
Olika typer av workshops och seminarier har 
använts för att sprida kunskap och initiera 
diskussioner med Göteborgs aktiva byggaktörer 
och stadens egna tjänstemän med fokus på 
att främja och belysa utvecklingspotentialen i 
Älvstaden. Den här skriftserien riktar sig främst 
till de som jobbar med utvecklingen av Älvstaden 
men kan även vara intressant för andra som 
jobbar med stadsutveckling. Författarna belyser 
olika perspektiv som påverkar stadsutvecklingen 
och den byggda staden och baserar sin forskning 
på sin egen bakgrund och disciplin.

DENNA SKRIFT ÄR 
EN DEL AV DEN 

SKRIFTSERIE SOM 
TOGS FRAM AV FUSION 

POINT GOTHENBURG 
(2017-2019)  & INGÅR 

ÄVEN I  CHALMERS  
ACE RAPPORTSERIE 
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Lars Marcus & Fredrik Nilsson

Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Filip Bladini & Ulf Petrusson 
En förstudie till en “utvärderings-och en 
governance-modell” för hållbar stadsutveckling. 
En analys av kommunal verksamhet för att ringa 
in centrala komponenter i ett institutionellt 
pusslande för en hållbar stad.

TEORIER OM STADSFORM  
FÖR ATT MÄTA STÄDER

0601

02

+ STADSUTVECKLINGENS SPRÅK

LANGUAGE AS KNOWLEDGE CARRIERS 
WITHIN URBAN DEVELOPMENT

DELAR I  SKRIFTSERIEN

 
HÅLLBAR STADSUTVECKLING

-  ETT INSTITUTIONELLT PUSSLANDE?

Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Nils Björling

Lars Marcus

Studien diskuterar hur Älvstadens  
stadsutvecklingsmodeller skapar nya  
planeringsinstrument mellan och runt  
den lagstadgade planeringens ramverk  
för att överbrygga glapp mellan vision  
och genomförande.

Den senaste kunskapsutvecklingen om 
stadsform summeras och tankar om en ny 
digitaliserad planprocess presenteras.

TEXTER OM STADSFORM

DET SVENSKA PLANERINGSSYSTEMET 
OCH ÄLVSTADENS MODELLER  

FÖR STADSUTVECKLING

STADSFORM I  PRAKTIKEN 

05

03

04

Alan Plattus, Marta Caldeira & Andrei Harwell
Ett designcase från Yale Urban Design Workshop,  
med fokus på att beskriva designprocess,  
stadsanalys och betona designmöjligheter för ett  
framtida Lindholmen, med ett särskilt fokus på  
Södra Lindholmen och närheten till älven. Caset  
och tillhörande summering är skrivna på engelska.

       +  EXECUTIVE SUMMARY

DESIGNCASE LINDHOLMEN  
-  FROM SCIENCE PARK TO SCIENCE CITY

08

Carl Mossfeldt
Studien analyserar de olika drivkrafter som  
ledde till framväxten av Projekt Älvstaden, de  
mer djuplodande utmaningar projektet var 
tvunget att hantera, samt de svårigheter detta 
innebar för styrningen av projektet. Rapporten 
är skriven på engelska och har en tillhörande 
summering på svenska.
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-  AN AMBITIOUS LEAP  
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FÖRORD

Budskapet i Agenda 2030 har idag säkert nått de flesta. Kanske vissa till och med 
börjat tröttna, men det viktigaste arbetet kvarstår, nämligen att internalisera agendan 
i samhällsinstitutionerna genom normer, organisation, professionskunskaper samt i 
individuella och kollektiva handlingssystem. 

Det är denna utmaning vi inom stadsutvecklingsområdet tar oss an utifrån vår 
kunskap som jurister och rättsvetare. Vår rapport är ett första bidrag till en analys- 
och governance-modell för hållbar stadsutveckling. Det rör sig inte om någon 
rättsutredning, utan istället om att med verktygslådan i hand, såsom ”sociala 
ingenjörer” undersöka kommunal verksamhet på ett liknande sätt som rättsvetare 
gjorde under välfärdsstatens uppbyggnadsskede. 

Här finns mycket att göra och det går inte framåt överallt. I den senaste statistiska 
lägesbilden från hösten 2019 pekar SCB på tre utmaningar för Sverige. För det första 
att jämlikheten på det ekonomiska området inte minskar, detsamma gäller den sociala 
ojämlikheten vad gäller hälsa, boende och våldsutsatthet. För det andra är det fortsatt 
svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås och för det tredje 
att våld och kränkningar inte minskar.1  

Det finns knappast några patentlösningar på hur bostadsbrist, bostadssegregation 
och social utsatthet ska lösas eller hur miljonprogrammets bostäder ska renoveras 
och energieffektiviseras. Och när dessa frågor flätas in i stadsutvecklingsprocessen 
blir komplexiteten närmast oöverblickbar. Här ska alltså samhällsutmaningar lösas 
i ett kommunalt system för planering, beslutsfattande, byggnation och förvaltning, 
tillsammans med olika interna aktörer, roller och verksamhetslogiker samtidigt som 
samma kommun ska förhandla med privata aktörer och komma överens om inte bara 
vad och hur det ska byggas utan också kostnadsfördelningen mellan dem. 

I detta labyrintlika system är vår ambition att rapporten ska kunna bidra till såväl 
orientering, som att finna vägarna ut ur labyrinten. 

1 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019.
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INLEDNING

Rapportens titel, ”Hållbar stadsutveckling - ett institutionellt pusslande?”, pekar 

ut vad vi anser är både vägen och målet, dvs. en process och ett önskat resultat 

samtidigt. Hållbara städer som ett pusslande kräver att bitarna konfigureras på 

ett sätt som gör det möjligt att sammanfoga dem. Deras beteckning som norm, 

verksamhetslogik och stadsutvecklingsfas är valda för att möjliggöra både 

teoretisk och praktisk förståelse av stadsutveckling som ett institutionellt bygge. 

Vi har utifrån vår kunskap som rättsvetare och jurister närmat oss 

stadsutvecklingsprocessen från ett institutionellt perspektiv. Vi ser detta som en 

process som stegvis går att följa genom att studera institutionella komponenter 

i en kedja av olika beslut eller avtal i ett maskineri där de tillsammans 

understödjer varandra i framdrivandet.

I centrum står frågan om hur hållbara städer ska kunna förverkligas. Idag är 

städernas samhällsutmaningar väl dokumenterade, vilket ger upphov till ett 

innovationstryck som generar en ström av idéer och konkreta förslag att testa 

på olika sätt. Emellertid gör stadsutvecklingsprocessens komplexa karaktär, med 

hårt institutionaliserade strukturer och handlingssystem i gränslandet mellan 

offentlig och privat verksamhet, att det är svårt att förändra vanor, rutiner och 

erkända handlingsmönster.

Vår ambition är att skapa en analys- och governance-modell som gör det möjligt 

att navigera i ett komplext system som stadsutveckling. I kraft av institutionell 

status är rättsliga beslut, avtal etc. särskilt potenta genom att vara både 

obligatoriska och förankrade i lag. Det är emellertid inte deras bokstavliga 

innebörd som primärt gör dem intressanta, utan istället de handlingssystem 

de ger upphov till. Rättsliga beslut och avtal genererar system av praktiker i 

form av organisation, beteenden och situationsanpassade och lokalt utvecklade 

handlingssystem som sträcker sig långt utöver ordalydelsen. I dessa parallella 

system med tyst kunskap kan kopplingen till de rättsliga kärnkonstruktionerna 

snabbt bli osynliga. Just detta är en av våra viktigaste poänger. Utgångspunkten 

är visserligen juridik men vi studerar dem som konstruktiva byggstenar i ett 

handlingssystem – inte som föremål för rättslig tolkning av innehållet. Det är 

SAMMANFATTNING
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alltså inte vår avsikt att göra oss till tolk för en formaliserad process. Vi är 

fullt medvetna om att stadsutveckling består både av formella och informella 

processer, men kunskap om vad som är utflödet av det ena respektive det andra 

är avgörande, särskilt om man har normativa anspråk på förändring.

MODELLENS SYFTE

För att förstå existerande handlingsmönster samt hur hållbarhetsanspråk 

praktiskt kan genomföras, presenterar vi en mer systematisk analys- och 

governance-modell med utgångspunkt i stadsutvecklingens institutioner, vilka vi 

ser som själva stommen i systemet.

Modellen ska i ett första steg ge kunskap om hur förändringsprocesser med 

hållbarhetsanspråk (innovation) landar i stadsutvecklingens maskineri, dvs. 

synliggöra dessa i relation till det befintliga systemet och ge oss kunskap 

om hur väl de verkar mot målet. I ett andra steg kan även modellen bidra 

till att bättre hantera var och hur hållbarhetsanspråk bör realiseras i 

stadsutvecklingsprocessen. I detta avseende sträcker sig ambitionen längre 

än till en endimensionell bild av hållbar stadsutveckling i rent fysisk mening; 

vi eftersträvar istället kunskap om hållbarhet som normer för kommunal 

verksamhet i sin helhet. 

HÅLLBARHET SOM NORMER FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET

Genom att betrakta stadsutvecklingsprocessen som interaktion mellan 

institutioner och handlingssystem inses att den fysiska miljön, hållbar 

stadsbyggnad, även har en rent institutionell sida. Det är genom lagregler, 

ritningar, professionskunskaper och kommunal organisation som den fysiska 

miljön skapas. Men detta förutsätter även ett kommunalt planeringssystem som 

möjliggör hållbar stadsbyggnad, vilket i sin tur kräver ett kommunalt styrsystem 

där kommunens institutionella ordning möjliggör hållbar stadsplanering. Hållbar 

stadsutveckling på dessa tre institutionella nivåer, stadsbyggnad, stadsplanering 

och stadsstyrning, blir därmed ett verktyg för att omvandla mer diffusa målbilder 

om vad en hållbar stad förväntas innebära, till mer konkreta strategier i samklang 

med den institutionella ordningen och handlingssystemen. 
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NAVIGERING I  ANALYS-  OCH GOVERNANCE-MODELLEN

Stadsutvecklingsprocessen har en institutionaliserad struktur i en från ax-till-

limpa-process, som efter mönster i PBL börjar med planering, exploatering och 

byggnation och som därefter genom försäljning av byggnader får sin slutliga 

användning och då övergår till en förvaltande uppgift. Vi har valt att dela in 

processen i fem olika faser: planeringsfas, exploateringsfas, nybyggnadsfas, 

försäljnings- och uthyrningsfas samt slutligen en förvaltningsfas med skötsel, 

underhåll och ombyggnad. Detta kan ge intryck av att faserna motsvaras av 

den faktiska arbetsprocessen. Så kan visserligen vara fallet, men faserna pågår 

inte sällan samtidigt och går ofta omlott med varandra. Faserna ska istället 

förstås som institutionella avdelare i systemet, var och en med ett antal 

rättsliga kärnkonstruktioner. Dessa rättsliga beslut, avtal etc. är alltså centrala 

rättskonstruktioner som kvalificerar ett moment, som tillsammans med fasens 

övriga rättskonstruktioner, kvalificerar hela fasens ändamål. Är de fullgjorda, 

är fasen utifrån det rättsliga perspektivet avslutad och siktet kan ställas in mot 

nästa fas. Återigen ska dock påpekas att dessa rättsliga konstruktioner främst 

utgör en ”institutionell ledstång” ur vilken olika rättsliga handlingssystem härrör. 

Först genom dessa handlingssystem får vi information om hur hela systemets 

verkliga funktioner och egenskaper ska förstås. 

KOMMUNALA VERKSAMHETSLOGIKER

När idag regelverk, metoder och kompetenser allt oftare utforskas i design- och 

policylabs visar det sig snart att olika handlingsmönster i kommunal verksamhet, 

i mer eller mindre utsträckning, har sitt ursprung i olika rättsliga logiker. Vi 

har därför identifierat ett antal rättsliga governance-logiker för att ringa in 

hur kommunal verksamhetsutövning är rättsligt konstituerad och styrs av 

statsmakten. Logikerna kan vara flera samtidiga och kan fungera samverkande, 

motverkande, starkt eller svagt.

Renoveringsavtal 
Omfly�ningsavtal
Boendeinflytandeavtal
Social upphandling

Köpeavtal 
Hyresavtal
Hyresförhandlingsavtal
Bruksvärdessystem

Bygglov 
Entreprenadavtal
Upphandlings-
förfarandet

Exploateringsavtal 
Markanvisning

Översiktsplan 
Detaljplan

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas

Skötsel-, 
underhålls- och
 ombyggnadsfas

Stadsutvecklingsfaser

Centrala rättskonstruktioner
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1. Kommunalpolitisk logik  

Kommunens demokratiska roll att utöva politisk makt baserad på politiska 

processer – Handlingssystem för inriktning och beslut i kommunal verksamhet 

i politiskt sammansatta organ på lokal nivå. 

2. Kommunal servicelogik 

Kommunens roll att tillhandahålla kommunal service – Handlingssystem 

för kommunal verksamhet där samhällsservice planeras, genomförs och 

finansieras, samt håller viss kvalitet. 

3. Kommunal myndighetslogik 

Kommunens roll att hantera förvaltningsärenden – Handlingssystem för 

formell ärendehantering gentemot enskilda om åtgärder före beslut, i beslut 

samt efter beslut fattats, vilka säkerställer rättssäkerhet. 

4. Konkurrenslogik 

Kommunens roll att samverka med bolag m.fl. och att ingå kommersiella 

överenskommelser – Handlingssystem för processer som drivs framåt genom 

avtal under marknadens spelregler, begränsade av intervenerande regler om 

form, innehåll, befogenheter och verkningar för utomstående. 

5. Folkhems- och folkrörelselogik 

Kommunens roll att förhålla sig till bostadsförsörjning och 

hyresförhandlingssystemet med ursprung i ett korporativistiskt system – 

Handlingssystem för planering, ansvar, tillhandahållande och förvaltning av 

bostäder till alla, samt förhandlingssystem för bruksvärdeshyra (och nej till 

”social housing”). 

6. Innovationslogik  

Kommunens roll att utveckla nya arbetssätt för att hantera utmaningar m.m.  

– Handlingssystem för att bl.a. hantera stadens hållbarhetsutmaningar genom 

att pröva nya lösningar, samverkan och deltagande. 

När logiken utövas i praktisk verksamhet utvecklas handlingssystem kopplade 

till kommunens olika organisatoriska delar. Inom ramen för handlingssystemen 

kvalificeras och fördelas roller, ansvar och kompetenser. Kärnan i logiken är 

samspelet mellan den specifika kommunala rollen och den bakomliggande 

institutionella ordningen. Genom att tydliggöra hur kommunens olika roller 

realiseras som handlingssystem kan vi också förklara vad som förväntas av 

specifika individer och organisationer inom det kommunala systemet. 
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VÅR ARBETSPROCESS INOM FUSION POINT

Vårt arbete i Fusion Point påbörjades under år 2018. Vision Älvstaden antogs 

dock redan år 2012 och följande år inleddes arbetet med stegvis tolkning och 

konkretisering av visionen. Det skedde t.ex. genom program för Frihamnen 

(2014), en samrådshandling inför detaljplan för Frihamnen (2015) och ett 

Hållbarhetsmanifest (2016). Mycket av arbetet gick dock i stå och först i och 

med den nu lagakraftvunna detaljplanen för Masthuggskajen (2019) har tempot i 

verksamheten åter tagit fart. 

Dialogen inom projektet Fusion Point har för oss som relativa nybörjare inom 

området varit värdefull för att förstå denna komplexa process. Det gäller såväl 

kunskap om processen att ta fram visionen och utvärdering av styrmodellerna, 

som kunskap om stadsform, plandokument och planeringssystemet. Vårt eget 

avstamp har i flera avseenden varit ett annat. Arbetsmetoden kan beskrivas som 

att å ena sidan ta fasta på och undersöka tydliga institutionella moment i hela 

stadsutvecklingsprocessen, och å den andra sidan samtidigt vända på ordningen 

och studera samma sak utifrån det konkreta handlingssystemet. 

Vår analys- och governance-modell som omfattar stadsutvecklingens 

samtliga faser, centrala rättskonstruktioner, verksamhetslogiker och 

hållbar stadsutveckling på tre institutionella nivåer, bör emellertid ännu 

betraktas som tentativ. För närvarande befinner vi oss i ett ännu inte avslutat 

kartläggningsskede, där vi i ljuset av modellen försöker förstå hur kommunalt 

samhällsbygge för hållbara bostadsområden går till i Göteborg. Idag har vi nått så 

långt att vi i kapitel fem undersökt både rättskonstruktioner och handlingssystem 

i de två första faserna -  planerings- och exploateringsfasen för Masthuggskajen.

Resultatet inger goda förhoppningar om att vår analys- och governance-modell 

är fortsatt intressant. Men först när samtliga faser undersökts på samma 

sätt är kartläggningsskedet avslutat. Vi har dessutom anledning att tro att 

både modellen och vår beskrivning av normsystem för stadsutveckling på tre 

institutionella nivåer då kan komma att behöva kalibreras ytterligare. Först 

efter en mer metodisk genomarbetning av samtliga faser kan vår analys- och 

governance-modell tas vidare mot ett mer managementinriktat verktyg för 

hantering och genomförande. Olika verksamhetslogiker kring den institutionella 

stommen synliggör roller och ansvar, vilka kan komma att både möjliggöra och 

begränsa innovativa lösningar och samverkansformer för hållbar stadsutveckling.
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Foto: Emma Franzén, Älvstranden utveckling 2020 
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1.1 Hur bedrivs hål lbar stadsbyggnad?

I detta arbete kommer vi att beskriva och analysera kommunal 

verksamhetsutövning och hantering av de samverkansprocesser m.m. som ligger 

till grund för kommunal stadsbyggnad. Vi gör detta med en infallsvinkel som 

kan kallas ett ”governance-fokus”1   med rättsliga utgångspunkter. Vi är särskilt 

intresserade av hur kommuner söker nya innovativa lösningar för att säkerställa 

stadsbyggandets hållbarhet, utifrån ett miljöperspektiv och framförallt utifrån 

ett mer socialt perspektiv. Utmärkande för denna studie är att vi anlägger ett 

rättsligt perspektiv – ett ax till limpa-perspektiv på stadsutvecklingsprocessen 

med sikte på rättsligt relevanta roller och avstämningspunkter i den kommunala 

verksamhetsutövningen (governance). Den juridiska ansatsen innebär att vi har 

ambitionen att, med utgångspunkt i den rättsliga styrning m.m. som föreligger 

i förhållande till kommunal verksamhet i allmänhet och stadsutveckling i 

synnerhet, tydliggöra vilka olika roller en kommun har, vilket ansvar som 

följer av dessa roller och hur detta ansvar omsätts i praktiskt handlande inom 

ramen för stadsbyggande som verksamhet2.  Vi är i detta sammanhang särskilt 

intresserade av hur kommunens olika roller och ansvar möjliggör och begränsar 

strävandet av nya institutionella lösningar, exempelvis samverkansformer och 

specifika projektorganisationer, för hållbar stadsutveckling. 

1 Diskurserna avseende offentlig ”governance” är internationell med tonvikt på anglo-amerkansk kontext. Ett exempel på 

hur begreppet används i den amerikanska diskussionen, se Hult, K. och Walcott, C. (1989), s. 42 f. Vi använder i detta arbete 

begreppet governance som verksamhetsutövning i offentlig förvaltning i relativt vid mening. Det inkluderar även som nedan 

kommer att kommenteras även verksamhetsutövning som av tradition skulle karaktäriseras som ”local government”. Jfr SOU 

2007:75, s. 47 f. samt SOU 2008:119, s. 42.

2 Detta ställningstagande baseras på vad som kan beskrivas som klassisk sociologisk teori. Relationer mellan människor 

kan förstås som social system. I dessa handlingssystem ikläder sig (internaliserar) individer olika roller o.s.v. Se bl.a. Auberts 

beskrivning av sociala roller och hur de konstituerar sociala system i Aubert, V. Socialt samspel (Stockholm, Almqvist & Wiksell 

Förlag AB, c1970, originalet från 1964), s.s. 43–69.

1 . INLEDNING
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STADSBYGGNAD SOM FÖREMÅL FÖR STADSPLANERING,  
STADSSTYRNING OCH STADSUTVECKLING

Vi har för vår studie valt ”stadsutveckling” som centralt begrepp. Vi är väl 

medvetna om att det inte är uppenbart hur man begreppsmässigt ska förhålla 

sig till olika termer som förekommer i detta sammanhang. Ett närliggande och 

något mer konkret begrepp är stadsbyggnad. Andra närliggande begrepp är 

stadsplanering, kommunutveckling m.fl. Ur vårt perspektiv är det klargörande att 

lyfta fram det begreppsmässiga samspelet mellan stadsstyrning, stadsplanering 

och stadsbyggnad såsom kopplade till specifik professionell förmåga3.  Enligt 

detta synsätt är stadstyrningen den mer övergripande politiska processen där det 

uppställs visioner, program m.m. baserade på expertråd, samråd och liknande. 

Utmärkande för professionen på denna nivå är att driva processer i en mer 

politisk kontext. 

Vidare är stadsplaneringen i sig också en del av den övergripande styrningen 

och avser översättandet av visioner m.m. i konkreta planer och plankartor. 

Professionellt förutsätts här mer detaljerad kunskap om det institutionella 

system som styr planprocesser och förmåga att överblicka och hantera 

markanvändningen på specifika platser och områden i kommunen. 

Själva stadsbyggande blir då det mer konkreta utformandet av bebyggelsen 

och den rumsliga strukturen inom de specifika områdena. Professionen har här 

”förmågan till rumsligt tänkande och till gestaltande av den byggda miljön”4.  

Samtliga dessa tre professionella processer kan enligt modellen ses som del av 

stadsutveckling som ett övergripande och samlande begrepp. Vi kommer i detta 

arbete använda oss av denna begreppsmässiga förståelse när vi utvecklar vår syn 

på hållbar utveckling.

EN RÄTTSLIGT BASERAD HÅLLBARHETSMODELL PÅ KOMMUNAL NIVÅ 

Vi tar som sagt avstamp i det rättsliga. För oss är lagstiftning, i enlighet 

med denna begreppsmässiga modell, ett medel att åstadkomma en 

hållbar stadsbyggnad. I slutändan är det stadsbyggandet och de konkreta 

bostadsområdena som ska vara miljömässigt och socialt hållbara. Samtidigt är 

lagstiftning medel att säkerställa att den kommunala stadsplaneringen och även 

stadstyrningen i någon mening är hållbara. 

3 Se Marcus, L. Rapport till Fusion Point, 2020.

4 Se Marcus, L. Rapport till Fusion Point, 2020.
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Här har visserligen hållbarhetsbegreppet en något annorlunda innebörd, 

men ligger väl i linje med hur man resonerar med utgångspunkt i det globala 

hålbarhetsmålet 11 om hållbara städer och samhällen: 

”Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av 

bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare 

kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan 

flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra 

städerna säkra och hållbara för framtiden.5”  

Med vår ansats är det frågan om att se till att helheten präglas av hållbarhet. 

Det är också därför vi valt att som rubrik för detta arbete tala om den hållbara 

stadsutvecklingen. 

En av de omständigheter som gör stadsutveckling så utmanande är att kommunen 

inte bara har en roll att hantera, utan många6.  Kommunen har bl.a. rollerna 

att politiskt styra och utforma verksamheten, att tillhandahålla kommunal 

infrastruktur, att planera stadsbyggnad, att fatta beslut om bygglov och andra 

tillstånd, att agera som exploatör, att bygga fastigheter och att hyra ut och sköta 

bostäder. Varje roll representeras av olika kommunala organisationer och sker i 

kontinuerlig samverkan med privata aktörer, andra kommuner och staten i olika 

skepnader. För dem som befinner sig mitt i stadsbyggandets vedermödor är det 

svårt att inte uppleva intressekonflikter och brist på koherens. Det är också en 

tendens att efterlysa nya och mer innovativa arbetssätt, bl.a. för att möjliggöra 

helhetsgrepp, mer samverkan och samordning. Ur ett kommunalt perspektiv 

framträder, särskilt i en tid som präglas av institutionellt nytänkande och 

omstrukturering, en relativt komplex bild av verksamhetsutövning. Det är i detta 

sammanhang som bilden av ”institutionellt pusslande” framträder.

Vår normativa ambition i detta arbete är försöka tydliggöra den betydelse 

och potential kommunal verksamhet har när det gäller att verka för 

hållbara bostadsområden. Vi ser det som vår uppgift att kartlägga 

stadsutvecklingsprocessen utifrån vad vi ser som rättsligt definierade roller och 

därtill kopplade handlingssystem. Vi menar att vi kan tydliggöra olika roller, 

logiker och ansvar genom att fokusera på handlingssystem kopplade till centrala 

”rättskonstruktioner” såsom översiktsplan, detaljplan, exploateringsavtal, 

bygglov, överenskommelser om brukshyra m.m. 

5 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/

6 Rollbegreppets funktion och betydelse har utvecklats bl.a. av Berger & Luckmann som förklarar att roller är resultatet av 

“typifications” av “performances” och att “the origins of any institutional order lie in the typification of one’s own and others’ 

performances”. Se Berger, P. och Luckmann, T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge 

(London, Penguin Books Ltd, c1991 originalet från 1966), s. 90.
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Vi är i sig väl medvetna om att stadsbyggande och annan stadsutveckling på 

inte sätt är linjära och förutsägbara processer7.  Samtidigt menar vi att ett fokus 

på rättsliga handlingssystem tydliggör en institutionell stomme vi kan förhålla 

oss till i kommunal verksamhetsutövning. Med utgångspunkt i metaforen om 

institutionellt pusslande kan vi på detta sätt tydliggöra några centrala pusselbitar 

som ansvariga och delaktiga aktörer kan ta utgångspunkt i när man lägger det 

mer omfattande pusslet. Vi menar att ett sådant tydliggörande är ett viktigt led i 

en strävan om hållbarhet i stadsutveckling. 

1.2 Innovativa lösningar för stadsutveckl ing och 
stadsbyggnad i  Göteborg

Vår rättsliga ansats innebär i sig inte att vi ser det som vår primära ambition 

att beskriva och analysera den lagstiftning och de rättsregler man har 

att förhålla sig till vad gäller stadsutveckling. Vår ambition är istället att 

analysera kommunal verksamhet som rättsliga handlingssystem8. Teoretiskt 

bygger arbetet på en förståelse av hur lagstiftning och andra rättskällor 

möjliggör utvecklandet av normer och handlingssystem som rättslig praktik. 

I enlighet härmed ser vi på kommunen som en konstruerad organisation, 

vars konkreta verksamhet realiseras i normbaserade och mer eller mindre 

kollektivt delade handlingssystem9.  Forskningsfokus är härmed på kommunal 

verksamhetsutövning och ”governance”, snarare än på den rättsliga styrningen av 

kommunal verksamhet. Dessa två ansatser är visserligen sammanflätade. 
 

HÅLLBAR STADSBYGGNAD – EN UTMANING SOM KRÄVER  
INNOVATIVA LÖSNINGAR PÅ ALLA NIVÅER

Bakgrunden till detta arbete är vårt intresse i att följa nya innovativa ansatser 

när det gäller offentlig verksamhetsutövning. Vi är särskilt intresserande av 

hur sådana ansatser samspelar med strävandet om hållbarhet. Det är som sagt 

en tendens att i ökad utsträckning uppmärksamma betydelsen av horisontella 

metoder i offentlig verksamhetsutövning i stället för de traditionella vertikala, 

dvs. ensidiga myndighetsbeslut i motsats till ömsesidiga avtal.

7 Frågan om det går att styra städer stod i centrum i ett större forskningsprogram ”Managing big cities” på Handelshögskolan i 

Göteborg under åren 1997-2015. Här publicerades en stor mängd artiklar, rapporter och böcker. Det framgår av denna forskning 

att det är svårt att både förstå och styra städer; det som sker är en blandning av intensioner, slump och institutionella normer. 

Se t.ex. Modernisering av storstaden. Marknad och management i stora städer vid sekelskiftet Solli, R. och Czarniawska, B. (red) 

(2001). Liber Ekonomi.

8 Detta är för detta arbete ett avgörande synsätt vilket bl.a. baseras på Habermas som beskriver rätten både som ett “system of 

knowledge” och ett “system of action”. Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms p.p. 79-80 (1996).

9 Detta är för detta arbete ett avgörande synsätt vilket bl.a. baseras på Habermas som beskriver rätten både som ett “system of 

knowledge” och ett “system of action”. Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms p.p. 79-80 (1996).
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Som generell norm uttalas i anslutning till hållbarhetsmål 11 att ”inkluderande 

och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara 

för framtiden.10”  Det är i detta sammanhang närliggande att använda begrepp 

som public management och governance i stället för begreppet government. 

Samverkan, partnerskap och andra avtalsrelationer tillmäts typiskt sett en mer 

framträdande betydelse11.  Det finns numer en relativt omfattande diskussion, 

bl.a. med utgångspunkt i begreppet New public management12.  I detta mer 

rättsligt orienterade arbete föreligger endast ett begränsat utrymme att redogöra 

för dessa diskurser.

ÄLVSTADEN SOM PRAKTIKFALL

När man som vi vill förstå den rättsliga handlingssystemsnivån i kommunal 

verksamhet (governance-nivå) är det avgörande att ta utgångspunkt i 

verksamheten i en konkret praktiskt kontext, dvs. i en eller flera kommuner. 

Varje kommun har viss frihet i utformandet av de egna handlingssystemen. 

I detta avseende har vi avgränsat studien till situationen i Göteborg och 

verksamheten avseende Älvstaden. Vår ingång är Älvstranden Utveckling 

AB:s arbete att tillsammans med Göteborgs förvaltningar och andra aktörer 

förverkliga Vision Älvstaden, vilket bl.a. beskrivits som Nordens största 

stadsutvecklingsprojekt. Geografiskt är Älvstaden placerat i centrala Göteborg 

på båda sidor om Göta Älv. Som projekt präglas det av en ambition att finna nya 

arbetssätt och även samverkansformer mellan olika aktörer. 

Det är ett projekt där man är väl medveten om att det kommer att påverka 

Göteborg över generationer, bl.a. vad gäller ”stadens ekonomiska dynamik, 

de sociala mönster som uppstår på olika platser, samt stadens ekologiska 

fotavtryck13”.  En för oss intressant ingång i projektet är hållbarhetsvisionen, 

vilken som grundval uppställdes för stadsbyggnad och stadsutveckling i 

Göteborg. 

10 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/

11 Se Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté (SOU 2008:119 Självständiga lärosäten), avsnitt 5 i Differentierad 

styrning av Tarschys, D., s. 40 f. För tillämpningen inom offentlig forskning, se även Skelcher, C. och Mathur, N. (2004), 

Governance Arrangements and Public Service Performance. Reviewing and Reformulating the Research Agenda. http://ssrn.com/

abstract=1306953 s. 11.

12 New public management är på intet sätt ett entydigt begrepp med ett specifikt innehåll. Det anses kunna innefatta vissa 

generella drag. I sin vidaste mening anses det vara ”both a product and a response to the increasingly complex, plural and 

fragmented nature of public policy implementaton and service delivery in the twenty-first century”. Osborne, S. (2010), s. 9.

13 Se bl.a. Beslutsärende – Project Fusion Point Göteborg. Styrelsehandling 14 Dnr 0307/172017-04-21
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”Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön 

och dynamisk. Den ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och 

stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs aktiv öppenhet, 

samarbete kunskapsutveckling och ett tydligt ledarskap.14”  

I visionsdokumentet målar man även upp en modell för stadsutveckling. De 

centrala komponenterna i modellen är helhetssyn, ledarskap, delaktighet, lärande 

och samarbete15.  

Utvecklandet av bolaget Älvstranden Utveckling AB kan som sådant ses som en 

ambition att finna nya innovativa lösningar för stadsutveckling. Älvstranden 

Utveckling AB är ett av Göteborgs Stad helägt bolag med uppdraget att 

implementera visionen för Älvstaden.

Det är ett bolag som har hållbar stadsutveckling som sin kärnverksamhet. I 

kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolaget stadgas bl.a. följande:

”Bolaget ska ha ett långsiktigt förhållningssätt vid fullgörandet av sitt uppdrag 

och bolaget ska utgå ifrån en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet… 

Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete 

med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att 

skapa en hållbar stadsutveckling. Älvstranden Utveckling AB ska samverka 

i och stödja det strategiska utvecklingsarbetet för en hållbar stadsutveckling 

som staden bedriver. Ett antal nämnder och bolag, utöver de traditionellt 

tekniska nämnderna, blir viktiga samverkanspartners i bolagets arbete. 

Bolaget ska också utveckla sitt samarbete med mindre exploatörer och 

byggbolag på marknaden.16”  

 

Utmärkande för bolagets uppdrag, såsom vi tolkar det, är att man har till 

uppgift att utmana förhärskande arbetssätt och handlingssystem, samtidigt 

som man har att förhålla sig till och även vara lojal mot befintliga kommunala 

maktstrukturer. Att gå från vision till förverkligande har visat sig vara kantat av 

utmaningar.17  Såsom vi ser det befinner man sig i ett ”institutionellt pusslande” 

för att hitta dialogplattformar, samverkansformer, koordineringsfunktioner, 

projektorganisationer, mer permanenta organisationer o.s.v. Det är i detta 

sammanhang som vi ser betydelsen av gemensamma kartbilder, i förhållande till 

vilka det är möjligt att lägga pusslet.  

14 Vision Älvstaden antagen av kommunfullmäktige 11 oktober 2012.

15 Vision Älvstaden s.41.

16 Ägardirektiv Älvstranden Utveckling AB Organisationsnummer: 556659-7117. Ägardirektiv används tillsammans med 

bolagsordning m.m. som instrument för att styra dotterbolag.

17 Se bl.a. Broström, S. Förverkliga en vision, steg ett - lärande och styrbarhet s. 4. Mistra Urban Futures Papers 2015.
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Med vår terminologi handlar det om tydlighet kring vilka handlingssystem av 

rättslig natur man har att förhålla sig till och även verka inom ramen för.

Någon ambition att närmare utvärdera det arbete som bedrivs av Älvstadens 

projektorganisation, Älvstranden Utveckling AB tillsammans med andra aktörer, 

har vi inte i denna studie. Det har bl.a. gjorts relativt omfattande följeforskning 

av Sarah Broström. Det har även genomförts kritiska studier av konsekvenser 

m.m.18  Vår studie begränsas till att kartlägga de framträdande rättsliga 

institutionerna och handlingssystemen, för att härigenom bidra till en fördjupad 

systemförståelse. 

1.3 Forskningsfrågor,  teori  och metod 

En av de mest centrala uppgifterna när man tar sig an ett projekt som detta är 

att avgränsa de relevanta frågorna man avser att besvara. Vi anser detta vara 

särskilt utmanande eftersom våra övergripande frågor är tätt sammanflätade 

med hur man kan förstå stadsutveckling som rättsliga konstruktionsprocesser 

på olika strukturella/institutionella nivåer. Vi har för vårt arbete uppställt fyra 

övergripande och samspelande forskningsfrågor:

1. Vilken betydelse har hållbarhetsbegrepp och mål som normer för  

kommunal verksamhet?

2. Vad utmärker stadsutveckling utifrån ett rättsligt ”governance”-perspektiv; går 

det att tydliggöra olika rättsliga ordningar/logiker?

3. Vad utgör stadsutvecklingsprocessens centrala rättsliga konstruktioner 

(planlösningar, avtalslösningar, organisatoriska samverkanslösningar etc.) 

och hur kan vi med utgångspunkt i dessa förstå och främja kommunalt 

samhällsbygge för hållbara bostadsområden?

4. Hur kan vi mer i detalj förstå och hantera de enskilda komponenterna, såsom 

planer, avtal, bygglov etc. som byggstenar i det kommunala samhällsbygget?

18 Se bl.a. Despotovic, K. & Thörn, C. Den urbana fronten: en dokumentation av makten över staden, 2015. Arbetet är en analys 

av området Kvillebäcken. 
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Vår teoretiska ansats kan beskrivas som socio-legal.19  Vi har som redan 

framgått en rättsteoretisk referensram där vi ser kommunal organisation som 

rättsliga institutioner och handlingssystem (governance systems).20  Det är med 

utgångspunkt i denna teoretiska förståelse som vi uppställt frågorna.21 

 

Vilken betydelse har hållbarhetskoncept och hur kan sådana tänkas fungera 

som normer för kommunal verksamhet?

Den första forskningsfrågan tar alltså sikte på hållbarhet som normer i 

kommunal verksamhet. Det finns ett flertal olika sätt att förhålla sig till och 

använda hållbarhetsbegrepp. En centralt område är att använda hållbarhet som 

grunden för utformandet av indikatorer, vilka sedan används för att utvärdera 

verksamhet.22  I detta arbete är vi intresserad av dess potential som mer 

explicita normerande processer på kommunal verksamhet. Normer som fenomen 

baseras på förväntningar och skapar förväntningar på dem som agerar och har 

en ställning inom det specifika handlingssystemet.23  Av särskilt intresse är 

hur hållbarhetsarbete, i enlighet med vad som gjorts i Älvstadsprojekten, kan 

initieras via visioner som normerande instrument. 

Vad utmärker stadsutveckling utifrån ett rättsligt ”governance”-perspektiv; går 

det att tydliggöra olika rättsliga ordningar/logiker?

Den andra övergripande forskningsfrågan innebär att vi måste ta oss an 

att utvärdera hur kommunal verksamhet i sig bedrivs utifrån ett rättsligt 

perspektiv.24  

19 I den anglo-amerikanska diskussionen har området beskrivits som relativt öppet och innefattar ”sociology of law, legal 

anthropology, legal history, psychology of the law, political science studies of courts.”  Se Tamanaha, B. (1997), s. 2. Beträffande 

den nordiska utvecklingen inom området, se bl.a. Petrusson, U. och Glavå, M. (2008).

20 En klassisk teoretisk förståelse av system och dess institutionella byggstenar är att det är fenomen som saknar egen existens 

– dvs. de kan inte utan vidare beskrivas som en del av en ontologi, utan är primärt kunskapsprocesser som kommer till uttryck i 

kommunikativt handlande. En bra utgångspunkt är ställningstagandet att “ (i)nstitutions are based on collective internalization 

and communicative enactment”. Berger and Luckmann p.p. 106-108. De konstaterar vidare om institutioner att “(t)heir linguistic 

objectifications, from their simple verbal designations to their incorporations in highly complex symbolizations of reality, also 

represent them (that is, make them present) in experience. And they may be symbolically represented by physical objects, both 

natural and artificial”. Berger and Luckmann, s.s. 92–93.

21 En intressant självreflektion i sammanhanget är att området i stor utsträckning befolkas av forskare med bakgrund inom 

rättsvetenskapen, vilka insett betydelsen av sociologin utan att nödvändigtvis själva ha erfarenhet av sociologiska studier. 

Banakar, R. och Travers, M. (2005), s. 2. Jfr. även Bladini, F. Samverkan mellan kommuner och privata intressenter för hållbara 

städer – hinder och möjligheter ur ett rättsligt perspektiv.

22 Se bl.a. SOU 2019:13. Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, betänkande av Agenda 

2030-delegationen. Här föreslår delegationen att regeringen tillsätter en kommitté med uppdrag att kontinuerligt ta fram 

underlag för uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder för att genomförandet av Agenda 2030 ska drivas framåt, s. 83 ff.

23 Aubert beskriver normer som förväntningar vilka förutsätter en viss nivå av ”socialt tryck”. Se Aubert, V. Socialt samspel 

(Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag AB, c1970 originalet från 1964), s. 30.

24 Ett viktigt teoretiskt avstamp för denna forskningsfråga är Hydéns arbete med “normvetenskap”. Hydén utvecklar teorier 

om hur normer påverkar och samspelar i handlingssystem. Se vidare Hydén, H. Normvetenskap (Lund, Sociologiska institutionen 

Lunds universitet, 2002), s.s. 95-128.
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Frågan tar sikte på den kommunala verksamhetsutövningen som rättsligt 

baserad ”governance”. Genom en analys av hur kommunal verksamhet är rättsligt 

konstituerad och styrs av statsmakten har vi avgränsat ett antal governance-

logiker för kommunal verksamhetsutövning. Ytterligare frågor som följer av 

den övergripande frågan är hur logikerna definierar kommunens olika roller, 

vilken förmåga/kompetens man förväntas ha och hur denna realiseras i konkret 

ansvarstagande.25  Intressant forskningsmässigt är också vilka målkonflikter 

och även konflikter i det praktiska ansvarstagande som typiskt sett följer 

av ansvarsfördelningen enligt de olika governace-logikerna, internt mellan 

kommunens olika aktörer såväl som externt i förhållande till andra aktörer. 

 

Vad utgör stadsutvecklingsprocessens centrala rättsliga konstruktioner 

och hur kan vi med utgångspunkt i dessa förstå och främja kommunalt 

samhällsbygge för hållbara bostadsområden?

Den tredje övergripande forskningsfrågan tar sikte på hur vi mer specifikt kan 

förstå kommunalt handlande vad gäller att åstadkomma hållbar stadsutveckling. 

Frågan tar sikte på stadsutveckling utifrån dess rättsliga karaktär. Vi tar 

här avstamp i processerna kring hur stadsbyggnad bedrivs. Utmärkande 

för vår analys är att vi börjar med att ställa frågan vad som utgör centrala 

rättskonstruktioner, exempelvis översiktsplan, detaljplan, olika avtal, bygglov 

m.m. Vi menar att det härigenom är möjligt att avgränsa ett antal relevanta faser. 

 

Hur kan vi mer i detalj förstå och hantera de enskilda komponenterna, såsom 

planer, avtal, bygglov etc. som byggstenar i det kommunala samhällsbygget?

Vår fjärde övergripande forskningsfråga är hur vi kan förstå och hantera 

de specifika detaljplanerna, byggloven, kontrakten och andra relevanta 

rättskonstruktioner som byggstenar i det kommunala samhällsbygget. 

Här är det frågan om mer detaljerad analys av beslutade översiktsplaner, 

detaljplaner, kontraktuella överenskommelser m.m. Vi frågar oss bl.a. vilka 

aktörer är inblandade och hur ansvar fördelas i framtagandet och sedermera 

implementeringen av den specifika rättskonstruktionen.  

25 Berger och Luckkmann konstaterar: “The roles represent the institutional order. This representation takes place on two levels. 

First, performance of the role represents itself. For instance, to engage in judging is to represent the role of judge… Second, the 

role represents an entire institutional nexus of conduct. The role of judge stands in relationship to other roles, the totality of 

which comprises the institutions of law. The judge act as a representative of this institution. Only through such representation in 

performed roles can the institution manifest itself in actual experience.”  Berger, P. and Luckmann, T. The Social Construction of 

Reality – A Treatise in the Sociology of Knowledge s. 92.
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Vidare frågar vi oss vilka centrala handlingsnormer som följer av de specifika 

konstruktionerna, dvs. avseende vad som måste, får eller inte får göras.26 

Metodologiskt använder vi, för att besvara frågorna, primärt s.k. rättsdogmatisk 

analys av relevant lagstiftning och andra rättskällor. Den omständigheten att vi 

applicerar en teoretisk förståelse av kommunal verksamhet som rättsligt baserad 

”governace”(handlingssystem) innebär att vi metodologiskt även analyserar det 

kommunala institutionsbygget med juridisk metod.27  Detaljplaner, bygglov, 

kontraktuella överenskommelser m.fl. är alla rättsliga fenomen/konstruktioner 

som måste analyseras med juridisk metod. I övrigt kommer vi i stor utsträckning 

använda formella dokument och sekundärkällor för att empiriskt beskriva den 

kommunala verksamheten i Göteborg. Någon systematisk intervjustudie eller 

motsvarande har inte genomförts. 

1.4 Disposit ion 

Detta arbete är indelat i fem kapitel och följer i princip ovan presenterade 

forskningsfrågorna. I de tre följande kapitlen kommer vi att presentera vad 

vi ser som tre centrala pusselbitar när det gäller att besvara frågan: ”Hur 

bedrivs hållbar stadsutveckling?”. Som pedagogiskt grepp har vi avgränsat tre 

huvudsakliga moment som vi menar behöver fogas samman för att ta sig an 

stadsutveckling på vad som kan beskrivas som ett rättsligt strukturerat sätt. 

Hållbarhetsförståelsen är som vi ser den första pusselbiten, eftersom 

det är denna som i någon mening ska förverkligas i det kommunala 

verksamhetsutövandet. I kapitel två besvarar vi följaktligen den förstå 

forskningsfrågan och utvecklar en socio-legal förståelse av hållbar 

stadsutveckling som normer på olika nivåer. Den andra pusselbiten är förståelsen 

av hur kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett rättsligt perspektiv som 

”governance-logiker”. Det är i kapitel tre vi besvarar den andra övergripande 

forskningsfrågan. Den tredje pusselbiten är förståelsen av stadsutveckling 

utifrån dess särskilda förutsättningar. I kapitel fyra gör vi en genomlysning 

av stadsbyggnad utifrån vad vi ser som rättsligt definierade faser och dess 

huvudsakliga rättsliga komponenter och processer. Det är således i detta kapitel 

vi besvarar den andra övergripande forskningsfrågan. Tillsammans kommer 

26 Enligt Strömberg kan hela systemet av rättsregler delas in i ett system av tre slags regler: handlingsregler, kvalifikationsregler 

och kompetensregler. Strömberg gör dock inte en tydlig distinktion mellan rättsreglerna i rättssystemet och deras verkan som 

rättsnormer i de av aktörerna skapade handlingssystemen. Se Strömberg, T. Inledning till den allmänna rättsläran, 6 uppl. (Lund, 

Juridiska föreningen i Lund, 1976). Jfr även Peczenik, A. Rättsnormer (Stockholm, Norstedts, 1987) s.s. 15-32.

27 Rättsvetenskapen delar metod med den praktiskt verksamma juristprofessionen när det gäller analys av rättsligt ”innehåll”.
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dessa tre pusselbitar lägga grunden till vad vi ser som en socio-legal modell för 

hållbar stadsutveckling. I ett avslutande kapitel applicerar vi de tre pusselbitarna. 

Vi kommer dock endast i delar att utforska modellen, nämligen till två av de 

faser vi avgränsat: planeringsfasen och exploateringsfasen. Ansatsen är här mer 

reflexiv. Det är först i detta kapitel vi har förutsättningar att ta oss an den fjärde 

forskningsfrågan.

1.5 Rapportens målgrupp och verktygsambit ion

Rapporten vänder sig till dom som ansvarar för och även verkar i förhållande 

till det kommunala arbetet avseende att skapa hållbar stadsbyggnad. Vår 

ambition är som sagt att skapa underlag för gemensam systemförståelse 

bland dem som svarar för och bidrar till hållbar stadsutveckling. Vi vänder 

oss följaktligen till arkitekter, stadsplanerare, kommunjurister och andra 

kommunala tjänstepersoner. Rapporten riktar sig också till dem som politiskt och 

styrningsmässigt ansvarar för kommunal verksamhet. En viktig målgrupp är även 

de som mer utifrån ett externt perspektiv bidrar till stadsutveckling, exempelvis 

byggbolag, konsulter, forskare m.fl. Betecknande för oss som iklätt oss dessa 

roller är att vi inte nödvändigtvis är en del av det kommunala arbetet, men ändå 

bidrar till verksamheten och är en del i systembygget. 

Det är också vår förhoppning att vi med vår kartläggning ska bidra till vad 

som kan beskrivas som analys- och även managementverktyg för hållbarhet 

i kommunal verksamhet.28  Som ovan redan sagts är det vår uppfattning att 

förståelsen av kommunal verksamhet, som handlingssystem som vi hanterar 

enligt olika logiker, är en institutionell stomme som vi gemensamt kan förhålla 

oss till. Medvetenheten om detta som en bärande grundkonstruktion är enligt 

vår mening särskilt viktig i en tid präglad av nytänkande och nya institutionella 

lösningar, inte minst för att åstadkomma hållbarhet. 

Syftet med detta arbete är som sagt att stimulera till dialog och även samsyn. Den 

analys som presenteras i denna rapport är fortfarande vad som ofta beskrivs som 

”work in progress”. Ambitionen är att vi med rapporten som diskussionsunderlag 

ska kunna förstärka och utveckla den dialog som vi redan har haft förmånen att 

vara med i.

28 Denna förhoppning är nära kopplad till insikten om juristprofessionens normativa ansvar. Ett ansvar som också omfattar 

rättsvetenskapen. Själva analys- och dekonstruktionsinslaget är avgörande i sammanhanget. Se bl.a. Hydén som säger att 

”vetenskapen måste ta det normativa på allvar och öppet redovisa vilka premisser som det normativa vilar på i det enskilda fallet”. 

Se Hydén, H. Normvetenskap (Lund, Sociologiska institutionen Lunds universitet, 2002), s. 15.
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Foto: Emma Franzén, Älvstranden utveckling 2020 
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2.1 Vis ionen att  bygga en hål lbar stad

En första pusselbit när det gäller att analysera och även hantera hållbar 

stadsutveckling är att ta sig an hållbarhet som normer för kommunal verksamhet. 

Kärnan i hållbarhetsbegreppet är strävandet efter att utveckla samhällen som är 

ekologiskt/miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.29 Det är tre sidor av vad 

behövs för att ett samhälle ska utvecklas på ett hållbart sätt. I enlighet härmed är 

det väsentligt att stadsbyggnad som processer resulterar i bostadsområden m.m. 

som är hållbara utifrån dessa tre perspektiv. Vad som gör hållbarhetsbegreppet 

särskilt intressant är just kopplingen till utveckling och hantering av utmaningar. 

FN har formulerat mål för hållbar utveckling (sustainable development goals, 

SDGs).30  Som begrepp och koncept representerar målen både en strävan 

om ett önskvärt resultat och en önskvärd process.31 Utvecklingsprocessen 

ska resultera i att utmaningar hanteras och att mål realiseras. Samtidigt ska 

själva utvecklingsprocesserna i sig vara hållbara och baseras på en strävan 

om hållbarhet. Hållbarhet som koncept måste följaktligen, för att omsättas i 

praktiken, tillämpas som normer för vad som ska åstadkommas, såväl som för 

hur vi ska bedriva verksamheten i sig. 

29 Hållbarhetsbegreppet som koncept för samhällelig utveckling, framförallt på ett internationellt plan, anses i stor utsträckning 

kunna härledas till den s.k. Brundtlandkommisionens arbete. Deras arbete fokuserade primärt på den ekologiskt och miljömässigt 

hållbara utvecklingen, dvs. inte den sociala. Detta arbete lyftes emellertid inte den sociala hållbarheten fram som en särskild 

dimension. Brundtlandkommissionen. Our Common Future. UN Documents 1987.

30 Dessa mål beskrivs i Agenda 2030, vilken bygger vidare på de ambitioner som förelåg avseende de s.k. 

millenieutvecklingsmålen. En ur rättsligt perspektiv central utvecklingsdimension som lyfts fram i Agenda 2030 är att 

utvecklingsmålen syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna.

31 Jfr Björn Anderssons analys av hur man kan förstå social hållbarhet avseende bostadsprojekt. Han lyfter fram avseende 

social hållbarhet att det måste innehålla såväl substantiella som processuella kvaliteter. Andersson, B. Social hållbarhet inom 

Riksbyggens projekt Positiv Footprint Housing. Göteborg 2013-08-22. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

2 .  HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
SOM NORM 
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GLOBALA HÅLBARHETSMÅL SOM NORMERANDE  
MÅLNORMER FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET

Numer är hållbarhetsbegreppet förknippat med ett relativt omfattande 

konceptuellt ramverk av 17 mål, 169 delmål och 230 globala indikatorer.32  För 

detta arbete är det som sagt särskilt mål 11 om hållbara städer och samhällen 

och de därtill kopplade delmål som är av intresse. Här innefattas säkra bostäder 

till överkomlig kostnad 11.1, tillgång till hållbara transportsystem för alla 

11.2, inkluderande och hållbar urbanisering 11.3, skydd av världens kultur- 

och naturarv 11.4, mildrande av de negativa effekterna av naturkatastrofer 

11.5, minskande av städers miljöpåverkan 11.6, samt skapandet av säkra och 

inkluderande grönområden för alla 11.7. Målen påvisar vikten av gemensamt 

ansvarstagande på global nivå samtidigt som varje nation, region o.s.v. har att 

ta ansvar på lokal nivå. Ett mer eller mindre uppenbart antagande för hela det 

världsomfattande hållbarhetsarbetet är följaktligen att vi i dagsläget inte har ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, utan det måste bedrivas 

utveckling och vi behöver en gemensam förståelse av vilka utmaningar som 

behöver hanteras inom ramen för denna utveckling. Målen är i sig inte rättsligt 

bindande, men det föreligger tydliga förväntningar att målen ska implementeras 

på nationell nivå med utgångspunkt i de nationella utmaningar etc. som 

föreligger. 

I Sverige har den s.k. Agenda 2030-delegationen identifierat ett antal områden 

där man menar att Sveriges utmaningar är som störst: 1) ett jämlikt och jämställt 

samhälle, 2) hållbara städer, 3) en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, 4) 

ett starkt näringsliv och hållbara affärsmodeller, 5) hållbara och hälsosamma 

livsmedel, 6) stärkt kunskap och innovation.33  Flera av dessa områden inbegrips 

i vad vi här diskuterar som hållbar stadsbyggnad m.m. Det finns numer 

också en hel del initiativ som syftar till att stimulera och möjliggöra hållbar 

samhällsbyggnad. Vidare pekar delegationen i sitt senaste betänkande på att det 

snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra agendan är att använda kraften 

i ordinarie processer. Beslut om åtgärder som sedan tas inom de förstärkta 

ordinarie processerna leder då till den verkliga omställningen.34 

32 FN:s ramverk har haft en särskild viktig roll i denna utvecklingsprocess. Som världomspännande program anses 

det vara ett av de mest ambitiösa och syftar till att hantera fyra för världen avgörande utmaningar: fattigdom, ojämlikheter och 

orättvisor, fred och rättvisa, samt klimatkrisen.

33 I riktning mot en hållbar välfärd. Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för  

genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2017. I regeringens Handlingsplan Agenda 2030, 2018–2020  

återkommer samma prioritering, fast då benämnda som fokusområden.

34 SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, Betänkande av Agenda  

2030-delegationen, Stockholm 2019.
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Ett för detta arbete intressant initiativ är Sweden Green Building Council.35  Det 

är en organisation som beskriver sig som Sveriges ledande organisation när det 

gäller hållbar samhällsbyggnad. De ägnar sig bl.a. åt hållbarhetscertifiering av 

bostäder och stadsdelar. 

Hållbar stadsutveckling är således ett område med påtagliga utmaningar 

där det på kommunal nivå krävs utvecklingsprocesser som resulterar i 

förändring. Med vår rättsliga ansats är vi intresserade av hur mål för hållbar 

utveckling verkar och har potential att verka som normer på olika nivåer i 

kommunal verksamhet. Mål för hållbar utveckling bör, utifrån ovan beskrivna 

utvecklingsperspektiv, åtminstone i någon mening tillämpas som normer för 

hur konkret utvecklingsarbete ska bedrivas. I sin mest urvattnade form är målen 

endast löst formulerade målnormer utan någon påtaglig normerande verkan. I 

sin mest utvecklade form är hållbarhet den konstitutionella grund på vilken vi 

bedriver kommunal verksamhet med konkreta handlingsnormer som genomsyrar 

all kommunal verksamhetsutveckling och verksamhetsutövning. Vår egen 

normativa ingång i studien är att hållbarhet är en ändamålsenlig värdegrund, 

vilken kan överföras i konkreta målnormer och även resultera i implementerade 

handlingsnormer. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en svårhanterlig och 

ofta långsiktig process. Även om viljan är god förefaller hållbarhetssträvanden, 

inte minst vad gäller den sociala sidan, långt ifrån alltid utmynna i normerande 

processer som de facto resulterar i samhällelig omvandling. Den rättsliga 

ingången innebär följaktligen att vi vill analysera och förstå hur vi kan bidra till 

att hållbarhetstänkandet resulterar i konkreta handlingssystem (governance-

systems). Det är i detta sammanhang vi behöver utvecklade analys- och 

governance-modeller. Vi behöver således först utvärdera, sedan initiera, 

verksamhetsutveckling som slutligen leder till verksamhetsutövning (governance).

35 Se deras hemsida ps://www.sgbc.se/utveckling/
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KOMMUNALA HÅLLBARHETSVISIONER,  HÅLLBARHETSSTRATEGIER  
OCH HÅLLBARHETSPROGRAM 

I detta kapitel kommer vi att problematisera hållbarhetsbegreppet och dess 

normerande funktion i förhållande till kommunal verksamhet. Vi kommer 

att avgränsa oss till hållbarhet avseende stadsutveckling. Som vi ser det är 

hållbarhetsansatsen särskilt närliggande att ta utgångspunkt i när man kommit 

fram till att det föreligger utmaningar som kräver nytänkande och särskilda 

insatser. Vi har i detta sammanhang tagit stort intryck av hur hållbarhetskoncept 

präglade det visionära arbetet avseende Älvstaden i Göteborg. Redan den 

omständigheten att man politiskt väljer att samlas under en vision, vilken i 

stor utsträckning baseras på externa dialoger och samverkansprocesser, är i 

sammanhanget intressant. 

I visionsdokumentet förklarar man varför det utifrån ett hållbarhetsperspektiv är 

viktigt med en vision: 

“Förändringar i den globala ekonomin, ökade socioekonomiska skillnader och 

ett förändrat klimat med stigande vattennivåer och extrema väderhändelser 

kräver en helhetssyn. Visionen ger en sådan. Den ger ledning för hur 

Älvstaden kan utvecklas hållbart och därmed stärka både Göteborg och 

Västsverige.” 36  

Visionsarbetet utmynnade i tre numer relativt välkända strategier: 

H E L A  S T A D E N  
– ”Vi ska bygga samman staden över älven, den ska helas fysiskt och socialt”.

M Ö T A  V A T T N E T  
– ”Vattnet ska vara närvarande i stadsrummet, det ska vara en tillgång för alla.

S T Ä R K A  K Ä R N A N  
– ”För att möta de utmaningar vi står inför måste kunskaperna och idéerna hos alla – stora och små – tas tillvara 
och utvecklas”.37  

 

Mycket hållbarhetsarbete har bedrivits efter att dessa strategiska 

ställningstaganden gjordes, vilket bl.a. resulterat i ett antal ytterligare mer eller 

mindre visionära och strategiska dokument.38  

Genom följeforskning m.m. har det även tydliggjorts att det har varit, och 

fortfarande är, utmanande att förverkliga dessa mål och strategier.39  

36 Vision Älvstaden s.8. Antagen av kommunfullmäktige 11 oktober 2012

37 Vision Älvstaden. Antagen av kommunfullmäktige 11 oktober 2012

38 Intressanta dokument i sammanhanget är: Projektdirektiv för Frihamnen 2015, Hållbarhetsprogram för Frihamnen 2017  

och Manifest för Frihamnen 2017.

39 Se bl.a Broström, S. Förverkliga en vision, steg ett - lärande och styrbarhet s. 4. Mistra Urban Futures Papers 2015. 

 Brorström, S. Styr oss! – Om konsekvenser av vision Älvstaden och om prat, handling och styrgap
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I förevarande arbete har vi tittat närmare på det hållbarhetsarbete och 

det genomförande av Vision Älvstaden som bedrivits i förhållande till 

Masthuggskajen, som är ett områdena inom Älvstaden. I enlighet med egna 

beskrivningar har man bedrivit en process för integrerad hållbarhetsstyrning.40  

”Utvecklingen av Masthuggskajen har genomförts i en unik samverkansprocess 

där engagerade personer från byggherrar, kommunala förvaltningar och 

bolag gemensamt arbetar fram identitet och hållbarhetsmål, detaljplan, 

kvalitetsprogram och hållbarhetsprogram med handlingsplan. Dessa 

dokument utgör grunden för det förverkligande som nu ska följa. Förutom 

nedskrivna ambitioner, strategier och kvaliteter så har processen också bygg 

upp förtroende, tillit och lust att samverka mellan de ingående människorna 

och organisationerna, vilket utgör en avgörande grundbult för ett 

framgångsrikt genomförande.” 41 

Intressant i sammanhanget är att man i arbetet har använt sig av ett 

processledningsverktyg för hållbarhetsstyrning som erbjöds av Sweden Green 

Building Council genom Citylab Action.42  

Vi har, som sagts i inledningen, inte någon ambition att kritiskt granska 

hållbarhetsarbetet i sig. Vårt kunskapsintresse är i stället att se hur vi kan 

bidra till förverkligande av hållbarhetsmål genom att problematisera hur 

målen kan utvecklas som normbaserade handlingssystem på olika nivåer. 43 

I syfte att utveckla en förståelse för hållbarhetsmål verkar som normer tar vi 

som sagt utgångspunkt i det hållbarhetsarbete som bedrivits inom ramen för 

Masthuggskajen.

40 Vi har här valt att särskilt analysera hållbarhetsprogrammet för Masthuggskajen. ”Masthuggskajen – en del av Älvstaden”, 

Göteborg, 2017-06-12.

41 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen 2017-06-12. Masthuggskajen – en del av Älvstaden, Göteborg s. 12.

42 Masthuggskajen var ett av av tolv pilotprojekt i Citylab Action, där ambitionen var att åstadkomma en hållbarhetscertifiering. 

Beslutet att delta togs av Masthuggskajens konsortium 2015. Hållbarhetsprogram Masthuggskajen 2017-06-12. Masthuggskajen 

– en del av Älvstaden, Göteborg s. 12.

43 När vi i detta sammanhang talar om nivåer menar vi institutionella nivåer inom ramen för en kommunal kontext.  

Vad gäller hållbarhetsförståelsen har det numer utvecklats en relativt omfattande förståelse av hur man kan förstå hållbar 

utveckling som fenomen. Ett intressant exempel relevant för denna studie är Björn Anderssons studie av projektet Positiv 

Footprint Housing. Han tar sig an social hållbarhet på följande nivåer 1) definitioner och nyckelord, 2) modeller, standarder 

och indikatorer, samt 3) konkreta verksamheter och projekt. Andersson, B. Social hållbarhet inom Riksbyggens projekt Positiv 

Footprint Housing. Göteborg 2013-08-22. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
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HÅLBARHETSMÅL PÅ STADSBYGGNADS-,  
STADSPLANERINGS-  OCH STADSSTYRNINGSNIVÅ

Det säger sig självt att utveckla en hållbar stad utifrån ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt perspektiv är en uppgift som till sin natur är synnerligen komplex 

och aldrig kommer att realiseras fullt ut. Det är vidare inte uppenbart vad vi 

menar med hållbarhet i dessa avseenden och det är inte heller så att de tre 

hållbarhetsträvandena är koherenta. Som övergripande normer behöver detta 

förhållande i sig inte utgöra ett problem. Den normerande uppgiften för alla 

som ägnar sig åt stadsutveckling är att gemensamt hantera denna i sig aldrig 

fulländade process utifrån de inneboende spänningar som föreligger. Samtidigt 

finns behov av att mer i detalj bryta ned vad denna normerande verkan innebär 

utifrån olika professionella och organisatoriska ansvar. Med detta syfte tar 

vi oss an hållbarhetsutveckling, i enlighet med ovan diskuterade indelning av 

stadsutvecklingen, på följande tre nivåer.44 

1. Hållbar stadsbyggnad – en utveckling där kommunens bostadsområden 

 m.m. blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara 
 

2. Hållbar stadsplanering – en utveckling där kommunala aktörer genom  

 planering möjliggör hållbar stadsbyggnad 
 

3. Hållbar stadsstyrning – en utveckling där kommunen genom  

 övergripande styrning och organisering av kommunal verksamhet  

 möjliggör hållbar stadsplanering och stadsbyggnad

Vårt kunskapsintresse är som sagt att skapa en förståelse för hur 

hållbarhetsbegrepp och framförallt mer konkreta hållbarhetsmål verkar 

som normer i stadsutveckling. En första pusselbit är i enlighet härmed att 

förstå hur hållbarhetsmål verkar som normer på tre institutionella nivåer: 1) 

hållbarhetsnormer för stadsbyggnad, 2) hållbarhetsnormer för stadsplanering, 

samt 3) hållbarhetsnormer för stadstyrning. Hållbarhetsanalysen i detta kapitel 

präglas av vår rättsteoretiska ansats, där kärnan är distinktionen mellan hur 

man kan förverkliga hållbarhet som rättslig styrning och som implementerade 

(internaliserade) normer i kommunens handlingssystem.45 En målnorm som 

inslag i styrningen ska för att förverkligas vara en del av kommunens m.fl. 

”governance”.46  

44  Vi använder oss härav, och bygger vidare på, den modell som presenterats av Lars Marcus. Fusion Point 04 - Stadsform i 

praktiken, 2020. 

45 Enligt Hydén kan man skilja mellan deskriptiva eller preskriptiva normer, dvs. normer som faktiskt tillämpas och normer som 

styr och påverkar vårt beteende som handlingsanvisningar. Se Hydén, H. Normvetenskap (2002), s. 59.

46 Jfr hur Sara Broström lyfter fram vikten av att göra ”åtskillnad mellan viken skillnad visionen i sig gör, det vill säga att den finns 

och vad som står i den, och vilken skillnad implementeringen av den gör, det vill säga det arbetssätt och den organisering staden 

har valt för att förverkliga visionen”. Brorström, S. Styr oss! – Om konsekvenser av vision Älvstaden och om prat, handling och 

styrgap s.5.
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Det är med denna rättsteoretiska ansats som vi kommer att utveckla hur vi kan 

förstå hållbar stadsutveckling på dessa tre samspelande institutionella nivåer. 

Genom att ringa in hållbarhetsmål på dessa nivåer kan vi tydliggöra behov av 

”governance”. Även i detta sammanhang kommer vi endast att presentera en 

översiktlig bild.  

2.2 Hål lbar stadsbyggnad

I enlighet med den modell där vi beträffande stadsutveckling lyfter fram 

stadsbyggnad, stadsplanering och stadsstyrning som verksamhet på tre 

institutionella nivåer, så är det primärt på stadsbyggnadsnivå som hålbarhetsmål 

ska realiseras. Karaktäristiskt för hållbar stadsbyggnad är att det är det 

fysiskt konstruerade området av bostäder, lokaler, gator, torg, parker och 

andra allmänna platser m.m. som ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

hållbart. Som målnormer kan hålbarhetssträvandet på denna nivå beskrivas som 

ultimärmål, vilket betyder att mål avseende hållbar stadsplanering och hållbar 

stadstyrning är medel (primärmål) för att uppfylla målen avseende hållbar 

stadsbyggnad.47  

För att tydliggöra vad vi översiktligt menar med stadsbyggnad och hur 

hållbarhetsmål verkar som normer kommer vi i detta avsnitt diskutera vad 

som utgör resultatet av stadsbyggnad som verksamhet, stadsbyggnad som 

professionell förmåga och stadsbyggnad som föremål för kommunal organisation.  

47 Av betydelse i sammanhanget är samspelet mellan mål och medel. Inom rättspolitik och lagstiftningslära använder  

Jan Hellner indelningen i primärmål och ultimärmål för att påvisa hur primärmål utgör medel för ultimärmål.  

Se Hellner, J. (1990), s. 167.

Hållbar stadsbyggnad som norm: Normer för vad 

som ska utmärka ett specifikt område och för hur 

utvecklingen av området ska ske.
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2.2.1 UTFALLET AV STADSBYGGNAD SOM HÅLLBARHETSNORMER

Hållbar stadsbyggnad kan förstås som det resultat som ska åstadkommas. När 

det gäller stadsbyggnad är det själva området som står i centrum, dvs. det är 

området som ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det kan bl.a. 

vara frågan om bostadsområden, industriområden, affärsdistrikt, finansiella 

distrikt, sjukhusområden, rekreationsområden, grönområden och blandområden. 

Det är stadens områden som ska gestaltas och byggas – från det enskilda 

kvarteret till övergripande stadsdelar. Området kan vara mer eller mindre 

exklusivt eller segregerat

En central utgångspunkt för detta arbete är att stadsbyggnad som resultat 

är både fysiskt och institutionellt till sin karaktär. Byggnaderna, vägarna, 

parkerna m.m. är fysiska fenomen. Stadsbyggnaden resulterar emellertid även 

i institutionella ordning, dvs. handlingssystem. Exempelvis är kartläggning och 

registrering av fastigheter den institutionella ordning vi använder oss av för att 

tydliggöra och hantera ägandeanspråk, anspråk på finansiella säkerheter m.m. 

Det specifika området kan vara mer eller mindre privatägt, kommunalägt, statligt 

ägt o.s.v. Som handlingssystem består ordningen av normer som kvalificerar 

ägare och deras kompetens, samt vilka handlingar inblandade aktörer kan, måste 

eller inte får genomföra i förhållande till ett inmutat landområde. Ett annat 

exempel är den institutionella ordningen för allmänna platser (i förhållande 

till enskilda platser), vilken består i normbaserade handlingssystem avseende 

hur det specifika området kan, måste och inte får utnyttjas, underhållas etc. 

Vidare kan vi konstatera att den utsträckning ett område är exklusivt är relaterat 

till sofistikerade institutionella lösningar avseende marknadstransaktioner, 

prissättning, hyressättning m.m. 

Särskilt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är den institutionella länken 

mellan den fysiska gestaltningen av ett område och hur det generar och påverkar 

normbaserade handlingssystem för hur stadens invånare utnyttjar och beter sig 

inom området. Ett område som gestaltas och byggs som ett rekreationsområde 

förutsätter handlingssystem för hur man ska bete sig vad gäller själva 

rekreationen. Den fysiska gestaltningen påverkar och skapar förutsättningar för 

vilka beteenden som möjliggörs. 

I hållbarhetsplanen för området Masthuggskajen inom Älvstaden har det 

uppställts nio övergripande hållbarhetsmål under tre rubriker:  

1) identitet i en sammanhållen stad, 2) samspel i en bra stads- och livsmiljö,  

3) främja hållbara livsstilar.48  

48 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen 2017-06-12. Masthuggskajen – en del av Älvstaden, Göteborg s. 12.
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I princip alla mål är formulerade i förhållande till vad som ska utmärka området: 

Identitet i en sammanhållen stad

• På Masthuggskajen kan du komma som du är och vara den du vill.  

Styrkan ligger i kontrasterna.

• Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, vilja och kunna besöka 

Masthuggskajen.

• Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på 

Masthuggskajen.

Samspel i en bra stads- och livsmiljö

• På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter mötas och vistas utomhus under alla årstider 

och tider på dygnet. 

• På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, 

förskola och skola.

Främja hållbara livsstilar

• På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas till fots, cykel eller kollektivt.

• Energiprestandan i nyproduktion på Masthuggskajen uppfyller  

Göteborgs klimatmål 

• På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, spara energi, dela och låna.

• Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på Masthuggskajen

Med våra begrepp kan vi se målen som övergripande målnormer för vad som ska 

utmärka de handlingssystem som utvecklas för de som bor, arbetar, vistas m.m. 

inom området Masthuggskajen. Det är normer som förutsätter ett sofistikerat 

samspel mellan fysisk gestaltning och institutionella ordningar för att kunna 

realiseras. Avseende vissa målnormer är den institutionella komplexiteten 

särskilt påtaglig. Det gäller exempelvis den andra och tredje punkten under 

rubriken ”Identitet i en sammanhållen stad”, enligt vilka det föreskrivs att alla 

göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, vilja och kunna besöka, 

respektive ha möjlighet att bosätta sig på, Masthuggskajen. Som normer har de i 

hållbarhetsplanen också gjorts mer gripbara utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. 
 

2 .2.2  HÅLLBARHETSNORMER FÖR STADSBYGGNAD SOM  
PROFESSIONELL FÖRMÅGA OCH VERKSAMHET

Hållbar stadsbyggnad kan även förstås som normer för vilken förmåga som 

krävs och verksamhet som ska utföras. Ofta betraktas stadsbyggnad som den 

verksamhet som bedrivs i området, vilket då också definierar det. Här är det 

frågan om själva gestaltningen och även konstruktionen av det fysiska. Det är 

gator och torg som ska anläggas, byggnader som ska konstrueras, fysiska miljöer 

som ska utformas m.m. Denna verksamhet förutsätter omfattande professionell 

förmåga och kunskap. Arkitekter m.fl. har i enlighet härmed till sin professionella 
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uppgift att ägna sig åt stadsbyggnad. Som normer riktar sig följaktligen 

hållbarhetsmål avseende stadsbyggnad i stor utsträckning till dessa grupper av 

individer. De ska ha förmåga att gestalta och konstruera ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbara områden.  

En central insikt i sammanhanget är att de som ägnar sig åt stadsbyggnad har 

att följa ett stort antal av normer. Det uppställs mer eller mindre formella 

föreskrifter och kvalitetsnormer när det gäller det mesta som ska utföras som 

stadsbyggnad. Det är normer som kvalificerar och definierar den förmåga som 

olika aktörer förväntas ha, samtidigt som de i olika avseenden styr den konkreta 

verksamhetsutövningen. Det föreligger dessutom, i enlighet med vad som ovan 

sagts, mängder av handlingssystem inkorporerade i redan befintlig stadsbyggnad. 

Det är följaktligen naturligt att aktörerna försöker avgränsa den egna uppgiften. 

Utmaningen är samtidigt att det förutsätter ett helhetsperspektiv för att som 

normer kunna realisera målen om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Vi kan också konstatera att professionell förmåga att gestalta och konstruera 

socialt inkluderande och säkra områden inte är en kompetens som man utan 

vidare kan tillgodogöra sig idag. Hur man ska översätta normer om att alla 

göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, vilja och kunna besöka 

respektive ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen är i sig knappast 

uppenbart. Som normer har de i hållbarhetsplanen också preciserats utifrån 

förväntningarna på vad inblandande aktörer ska ha förmåga att leverera utifrån 

ett stadsbyggnadsperspektiv. När det gäller den andra normen om att göteborgare 

ska vilja och kunna besöka Masthuggskajen har den som förmåga preciserats 

med att det ska skapas ”ett diversifierat utbud av verksamheter som bidrar med 

handel, kultur, service och upplevelses”, samt att området ”ska stärkas med icke 

kommersiella, publika målpunkter som kaj, rekreativa stråk och platser”. När 

det gäller den tredje normen om möjligheten att bosätta sig på Masthuggskajen 

tydliggörs att det ska tillhandahållas ”bostäder med en blandning av 

upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och olika prisnivåer som möter invånarnas 

skiftande behov och betalningsförmåga”. Det planeringsarbete som bedrivits har, 

för att uppfylla dessa normer, uppställt ett antal handlingsplaner (se vidare i 

nästa avsnitt). 

I sammanhanget kan vi också konstatera att hållbar stadsbyggnad kan förstås 

som normer för hur verksamhet ska organiseras baserat på en utvecklad 

rollfördelning. I detta arbete är utgångspunkten det kommunala ansvaret 

för stadsbyggnad. Kommunen är i sin verksamhet inblandade i den konkreta 

gestaltningen och konstruktionen av specifika områden. Detta sker inom ramen 
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för kommunens interna organisation, men också genom etablerade dotterbolag. 

Vidare bedriver kommunerna mycket externt samverkanssamarbete. 

Vad gäller Masthuggskajen har det utvecklats en sofistikerad 

samverkansorganisation med ledningsgrupp, koordineringsgrupp, processledare, 

temagrupper, gestaltningsråd, expertstöd m.m. Stadsbyggnad i denna kontext är 

en normbaserad ordning där projektmål uppställs, roller och ansvar kvalificeras, 

uppgifter fördelas, samt handlingar dirigeras. Man kan då ställa frågan om just 

detta genererar hållbara handlingssystem för stadsbyggnad för de som ska 

bosätta sig m.m. på Masthuggskajen. Här blir samspelet mellan stadsbyggnad, 

stadsplanering och stadsstyrning påtagligt. 

2.3 Hål lbar stadsplanering 

Stadsplanering är till för att styra och möjliggöra stadsbyggnad. Stadsplanering 

i snäv mening handlar om användning av mark och vatten vad gäller anläggning, 

byggande m.m. Kartläggning och planering av hur mark ska användas skapar 

härigenom förutsättningar för statsbyggnad och styr följaktligen också vilken 

stadsbyggnad som ska ske. Stadsplanering kan också förstås i vidare mening 

och avser exempelvis planering för att motverka gentrifiering eller segregation. 

När man i agenda 2030 lyfter fram betydelsen av hållbar planering får planering 

förstås i en vidare mening. Exempelvis sägs att ”inkluderande och innovativ 

stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden”. 

Hållbar planering kan på motsvarande sätt som avseende stadsbyggnad förstås 

som resultat, professionell förmåga och verksamhet.

Hållbar stadsplanering som norm: Normer för 

hur mark ska användas och för hur specifika 

planeringsprojekt ska genomföras
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2.3.1 UTFALLET AV STADSPLANERING  
SOM HÅLLBARHETSNORMER

Hållbar stadsplanering kan förstås som hållbara översiktsplaner, detaljplaner och 

programarbeten. Vi tar här sikte på planerna som det substantiella resultatet. 

Översiktsplaner och detaljplaner är de mest tydliga exemplen på planer som 

ska möjliggöra hållbar stadsbyggnad. Deras innehåll såväl som innebörd 

regleras av plan- och bygglagen (PBL). Som institutionella fenomen är planerna 

styrinstrument och verkar som normer för hur stadsbyggnad ska bedrivas. De 

innefattar också grafiska representationer av staden och specifika områden. 

Planerna kvalificerar härmed, genom sin normerande verkan, områden som 

bostadsområden, industriområden o.s.v. 

Med den vidare definitionen av stadsplanering innefattas rimligen även visioner, 

strategier, färdplaner, handlingsplaner m.m. som resultat med normerande 

verkan. Det är även fullt möjligt att se innehåll i samverkansavtal och andra 

överenskommelser som inslag i stadsplanering. Gemensamt för dessa ”resultat” 

är att de kan innefatta övergripande planering, såväl som normer för planerad 

stadsbyggnad. 

Hållbarhetsprogrammet för Masthuggskajen kan beskrivas som utfall och resultat 

av en strävan om hållbar stadsplanering. De ovan beskrivna nio övergripande 

hållbarhetsmålen är normer som utgör resultat av planeringsarbetet och 

är tänkta att dirigera stadsbyggnadsverksamhet. Det är nödvändigtvis inte 

normer som idag faktiskt präglar de inblandade aktörernas professionella 

förmåga och verksamhetsutövning. Hållbarhetsträvanden inbegriper som 

sagt ofta utvecklingsambitioner. De aktörspecifika handlingsplanerna kan ur 

detta perspektiv ses som resultat vilka är tänkta att verka normerande i ett 

utvecklingsarbete. När det gäller mål två att ”alla göteborgare ska, oavsett 

social och ekonomisk bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen” har 

man tydliggjort behovet av ett antal handlingsplaner bl.a. avseende ”levande 

bottenvåningar”49

49 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen 2017-06-12. Masthuggskajen – en del av Älvstaden, Göteborg s. 35.
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Åtgärd

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess 
för levande bottenvåningar (process, 
organisation, tidsplan och budget med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling och 
konsortiekoordinator med stöd av 
LBV-gruppen.

Ta fram Masterplan innehållande: 
• Intressentkartläggning som möter målambition med 

LBV och  
Masthuggskajens identitet.

• Dialog med utvalda aktörer kopplat till 
intressentkartläggning för identifiering  
av utmaningar och möjliga lösningar  
för etablering.

• Utveckling av innehållskoncept utifrån 
dialogunderlag och utredningar som möter 
hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och  
MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan med 
berörda förvaltningar och bolag 
inom Göteborgs Stad.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av 
verksamheter med olika betalningsförmåga, till 
exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkans 
organisation för att vidmakthålla och vidareutveckla 
ambitionerna om innehålla och karaktär även under 
förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda fastighetsägare och 
verksamheter.

Säkerställa att planens zonering för 
bostadsändamål på kajen kompletteras med publika 
bottenvåningsverksamhet som lockar människor att 
möta vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära 
verksamheter och funktioner för att stötta befintliga 
verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan. 

Byggaktörer

Som resultat kan det beskrivas som ett antal föreskrivna åtgärdspaket som ska 

fördelas mellan inblandade aktörer. Tydlig utifrån ett stadsplaneringsperspektiv 

är normen om att ”säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen 

kompletteras med publika bottenvåningsverksamhet som lockar människor att 

möta vattnet”. Flertalet av åtgärdspaketen handlar samtidigt om att ta fram 

planer, utveckla samverkansmodeller och strategier m.m. Som normer är det i 

stor utsträckning fråga om att fördela arbete och precisera förväntningar på vad 

som ska komma fram i ett fortsatt planeringsarbete. 
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2.3.2 HÅLLBARHETSNORMER FÖR STADSPLANERING SOM  
PROFESSIONELL FÖRMÅGA OCH VERKSAMHET 

Hållbar stadsplanering kan följaktligen också förstås som normer för den 

förmåga som behövs och den verksamhet som ska bedrivas. Det är närliggande 

att anlägga ett verksamhetsbaserat och även professionellt synsätt på hållbar 

stadsplanering, eftersom det är just detta som ska resultera i planer m.m., 

vilka i sin tur möjliggör och styr stadsbyggnad. PBL uppställer, när det gäller 

den mer avgränsade förståelsen av stadsplaneringen, föreskrifter för hur både 

översikts- och detaljplanearbetet ska genomföras. Utifrån ett normerande 

perspektiv preciseras härigenom vad som förväntas av inblandade aktörer 

utifrån ett professionellt perspektiv. Normer för hur hållbarhetsplaner ska tas 

fram och realiseras kan ses som exempel i detta avseende. De aktörsspecifika 

handlingsplanerna för Masthuggskajsprojektet kan härigenom i stor uträckning 

beskrivas som sådana normer. Som normer riktar de sig inte endast till dem 

som är inblandade i stadsbyggnadsverksamhet, utan även till verksamma inom 

stadsplanering. Överlappningen med vad som nedan kan ses som stadstyrning 

blir härigenom tydlig. 

2.4 Hål lbar stadsstyrning 

När man ser stadsbyggnad och stadsutveckling som hållbara resultat, 

professionell förmåga till hållbarhet och hållbar verksamhetsutövning blir det 

uppenbart att det krävs en ytterligare institutionell nivå som möjliggör och styr 

denna utveckling. Även när det gäller stadstyrning kan vi förhålla oss till hållbara 

resultat, respektive professionell förmåga och verksamhet.
 

Hållbar stadsstyrning som norm: Normer för hur 

kommunens stadsutveckling ska organiseras och 

bedrivas, internt och i samverkan med andra aktörer. 
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2.4.1 UTFALLET AV STADSTYRNING SOM HÅLLBARHETSNORMER

Hållbar stadsstyrning som resultat kan exempelvis bestå i policys, 

organisationsplaner, ägardirektiv och resursbesättningsbeslut. Karaktäristiskt 

för den hållbara styrningen är att den på ett hållbart sätt lägger grunden för 

hur kommunen kan bedriva sitt planeringsarbete och även genomförandearbete. 

Beslut om att inrätta Älvstaden som projektorganisation med ledningsgrupp, 

forum för samverkan, olika områden och byggprojekt får anses vara viktiga inslag 

i stadstyrningen. Motsvarande gäller etablerandet av Älvstranden Utveckling AB 

som organisation. Ägardirektiv och andra uppdrag är tydliga exempel på hur 

stadstyrning består i normer som ska ligga till grund för verksamheten som 

handlingssystem. Ett intressant exempel avseende stadsstyrning är beslutat 

att arbeta med hållbarhetscertifiering enligt Citylab Action, som vi ser som en 

normbaserad modell för hållbarhetsstyrning.50 

2.4.2 HÅLLBARHETSNORMER FÖR STADSTYRNING SOM  
PROFESSIONELL FÖRMÅGA OCH VERKSAMHET

Huvudansvaret för stadstyrningen ligger rimligen på politikerna i kommunal 

verksamhet. Det är dessa som i någon mening får anses ansvara för att den 

styrning som bedrivs är hållbar. Möjligen kan vi även här hävda att det finns 

behov av en tydlig professionell förmåga – en förmåga bland politiker att bedriva 

hållbar kommunal verksamhet som resulterar i hållbarhet. Detta leder oss till 

nästa institutionella pusselbit, vilken handlar om vilka verksamhetslogiker som 

föreligger avseende kommunal verksamhet. 

50 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen 2017-06-12. Masthuggskajen – en del av Älvstaden, Göteborg s. s.14
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3.  KOMMUNALA VERKSAMHETSLOGIKER

3.1 Kommunens rol ler,  verksamhetslogik  
och handl ingssystem

En andra pusselbit, för att utveckla en analys- och governance-modell för 

stadsutveckling, är att utvärdera hur kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett 

rättsligt perspektiv. Om en kommun avser att verka för hållbarhet i enlighet 

med föregående kapitel, så är den påföljande frågan hur detta ska ske. Ett 

närliggande svar är att hållbarhet som målnormer rimligen genomsyrar all 

kommunal verksamhet. Utifrån ett juridiskt perspektiv är detta i sig inte ett 

självklart förhållningssätt, utan kräver en närmare förståelse av vad kommunal 

verksamhetsutövning mer konkret består i. 

I detta arbete har vi, genom en analys av hur kommunalt verksamhet är rättsligt 

konstituerad och styrs av statsmakten, avgränsat ett antal generella modeller och 

tillika rättsliga (governance) logiker för hur vi menar att verksamheten bedrivs:  

1. Kommunalpolitisk logik

2. Kommunal servicelogik 

3. Kommunal myndighetslogik 

4. Konkurrenslogik

5. Folkhems- och folkrörelselogik

6. Innovationslogik 

En logik är förknippad med vad som är en för kommunen rättsligt definierad 

roll när det gäller att bedriva kommunal verksamhet. Kommunen har exempelvis 

rollen att fatta demokratiska beslut och driva politiska processer. När vi 

analyserar hur detta görs i enlighet med regeringsformen och kommunallagen 

etc. kan vi tydliggöra en kommunalpolitisk governace-logik. På motsvarande 

sätt har vi avgränsat och iterativt utvärderat övriga logiker. I sin mest 

förenklade form kan vi konstaterat att kommunen har som ytterligare 
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uppgifter att: 2) tillhandahålla service till kommuninvånarna, 3) i vissa fall 

fatta förvaltningsmässiga beslut, 4) ingå kommersiella överenskommelser och 

agera som aktör på marknader, 5) verka inom de förutsättningar som följer av 

den generella bostadspolitiken, samt 6) i samverkan med universitet och andra 

aktörer bedriva utvecklingsverksamhet och söka nya lösningar. 

Utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv är det frågan om att hantera samtliga 

logiker. Frågan är vilka processer som ska hanteras enligt vilken governance-

logik. Förutsätts inblandning av kommunen i egenskap av politisk beslutsfattare, 

av tillhandahållare av service inom förvaltning o.s.v. eller kan vi hantera det 

genom kommunala bolag enligt konkurrenslogiken? Kanske det t.o.m. är möjligt 

att bedriva processen mer eller mindre utan inskränkningar i enlighet med en 

innovationslogik. Vad vi kan konstatera i sammanhanget är att vissa logiker 

verkar mer normerande än andra. Just när det gäller kommunalpolitiska logiken 

så är det en logik som i någon mening genomsyrar all kommunal verksamhet. 

Detta gäller i stor utsträckning också den kommunala service-logiken. För 

framförallt den förstnämnda är det också närliggande att tala om ”local 

government” snarare än ”governance”.

Viktigt i sammanhanget är att dessa logiker är något man i 

stadsutvecklingssammanhang, precis som i all annan kommunal verksamhet, har 

att förhålla sig till i praktiken och ibland också explicit skyldighet att tillämpa. 

När logiken utövas och implementeras i praktisk kommunal verksamhet, som 

i Göteborgs Stad, utvecklas handlingssystem kopplade till kommunens olika 

organisatoriska delar. I slutändan är det som sagt individer som ska säkerställa 

att kommunen hanterar sin roll. Utifrån ett institutionellt perspektiv förutsätts 

samtidigt att det utvecklas organisatorisk förmåga till governance, dvs. 

handlingssystem. Logiken representerar härigenom en viss typ av institutionell 

ordning, vilken vi således beskriver som handlingssystem. Kärnan i logiken är 

samspelet mellan den kommunala rollen, den bakomliggande institutionella 

(systematiska) ordningen och individens förmåga till governance (se ingresser 

nedan). En roll för en kommun kan med vår terminologi översättas i rättsliga 

handlingssystem, där ansvar och kompetens delas ut till andra aktörer som i sin 

tur ikläder sig roller där man agerar och utövar makt etc. enligt den specifika 

governance-logiken. Genom att tydliggöra hur kommunens olika roller realiseras 

som handlingssystem kan vi också tydliggöra vad som förväntas av specifika 

individer och organisationer inom den kommunala organisationen. Inom 

ramen för handlingssystemen kvalificeras och fördelas roller, med ansvar och 

kompetenser. Vidare föreligger en stor mängd handlingsnormer som inblandade 

aktörer har att förhålla sig. 
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3.2 Kommunalpol it isk logik

3.2.1 UTMÄRKANDE FÖR DEN KOMMUNALPOLITISKA LOGIKEN 

Utmärkande för den kommunalpolitiska logiken är att en majoritet av offentlig 

verksamhet i Sverige sker på kommunal nivå under eget demokratiskt styre. 

Politiska processer ligger till grund för den kommunala verksamheten genom 

demokratiska val. Utmärkande för kommunal verksamhet är att kommunala 

nämnder och även styrelser i kommunala bolag är politiskt sammansatta 

utifrån utfallet i det kommunala valet. Det betyder att beslut och inriktning 

i varierande utsträckning naglas fast till politiskt sammansatta organ på 

lokal nivå. Det är politiskt tillsatta individer som i stor utsträckning svarar 

för den kommunalpolitiska logiken. En viktig fråga för all kommunal 

verksamhet är följaktligen när den kommunalpolitiska logiken ska aktiveras 

och hur den politiska processen ska hanteras. Det är också utmärkande att all 

kommunal verksamhetsutövning i någon mening ska kunna härledas till den 

kommunalpolitiska logiken, dvs. till kommunens institutionella ordning som 

”local government”.

3.2.2 KOMMUNALPOLITISK LOGIK I  RÄTTSKÄLLORNA

Rättsligt kan den kommunalpolitiska logiken härledas till regeringsformen 

portalparagraf, nämligen att all offentlig makt utgår från folket genom allmän 

och lika rösträtt, förverkligad genom ett ”parlamentariskt statsskick och genom 

kommunal självstyrelse”.51  Denna uppdelning mellan stat och kommun är ett 

av de mest grundläggande karaktärsdragen för det svenska politiska systemet, 

en vertikal maktdelning mellan stat och kommun. Kommunerna måste följa de 

lagar och andra föreskrifter som riksdag och regering bestämt, men utöver det 

ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut 

och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Ledamöter i 

nämnder, utskott och kommunala bolag ska utses genom proportionella val som 

återspeglar valresultatet.52 

51 1:1 Regeringsformen.

52 jfr. 5:58, 6:42 Kommunallagen samt lagen om proportionella valsätt.

Kommunens demokratiska roll att utöva politisk makt baserad på 

politiska processer – Handlingssystem för inriktning och beslut i 

kommunal verksamhet i politiskt sammansatta organ på lokal nivå. 
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Vad gäller kommunernas obligatoriska uppgifter som följer av lag, kan 

nämnas social omsorg (socialtjänstlagen), för-, grund- och gymnasieskola 

(skollagen), plan och byggfrågor, (plan- och bygglagen), miljö- och hälsoskydd, 

(miljöbalken), renhållning och avfallshantering (renhållningslagen) och vatten 

och avlopp (lag om allmänna vattentjänster). Kommunfullmäktige ska utifrån 

mandatfördelningen tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra de uppgifter 

som följer av författningar och för verksamheten i övrigt.53 

Återstår gör då det som kallas det frivilliga området som ger kommunerna 

handlingsfrihet, om än inte full frihet. Också det frivilliga området begränsas 

av ett antal kommunalrättsliga principer som ska säkerställa att kommunerna 

främjar invånarnas bästa, främst likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen 

och självkostnadsprincipen. Kommunala beslut inom denna sfär kan 

laglighetsprövas i domstol och kan då komma att upphävas.54  Slutligen finns 

en utvidgning av kommunernas kompetens i förhållande till kommunallagen 

och ovan nämnda principer i särskild lag, t.ex. om rätten att i vissa fall ta ut 

högre avgifter än vad som följer av självkostnadsprincipen eller angelägenheter 

som inte bara rör kommunens geografiska område (lag om vissa kommunala 

befogenheter).

3.2.3 DEN KOMMUNALPOLITISKA LOGIKENS HANDLINGSSYSTEM  
OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

Den kommunalpolitiska logiken utmärks alltså av att det allmännas intresse på 

högsta beslutandenivå utövas genom organ som är politiskt sammansatta utifrån 

valresultatet i senaste kommunalvalet. Det gäller beslut om såväl organisation/

verksamhetsdrift som strategisk inriktning och formella beslut, oavsett om det 

sker i kommunala bolag och nämnder eller kommunstyrelse och fullmäktige. 

Genom det kommunala planmonopolet har naturligtvis den kommunalpolitiska 

logiken särskilt stor praktisk betydelse i processerna kring stadsbyggnad, särskilt 

i översikts- och detaljplanearbetet. Till detta kommer att kommunerna har det 

övergripande bostadsförsörjningsansvaret och ska främja att ändamålsenliga 

åtgärder förbereds och genomförs så att förutsättningar kan skapas för alla 

att leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas varje 

mandatperiod av kommunfullmäktige. Ofta är naturligtvis beslutsrätt delegerade 

nedåt i den kommunala organisationen till berörda förvaltningskontor, men 

tjänstemannabeslut förväntas ha stöd i nämndpraxis.

53 3:4 Kommunallagen.

54 Jfr. Kap. 13 Kommunallagen.
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Vad gäller Göteborg har den kommunalpolitiska logiken framförallt betydelse 

utifrån två faktorer. För det första innebär den s.k. Älvstadsmodellen att 

många strategiska beslut och genomförandefrågor genom avtal har överförts 

från kommunala nämnder till det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling 

AB. Utifrån logiken vi nu talar om är det emellertid svårt att avgöra hur 

stor roll det spelar, eftersom även bolagets styrelse ska återspegla samma 

proportionalitet som i nämnderna. Men den kanske viktigaste innebörden för 

Göteborgs del är dock att det parlamentariska läget mellan politiska partier och 

block gjort styrningsfrågan i de kommunala organen osedvanligt komplicerat 

efter valet 2018. I avsaknad av en klar majoritetskonstellation har det varit 

svårt att upprätthålla långsiktig kontinuitet, vilket lett till delvis oförutsebara 

processer. Flera av de under senare år avbrutna eller återremitterade plan- och 

investeringsbeslut på grund av politisk oenighet om exploateringsekonomin kan 

säkert ha sin förklaring i detta. 

3.3 Kommunal  servicelogik

 
3 .3.1  UTMÄRKANDE FÖR DEN KOMMUNALA SERVICELOGIKEN 

Kommunens professionella roll att tillhandahålla olika former av service är flera 

avseenden den mest centrala. Den kommunala servicelogiken utmärks just därför 

av att systemet för kommunal samhällsservice upprätthålls. Till dessa områden 

räknas främst skola, socialtjänst, räddningstjänst, renhållning, kollektivtrafik55 , 

vatten och avlopp, och bibliotek. Men även ansvaret för kommunal infrastruktur 

i form av gatunät, väghållning, snöröjning, belysning, skyltar etc. kan räknas 

hit. Ansvaret innebär att verksamheterna ska planeras, genomföras, finansieras 

samt hålla viss kvalitet. Utrymmet för kommunen att besluta om innehåll eller 

omfattning är ofta begränsat, eftersom systemet bygger på nationella normer och 

verksamheten ska dimensioneras utifrån det behov av samhällsservice som finns 

i respektive kommun.

 

55 Gemensamt ansvar tillsammans med regionerna.

Kommunens roll att tillhandahålla kommunal service – 

Handlingssystem för kommunal verksamhet där samhällsservice 

planeras, genomförs, finansieras samt ska hålla viss kvalitet.
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3.3.2 KOMMUNAL SERVICELOGIK I  RÄTTSKÄLLORNA

I en rad lagar, såsom socialtjänstlagen, skollagen, renhållningslagen, lag om 

allmänna vattentjänster, kollektivtrafiklagen, bibliotekslagen och lagen om skydd 

mot olyckor, framgår kommunens ansvar för den verksamhet som avses med 

den kommunala servicelogiken. Kommunens valfrihet är här mindre, samtidigt 

som kontroll och tillsyn är större, särskilt genom domstolar, samt att det finns 

centrala förvaltningsmyndigheter under regeringen som utövar sådan kontroll 

och tillsyn. Inom exempelvis socialtjänsten kan ett avslagsbeslut om rätt till 

bistånd överklagas som förvaltningsbesvär, vilket innebär att domstol kan 

besluta att i stället bevilja bistånd, till skillnad från att bara underkänna avslaget 

och återförvisa ärendet till den kommunala nivån. Tillsyn över socialtjänsten 

utövas av Inspektionen för vård och omsorg. Inom skolområdet har Skolverket 

en stödjande funktion och utformar bl.a. en författningssamling medan Statens 

skolinspektion är tillsyns- och ibland överprövningsmyndighet. Den centrala 

tillsynen för renhållning utövas av Naturvårdsverket och för räddningstjänsten 

har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap motsvarande uppgifter. 

Länsstyrelsen har ibland liknande tillsynsansvar, t.ex. över att kommunen fullgör 

sina skyldigheter att tillgodose behovet av vattentjänster.

Vad gäller väghållning ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser 

som kommunen är huvudman för, efter hand som bebyggelsen färdigställs.56  

Är kommunen väghållare enligt väglagen är det också kommunen som är 

väghållningsmyndighet med de skyldigheter som då följer. För gaturenhållning 

etc. gäller lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

3.3.3 DEN KOMMUNALA SERVICELOGIKENS HANDLINGSSYSTEM  
OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

I samhällsbyggnadsprocessen kommer den kommunala servicelogiken till 

uttryck genom kommunens ansvar för planering, tillgång, placering och 

uppförande av anläggningar och byggnader, såsom skolbyggnader och 

tillhörande uteytor samt vatten- och avloppsanläggningar. Detsamma gäller för 

den kommunala väghållningen. Rent konkret kommer en mängd olika nämnder 

och fackförvaltningar att bevaka sina respektive områden inom ramen för 

stadsbyggnadsprocessen, såsom sociala resursnämnden, de olika skol- och 

utbildningsnämnderna, trafiknämnden, park- och naturnämnden, kretslopp -och 

vattennämnden m.fl.

56 PBL 6:18.
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Under 2019 inrättades på stadsledningskontoret även ett s.k. portföljkontor 

för Älvstaden för styrning och ledning av helheten av delområdena, främst 

samordning, koordinering och kontroll. Här utarbetas även den årliga färdplan 

för Älvstaden som ska antas i fullmäktige.57 Senast betonades särskilt vikten av 

att bevaka och planera för nya för- och grundskolor inom Älvstaden. 

3.4 Kommunal  myndighetslogik

 
3 .4.1  UTMÄRKANDE FÖR DEN KOMMUNALA MYNDIGHETSLOGIKEN

Kommunen har i vissa fall rollen att fatta myndighetsbeslut. Karaktäristiskt 

är att staten genom lagstiftning bemyndigat kommunerna att ikläda sig denna 

förvaltande roll. Myndighetsbeslut kan påverka enskilda i avsevärd utsträckning. 

Systemet för myndighetslogiken är därför att säkerställa hantering och åtgärder 

före beslut, i beslut samt efter beslut fattats. Som regel är det personer med 

särskild professionskunskap (utbildning) som fattar beslut och ansvarar för 

handläggning av dessa ärenden. 

I huvudsak rör det hur handläggningen sker – att rättssäkerhet vidmakthålls. 

Hanteringen ska garantera att beslut rör rätt parter, att all information finns på 

plats, att den funnits tillgänglig för alla inblandade, att tidsfrister är iakttagna, 

att beslut fattas i behörig ordning, att det är korrekt formulerat, att beslutet 

kungjorts korrekt samt att tid för ev. överklagan iakttagits innan beslutet äger 

laga kraft.  

 

 

 

57 Jfr. även nedan avsnitt 5:11.

Kommunens roll att hantera förvaltningsmässiga ärenden  

– Handlingssystem för formell ärendehantering gentemot enskilda 

om åtgärder före beslut, i beslut samt efter beslut fattats, vilka 

säkerställer rättssäkerhet.
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3.4.2 KOMMUNAL MYNDIGHETSLOGIK I  RÄTTSKÄLLORNA

Kärnan i den kommunala myndighetslogiken framgår framförallt av 

speciallagstiftning, samt i förvaltningslagen. Beslut om planer, lov och tillstånd 

som innebär myndighetsutövning beslutas med stöd i reglering i miljöbalken 

(MB) och plan- och bygglagen. Motsvarande gäller myndighetsbeslut inom skola 

och socialtjänst, där skollagen och socialtjänstlagens regler gäller. I den mån 

speciallagstiftning inte uttrycker annat, gäller förvaltningslagen generellt vid 

ärendehandläggning hos kommunala och statliga förvaltningsmyndigheter.58  

Förvaltningslagen ska således garantera medborgarna rättsskydd, men också en 

serviceinriktad handläggning. Information ska ges under handläggningstiden 

och anledningen till beslutet och innebörden av beslutet ska vara begripligt 

formulerade för de som berörs. Även rätten att överklaga och tillvägagångssättet 

för detta ska framgå samt verkställighet av beslut. 

Formellt sett ska man skilja mellan myndighetsutövning och andra 

förvaltningsuppgifter som sker inom ramen för den kommunala byråkratin. 

Myndighetsutövning är inte definierat i lag, men antas enligt förarbetena 

innebära beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Besluten kan gälla rättigheter, 

skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och kan således vara såväl 

gynnande som förpliktande för den enskilde. 

Emellertid finns också ett undantag i förvaltningslagen om vissa kommunala 

beslut.59 Det gäller sådana beslut som kan laglighetsprövas enligt 

kommunallagen.60 Finns inga särskilda regler om överklagande får beslut i 

kommunala nämnder och fullmäktige laglighetsprövas i domstol. Det innebär att 

domstol kan pröva om beslutet ligger inom ramen för det kommunala självstyret. 

Är så inte fallet kan det ogiltigförklaras. I dessa fall gäller emellertid under alla 

förhållanden förvaltningslagens grundläggande krav för god förvaltning och 

vissa allmänna krav på handläggningen. Undantaget är alltså föranlett av det 

kommunala självstyret, samt att beslut i nämnder och fullmäktige sällan rör 

enskilda på ett sätt som gör att förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier måste 

upprätthållas.61 

 
 

58 Förvaltningslagen 1:1. Prop. 2016/17:180, s. 286

59 Förvaltningslagen 2 §

60 jfr Kap. 13 Kommunallagen

61 Prop. 2016/17:180. En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.
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3.4.3 DEN KOMMUNALA MYNDIGHETSLOGIKENS  
HANDLINGSSYSTEM OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

I stadsbyggnadsprocessen är det främst genom regler i MB och PBL som 

den kommunala myndighetslogiken aktualiseras, men även den kommunala 

lantmäterimyndigheten62 har en myndighetsutövande roll som ställer höga krav 

på rättssäker handläggning genom beslut om fastighetsindelning m.m. 

I Göteborg har miljöförvaltningen en myndighetsutövande funktion genom tillsyn 

av reglerna om miljö- och hälsoskydd i MB, vilket innefattar bostadsmiljö och 

offentliga lokaler samt sådan miljöfarlig verksamhet i kommunen som inte kräver 

särskilt tillstånd.63 

Den kommunala tillsynen av reglerna i PBL faller på byggnadsnämnden.64  

Nämnden, eller förvaltningen på delegation, fattar även en lång rad överklagbara 

beslut, t.ex. antagande av detaljplan, beslut om lov att bygga, samt övriga beslut 

som kan förekomma under byggprocessens gång. 

Stadsbyggnadsprocessen resulterar i fysiska förändringar genom att byggnader 

rivs, gator grävs om, nya byggnader uppförs o.s.v. Har något i handläggningen 

gått fel kan det sällan åtgärdas genom att göra om och göra rätt. Förändringar 

i den fysiska miljön är ofta irreversibla och förväntas bestå under överskådlig 

framtid. Följaktligen är det av stor vikt att den formella handläggningen blir 

korrekt. Detta innebär i sin tur att reglerna kan uppfattas som omständliga, med 

många steg som var och ett tar tid, såsom vid planprocesser som kräver dialog, 

samråd, utställning, antagande och slutligen avvaktan på att äga laga kraft.

Det betyder att myndighetslogiken får särskild genomslagskraft i fall där 

överklaganden kan förväntas, t.ex. i planbeslut, bygglov eller trafikplaner 

enligt väglagen. Har formreglerna inte följts blir projekten fördröjda och får 

kanske göras om med ökade kostnader som följd. I detta sammanhang är 

ärendehanteringen på stadsbyggnadskontoret särskilt utsatt.

Här ska tilläggas att Älvsstadsmodellen kan ha betydelse för den kommunala 

myndighetslogikens genomslagskraft, i alla fall formellt sett. Kommunala bolag 

eller privata subjekt, som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter faller 

utanför förvaltningslagens tillämpningsområde.65 Sådana uppgifter kan dock inte, 

med något enstaka undantag, innefatta myndighetsutövning. 

62 Lantmäteriet är en statlig myndighet, men regeringen kan meddela tillstånd för en kommun att inrätta en  

kommunal lantmäterimyndighet, vilket är fallet i ett 40-tal kommuner.

63 MB 26:3.

64 PBL 11:3.

65 Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.
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Huruvida Älvstranden frivilligt åtagit sig skyldigheter motsvarande 

förvaltningslagen är oklart. Också under pågående stadsomvandlingsarbetet 

på mer detaljerad nivå inom Älvstaden har konflikter mellan 

stadsbyggnadskontorets myndighetsutövande funktion och Älvstrandens 

stadsutvecklande målsättning uppstått. Detaljplanearbetet för Frihamnen 

avstannade 2018 efter vad som har beskrivits som en förtroendekris mellan 

parterna.66  Detta resulterade i ett antal olika nya initiativ, bl.a. ett projekt 

inom Älvstranden benämnt Kunskapsresan samt det ovan under 3.3.3 nämnda 

inrättandet av ett portföljkontor för Älvstaden på stadsledningskontoret. 

3.5 Konkurrenslogik 

3.5.1 UTMÄRKANDE DRAG FÖR KONKURRENSLOGIKEN 

Kommunen har en roll att operera i samverkan med näringsliv och andra aktörer 

på en konkurrensutsatt marknad. På stadsutvecklingsområdet får dessutom 

kommunen en delvis unik förhandlingsposition genom sitt markägande och 

planmonopol. Att kommuner dessutom ofta inrättar delar av sin verksamhet 

i privaträttslig form i koncern- och bolagsstrukturer bidrar också till denna 

verksamhetslogik. Konkurrenslogikens systemkaraktär utmärks av att 

marknadens spelregler är förhärskande, att processerna drivs framåt genom 

förhandling och att avtal ingås för ömsesidigt värdeskapande. Avtalslogiken 

kännetecknas därför av partsautonomi, men genom ett stort antal intervenerande 

regler ställs krav på avtalens form och innehåll. Vidare kan parternas 

befogenheter vara begränsade, samt att avtalets verkningar för utomstående 

parter inte får snedvrida konkurrensen. 

 
 

66 Plan Redux: om tidsdjup i omvandlingen av Frihamnen, 2019. s. 47.

Kommunens roll att samverka med bolag m.fl. och att ingå 

kommersiella överenskommelser – Handlingssystem för processer 

som drivs framåt genom avtal under marknadens spelregler, 

begränsade av intervenerande regler om form, innehåll, 

befogenheter och verkningar för utomstående. 
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3.5.2 KONKURRENSLOGIKEN I  RÄTTSKÄLLORNA

Utgångspunkten för konkurrenslogiken är avtalet och dess för parterna bindande 

karaktär, vilket framgår redan av första paragrafen avtalslagen.67

Det kommunala självstyret innebär att kommunerna beslutar i kommunala 

angelägenheter med anknytning till sitt geografiska område, vilket också som 

utgångspunkt innebär att avtal kan ingås med andra om sådana angelägenheter.68  

Samma begränsningar gäller även för andra kommunala subjekt, såsom 

kommunala bolag.69  

Vad gäller ekonomiska transaktioner som rör inköp av varor eller tjänster gäller 

de upphandlingsrättsliga reglerna i stort sett över hela det kommunala området, 

alltså även för kommunala bolag.70  Gäller det i stället kommunens som säljare 

finns en huvudprincip i kommunlagen att kommunen får erbjuda ”tjänster och 

nyttigheter”, men bara till självkostnad.71  Det finns dock en rad uppräknade 

undantag i kompetensutvidgande riktning i lagen om vissa kommunala 

befogenheter.72 

Vissa avtal har formkrav, såsom exempelvis avtal om överlåtelse av fastighet 

där bl.a. ett skriftlighetskrav uppställs.73  I Jordabalken finns vidare en lång 

rad begränsningar i avtalsfriheten vad gäller olika nyttjanderätter, servitut och 

elektrisk kraft, vilket begränsar möjligheterna att komma överens om avtalstider, 

rätt till förlängning, relationer till tredjeman etc. 

I stadsbyggnadsprocessen står kommunen regelmässigt som avtalspart. 

Kommunens olika roller innebär dock att det är centralt i vilken egenskap 

kommunen ingår avtalet, då detta sätter gränser för både behörighet och 

befogenheter. Detta kan illustreras genom ett exempel; plan- och bygglagen 

definierar ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en detaljplan 

och om medfinansieringsersättning mellan kommun och byggherre på mark 

som inte ägs av kommunen. Av detta kan slutsatsen dras att kommunen 

har behörighet att ingå ett sådant avtal. Men det framgår också i lagen att 

byggherrens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.74  

67 Ett anbud och en mot anbudet svarande accept är bindande för parterna.

68 Kommunallagen 2:1

69 Kommunallagen10:2-4.

70 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

71 Kommunallagen 2:6. Självkostnadsprincipen följer också av 2:5 kommunallagen där det framgår att kommunen  

inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter man tillhandahåller.

72 Lagen pekar ut konkreta situationer för exempelvis kollektivtrafik, bidrag till forskning och utbildning, 

infrastrukturinvesteringar, sysselsättningsfrämjande åtgärder, drift av turistanläggningar m.m.

73 Jordabalken, kap. 4.

74 Artiklarna 107-109, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Således har kommunen visserligen rätt att ta ut avgifter för sina kostnader för 

gator, vatten och avlopp, men denna rätt tillkommer kommunen i egenskap av 

huvudman för sådana anläggningar. Kommunen ska alltså inte med tvång kunna 

åstadkomma prestationer som går längre än vad lagstiftningen medger, vilket 

alltså begränsar befogenheterna. 

Motsvarande situation uppkommer när kommunen ingår avtal som 

fastighetsägare. Här är emellertid autonomin betydligt större eftersom 

förhandlingspositionen grundas på markägandet. Rör det å andra sidan ett s.k. 

planavtal mellan byggherre och förvaltningen för stadsbyggnad torde knappast 

så mycket mer kunna utlovas än att kommunen ska inleda ett planarbete och en 

tidplan för detta. I övrigt kan man inte utfästa annat än formenlig hantering av 

detaljplaneprocessen enligt PBL. Själva myndighetsansvaret kan inte överlåtas till 

exploatörer. 

Genom att kommunen ofta är avtalspart aktualiseras också en rad särskilda 

konkurrensrättsliga regler. Ingås avtal om inköp eller entreprenadarbeten 

ska, som nämnt ovan, lagen om offentlig upphandling och lagen om 

upphandling inom försörjningssektorerna följas. I andra avtalssituationer 

kan statsstödsreglerna aktualiseras.75  Enkelt uttryck innebär det att allmänna 

medel/egendom inte får överföras till enskilda företag, om inte det inte sker på 

marknadsmässiga villkor.

3.5.3 KONKURRENSLOGIKENS HANDLINGSSYSTEM OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

Göteborgs Stad är sedan länge en erfaren upphandlare som kontinuerligt 

förvärvar produkter och tjänster. Mycket av den kommunala verksamheten 

sker genom överenskommelser med olika kommersiella aktörer. I förhållande 

till de externa avtalsparterna bedrivs den kommunala verksamheten enligt en 

konkurrenslogik. Besluten att faktiskt använda sig av en extern aktör kan i sig ske 

enligt både kommunalpolitisk logik och kommunal servicelogik. 

I stadsutvecklingsprocessen intar privata aktörer som bedriver 

näringsverksamhet enligt affärsmässiga principer en majoritet. Så gäller t.ex. för 

konsultföretag, exploatörer, byggherrar, bygg- och fastighetsbolag, vilka också 

i hög grad förväntas finansiera och förverkliga stadsbyggnaden och därmed ges 

en styrkeposition. Till dessa aktörers företagskultur sammanflätas också flera 

specifika professionskunskaper. 

75 Artiklarna 107-109, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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När Vision Älvstaden i Göteborg förverkligas av en kommunal motpart som 

Älvstranden, som är såväl aktiebolag och stadsutvecklare som fastighetsägare 

på affärsmässig grund, kan detta bidra till ett handlingssystem mer präglat 

av företagskultur, än sedvanlig förvaltningskultur. Även arbetsprocessen 

med samverkan inom ett konsortium av företag kan medverka till att 

konkurrenslogiken stärks.

3.6 Folkhems- och folkrörelselogik

 
3 .6.1  UTMÄRKANDE DRAG FÖR FOLKHEMS- OCH FOLKRÖRELSELOGIKEN 

Kommunens roll i förhållande till en folkhems- och folkrörelselogik är kanske inte 

lika framträdande som ovan diskuterade roller och därtill knutna systemlogiker. 

Denna logik har sitt ursprung i efterkrigstidens sociala bostadspolitik under 

de s.k. folkhemsåren (1930-60) när Sverige gick från att vara ett fattigt land till 

ett välfärdssamhälle. Kärnan i politiken, som i stort sett består idag, är att hela 

befolkningen ska kunna erbjudas bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. 

Politiken har genomförts genom ett antal samverkande grundpelare i den 

institutionella ordningen, nämligen kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag, rätten till bostadsbidrag, ett 

bruksvärdeshyressystem samt ett system för hyresförhandlingar. I flera 

avseenden verkar dessa system inom andra logiker, såsom den kommunala 

servicelogiken (bostadsförsörjning) och konkurrenslogiken (bruksvärdeshyra/

hyresförhandling), men det som kvalificerar den för en egen logik är den roll 

som åtgärder mot bostadssegregation spelar för socialt hållbar stadsutveckling. 

Bostadsbristen kräver nyproduktion men är samtidigt kostsamt, vilket innebär 

höga hyror. Ett högt prioriterat mål vid nybyggnation när staden ska förtätas i 

attraktiva lägen är därför bostäder med hyresrätt till rimliga hyror. 

Mycket av kärnan i den generella bostadspolitiken är en bostadsmarknad 

utan bostäder enbart inrättade för hushåll med låga inkomster. Ruckar 

man på någon del i systemet riskerar hela systemet att påverkas. Så länge 

Kommunens roll att verka inom de förutsättningar som följer  

av den generella bostadspolitiken – Handlingssystem för planering, 

ansvar, tillhandahållande och förvaltning av bostäder till  

alla, samt förhandlingssystem för bruksvärdeshyra  

(och nej till ”social housing”).



p
. 
5

3
H

ål
lb

ar
 s

ta
d

su
tv

ec
k

li
n

g
 -

 e
tt

 i
n

st
it

u
ti

o
n

el
lt

 p
u

ss
la

n
d

e?

bostäder med hyresrätt till rimliga hyror intar en så central plats genom alla 

faser i stadsutvecklingsprocessen, kommer också initiativ till innovation och 

alternativa lösningar begränsas av förutsättningarna som följer av den generella 

bostadspolitiken. 

I ett så månghövdat system, där kommunen har flera olika roller att fullgöra, kan 

man alltså tala om en egen verksamhetslogik. Sådana roller kan vara kommunen 

som ansvarig för att kartlägga behov och planera bostadsförsörjning, att som 

markägare vid överlåtelse ställa krav på hyresrätt och hyror, eller som ägare till 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag agera som en socialt ansvarstagande 

ägare och hyresvärd. 

3.6.2 FOLKHEMS- OCH FOLKRÖRELSELOGIKEN I  RÄTTSKÄLLORNA

Genom bostadsförsörjningslagen ansvarar kommunen dels för planering av 

bostadsförsörjningen, dels för den planläggning och andra åtgärder som krävs 

för att bostäder ska kunna byggas. Bostadsförsörjningsbehovet ska enligt PBL 

finnas med i både i region- och översiktsplaner. Kommunen ska vidare anta 

riktlinjer för bostadsförsörjningen. Uppdraget att tillskapa bostäder ligger oftast 

på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. De ska enligt lag tillhandahålla 

bostadslägenheter med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen, samt 

erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget.76  Systemet 

med kommunernas bostadsförsörjningsansvar och allmännyttiga bostadsbolag, 

som de ursprungligen kallades, härrör från den Bostadssociala utredningen som 

verkade mellan åren 1933-47 och vars syfte var att kartlägga bostadsförhållanden 

och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken. Utredningen som tillsattes av Gustav 

Möller, med bl.a. Gunnar Myrdal som ledamot, föreslog att staten skulle erbjuda 

förmånlig finansiering genom lån i utbyte mot att kommunerna tog ett ansvar 

för själva bostadsförsörjningen, men att det också skulle kräva deltagande 

från allmännyttiga bostadsföretag på orten. Särskilda krav uppställdes 

därför för vad som skulle kvalificeras som ett allmännyttigt bostadsföretag.77 

I stort förverkligades utredningens förslag genom Lagen (1947:523) om 

kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande.78  

När det statliga bostadslånesystemet avvecklades under 1980 och 90-talet 

förlorades också en del av poängen med systemet.79 

76 1§ lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

77 SOU 1945:63 Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, Del 1 Allmänna riktlinjer för den framtida 

bostadspolitiken förslag till låne- och bidragsformer samt SOU 1947:26 Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, 

Del 2, Saneringen av stadssamhällenas bebyggelse; Organisationen av låne- och bidragsverksamheten för bostadsändamål.

78 Prop. 1947:259 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens 

främjande; given Stockholms slott den 25 april 1947.

79 Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år. Boverket augusti 2007.



H
ållb

ar stad
su

tveck
lin

g
 - ett in

stitu
tio

n
ellt p

u
sslan

d
e?

p
. 5

4

Genom det i hyreslagen fastställda brukshyressystemet följer att hyran ska 

bestämmas till ett skäligt belopp och vid tvist om detta kan hyresnämnden 

fastställa ett belopp som ”inte är påtagligt högre än hyran för lägenheter 

som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga”.80  I det flesta fall finns 

en emellertid en förhandlingsklausul i hyresavtalet som innebär att hyran 

bestäms genom en förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen, dvs. 

förhandlingar mellan å ena sidan hyresgästföreningen och å den andra de 

allmännyttiga bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna. Genom dessa 

överenskommelser blir alltså bruksvärdet normerande på hela hyresmarknaden. 

Även detta kan härledas tillbaka till framväxten av en social bostadspolitik 

med reglering av hyra, besittningsskydd m.m. som så småningom ledde fram 

till 1968 års införande av ett bruksvärdeshyressystem som avsågs att fungera 

inom ramen för ett system med hyresförhandlingar mellan hyresmarknadens 

intresseorganisationer.81  

3.6.3 FOLKHEMS- OCH FOLKRÖRELSELOGIKENS HANDLINGSSYSTEM  
OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

I det praktiska arbetet kommer denna logik till uttryck genom de högt 

prioriterade målen om att förverkliga blandstaden, där nyproduktion även ska 

vara tillgängligt för ungdomar och andra hushåll med lägre inkomster.

I Göteborg har Älvstranden utvecklat hyresmodeller som ska tillgodose 

ändamålet att tillskapa en blandstad. Vidare har fastighetskontoret för samma 

ändamål tagit fram modeller för klausuler om befogenhetsinskränkningar för 

användning i överlåtelseavtal av kommunal mark föranledda av markanvisningar. 

Tanken är att sådan klausuler i köpeavtalet ska utlösa en skyldighet att betala 

tilläggsköpeskilling eller motsvarande om bostäderna efter överlåtelsen ombildas 

till bostadsrätt. 

Fastighetsnämnden har varje mandatperiod ansvar för att utarbeta förslag 

till riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen med uppgifter om 

befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsförsörjning, med 

utgångspunkt i stadens strategi för utbyggnadsplanering. Riktlinjerna tas fram i 

samverkan med både interna och externa aktörer. 

Framtiden-koncernen i Göteborg är Sveriges största allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag med över 70 000 lägenheter i Göteborg. Genom ägardirektiv 

som beslutas av kommunfullmäktige ges koncernen ett brett uppdrag med tydliga 

80 Jordabalken 12:55.

81 Jfr. betänkandet SOU 1961:47 Reviderad hyreslag. Förslag avgivet av hyreslagskommittén.
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ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsmål. Men bolaget kan även via 

fastighetsnämnden få s.k. samverkansuppdrag för konkreta projekt. Så gjordes 

t.ex. 2017 för att kommunen skulle uppfylla sin skyldighet att ordna bostäder 

till nyanlända enligt bosättningslagen. Fastighetsnämnden gav förvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret teckna 

överenskommelse om ett samverkansuppdrag med Framtiden för att upplåta 500 

hyreslägenheter till fastighetsnämnden för vidareuthyrning till nyanlända ur det 

befintliga hyresrättsbeståndet i Göteborg.82 

3.7 Innovationslogik 

 

3.7.1 UTMÄRKANDE DRAG FÖR INNOVATIONSLOGIKEN 

Ett stort antal av våra centrala samhällsutmaningar finns i kommunerna. Därmed 

följer också diskussionen om att kommunal verksamhet behöver utvecklas och 

reformeras. Detta kan även uttryckas som att det behövs nya logiker för att ta sig 

an kommunal verksamhet, alternativt att finna nya sätt när det gäller samspelet 

med befintliga logiker. Vi har valt att beskriva detta som en särskild logik. Vi är 

samtidigt medvetna att denna, som vi valt att beteckna, innovationslogik till sin 

natur skiljer sig från övriga logiker. Innovationslogiken präglas av ambitionen att 

ta sig an nya utmaningar samhället står inför, exempelvis hållbarhetsutmaningar 

i olika skepnader. Det kan vara frågan om att ökad livskvalitet ska åstadkommas 

genom god kvalitet på boende och utemiljö, blandade verksamheter, nya 

mötesplatser och blandat socialt boende, medan gröna lösningar rör byggande, 

mobilitet, energi och konsumtion. Det ska dock framhållas att innovativ 

verksamhet mycket väl kan pågå inom ramen även för de övriga logikerna.83  

Utmärkande för innovationslogiken att ambitionen att finna nya sätt att 

åstadkomma verksamhetsutveckling. 

82 Tjänsteutlåtande, till Fastighetsnämnden, 2017-06-02, dnr. 8532/16. Överenskommelse om samverkansuppdrag med 

Förvaltnings AB Framtiden.

83 I Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 talar man bl.a. om skillnaden mellan förbättringsarbete och innovation. 

Innovation ska vara något nytt som skapar värde och får spridning. En idé blir alltså inte en innovation förrän den omsätts i 

verkligheten, sprids och gör nytta.

Kommunens roll att utveckla nya arbetssätt för att hantera 

utmaningar m.m.  – Handlingssystem för att bl.a. hantera 

samhällets hållbarhetsutmaningar genom att pröva nya lösningar, 

samverkan och deltagande.
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Som institutionell ordning är det karaktäristiskt att kommunen bygger upp 

samverkansorganisationer och andra samverkansavtal tillsammans med 

universitet och högskolor, institut och andra organisationer. Det är inte 

ovanligt att även andra kommuner, regioner och näringslivsaktörer innefattas i 

samverkan. 

3.7.2 INNOVATIONSLOGIKEN I  RÄTTSKÄLLORNA

Då innovationslogiken inte är en logik på motsvarande sätt som ovan så kan inte 

dess tänkta systematiska ordning utläsas ur lagstiftning eller andra rättskällor på 

motsvarande sätt. Det betyder inte att det nödvändigtvis saknas en institutionell 

förankring för ett sådant arbetssätt. Vinnova och andra finansiärer stimulerar 

kontinuerligt utvecklande av samverkansplattformar etc. Innovationslogiken 

går härigenom att återfinna i finansiärernas program- och projektstyrning. 

Samverkansplattformar, samverkansprogram m.fl. är nyckelbegrepp som 

återkommer i de systemsträvande som kommer till uttryck i Vinnovas m.fl. 

arbete. 

3.7.3 INNOVATIONSLOGIKENS HANDLINGSSYSTEM OCH AKTÖRER I  GÖTEBORG

Som nämnts tidigare har det kommunala bolaget Älvstranden en relativt unik roll 

i stadsutvecklingsarbetet. Arbetet med att förverkliga Vision Älvstaden får i stor 

utsträckning anses präglas av just en innovationslogik och strävande efter att 

finna nya arbetssätt. 

Som redan framgått i kap. 2.1 kan även Älvstadsmodellen som sådan 

beskrivas som en innovativ samverkansmodell för stadsutveckling. Genom ett 

samverkansavtal bildar Älvstranden och exploatörer ett konsortium, vilket i 

rättslig mening är ett enkelt bolag,84 där de gemensamt verkar för att utveckla 

ett visst område med målet att ta fram en detaljplan och slutligen underteckna 

ett exploateringsavtal. I processen representerar Älvstranden staden. I projektet 

kring Masthuggskajen drevs samarbetet stegvis framåt enligt den modell som 

följde av Hållbarbetsprogrammet. I samverkansavtalet finns även särskilda 

regler om en arbetsgrupp, styrgrupp samt föreskrifters om konfliktlösning i de 

fall styrgruppen är oenig. Tillsammans bildar detta en slags hybridorganisation, 

delvis vid sidan av den sedvanliga stadsutvecklingsprocessen. Processen beskrivs 

mer utförligt i kap. 5.   

84 Att två eller fler avtalar om att samverka för att uppnå ett gemensamt ändamål utan att man bildar någon annan typ av 

association är som regel tillräckligt för att det ska betraktas som ett enkelt bolag.



p
. 
5

7
H

ål
lb

ar
 s

ta
d

su
tv

ec
k

li
n

g
 -

 e
tt

 i
n

st
it

u
ti

o
n

el
lt

 p
u

ss
la

n
d

e?

4.1 Stadsbyggande baserat  på planer,  avtal  
och andra jur idiska konstrukt ionsmoment

I föregående kapitel har vi konstaterat att kommunal verksamhet utövas i 

enlighet med ett antal olika governance-logiker kopplade till kommunens 

centrala roller, vilka i sin tur möjliggör en utvecklad förståelse av vad som utgör 

kommuners organisatoriska förmåga i form av handlingssystem (governance-

system). Ett strävande mot hållbara städer och boende måste följaktligen 

implementeras i kommunal verksamhet med utgångspunkt i dessa logiker. 

I detta arbete är vi som framgått särskilt intresserade av att förstå vad det 

utifrån ett systemperspektiv innebär om ett visst hållbarhetsanspråk är nära 

sammankopplat med ett arbetssätt i enlighet med den ovan diskuterade 

innovationslogiken. Utmärkande för innovationslogiken är som sagt att man 

utvecklar nya arbetssätt och lösningar som inte nödvändigtvis följer de mer 

institutionaliserade logikerna för kommunal verksamhet.  

I detta kapitel är det vår ambition att närmare fånga stadsutvecklandets rättsliga 

och institutionella stomme. Vi gör här ett omtag och kommer att, som beskrivits 

i inledningen, ta oss an stadsbyggande som föremål rättsligt baserad governance, 

vilket med vår terminologi tar sig uttryck i handlingssystem kopplade till 

specifika rättskonstruktioner som detaljplaner, exploateringsavtal m.fl. I stället 

för att förhålla oss till samspelet mellan stadsbyggnation, stadsplanering och 

stadstyrning, tar vi här avstamp i de centrala rättskonstruktioner som hela 

stadsutvecklingsprocessen är uppbyggd kring. Vi menar att det är möjligt 

att urskilja vad som kan beskrivas som en rättsligt baserad ”värdekedja” för 

stadsbygge indelad i ett antal olika faser. Det är här vi nått till en punkt i 

framställningen att vi kan tala om stadsbyggande från ax till limpa. Därmed är 

det inte sagt att faserna nödvändigtvis är sekventiella. 

Genom denna operation framträder det institutionella skelettet i systemet som 

gör det möjligt att fästa handlingssystem och verksamhetslogiker till faser, 

respektive rättskonstruktioner. 

4.  STADSUTVECKLINGENS FASER
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Genom att studera dessa byggandets centrala rättskonstruktioner har vi 

avgränsat följande faser:

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas

Skötsel-, 
underhålls- och
 ombyggnadsfas

Vi kommer alltså i detta kapitel göra en genomgång av vad som utmärker 

dessa faser. Först avgränsas de centrala rättskonstruktionerna i respektive 

fas. Vi tydliggör vilka som är de interna och externa aktörerna som deltar 

i processtegen/faserna. Därefter gör vi en översiktlig genomgång av hur 

processerna ser ut som leder fram till den färdiga produkten. Vi beskriver 

även hur konstruktionerna verkar normerande och implementeras i praktisk 

verksamhet. Vi kommer även tydliggöra och reflektera över hur processer inom 

ramen för respektive fas hanteras i enlighet med de olika verksamhetslogik. 

Intressant i sammanhanget är hur rollfördelningen ser ut i enlighet med de olika 

verksamhetslogikerna.

En central rättskonstruktion kvalificerar således ett moment, som tillsammans 

med fasens övriga rättskonstruktioner, kvalificerar hela fasens rättsliga ändamål. 

Är dessa fullgjorda är fasen, utifrån det rättsliga perspektivet avslutad och siktet 

kan ställas in mot rättskonstruktionerna i nästa fas. 
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 4.2 Planeringsfas

4.2.1 UTMÄRKANDE FÖR PLANERINGSFASEN 

Den kommunala planeringsfasen handlar i första hand om fysisk planering 

av mark och vattenområden och hur de ska användas för bebyggelse och 

infrastruktur. För nybyggnation av bostadsområden i tätorter är översikts- och 

detaljplaner de centrala rättskonstruktionerna. 

Översiktsplanen ska hållas aktuell och ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Översiktsplanens innehåll är inte bindande och får inte 

heller överklagas, har däremot något formfel förekommit kan detta överprövas i 

domstol.

En detaljplan är däremot bindande och anger hur kommunens mark och vatten 

ska användas, samt hur bebyggelsen ska se ut. Detta framgår på en plankarta. 

Finns stöd i PBL kan här anges såväl markområdens tillåtna användning som 

bebyggelsens tillåtna höjder över och under mark samt placering, utformning och 

utförande av byggnadsverk och tomter. Detaljplanen föreskriver därför vad man 

får göra, respektive vad man inte får göra, inom planområdet. 

Utmärkande för planeringsfasen är att processen ska genomföras stegvis enligt 

en i PBL föreskriven form med syfte att hantera olika intresseavvägningar. 

Både enskilda och allmänna intressen ska beaktas. Genom obligatoriska 

samrådstillfällen och utställningar ska intressen och intressenter ges tillfälle 

till insyn och påverkan. De allmänna intressena är utpekade i PBL och MB och 

som regel anges också vilken aktör som ska bevaka intresset. Under processen 

koncentreras fokus, från översiktsplanens övergripande och icke bindande 

ställningstaganden till detaljplanens tvingande regler om byggnaders höjder och 

markens tillåtna användning. Genom planbeslutet slås de slutliga avvägningarna 

fast mellan de olika intressen som gör sig gällande.  

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas

Skötsel-, 
underhålls- och
 ombyggnadsfas

Översiktsplan 
Detaljplan



H
ållb

ar stad
su

tveck
lin

g
 - ett in

stitu
tio

n
ellt p

u
sslan

d
e?

p
. 6

0

4.2.2 PLANERINGSFASENS RÄTTSKONSTRUKTIONER

Regleringen i PBL har ett tydligt mönster med detaljerade bestämmelser 

uppdelade mellan översiktsplan respektive detaljplan. Det är också de två olika 

typer av planbeslut som den svenska lagstiftningen på området är uppbyggd 

kring. Följaktligen är det också naturligt att just översikt- och detaljplanen är 

planeringsfasens centrala rättskonstruktioner. 

Regleringen om översiktsplan i kap. 3 PBL följer en processinriktad struktur 

med bestämmelser om, i tur och ordning, syfte och innehåll, att ett förslag ska 

upprättas, att samråd kring förslaget ska ske, att ett reviderat förslag ska ställas 

ut för insyn och möjlighet till påverkan, att inkomna synpunkter redovisas i ett 

utlåtande efter utställningstiden, innan förslaget slutligen kan gå vidare för att 

antas av kommunfullmäktige. 

Översiktsplanens huvudsakliga syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, såsom användningen av mark- 

och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Inom ramen för det kommunala självstyret är detta en ren kommunal 

angelägenhet. Övriga bestämmelser om olika intressen som ska beaktas i 

översiktsplanen är nationella regler om miljö, riksintressen och säkerhet med 

generell giltighet för landets samtliga kommuner. Karaktäristiskt för reglerna 

om översiktsplanen är därför, dels att de drar upp gränserna för det kommunala 

självstyret visavi staten, dels ska tillförsäkra en öppen och transparent process 

med möjlighet till demokratisk insyn och påverkan.

Detaljplanens reglering i PBL har dock en annan karaktär, kanske framförallt 

pga. Den är tvingande och drar upp rättigheter och skyldigheter, inte bara 

mellan markägare och samhälle, utan också markägarna emellan. Även här 

är det kommunala självstyret centralt genom planmonopolet, dvs. att endast 

kommunen kan besluta om ett planförfarande ska inledas. Reglera i detaljplan 

är också betydligt mer detaljerade än motsvarande regler om översiktsplanen, 

med särskilda kapitel i PBL som reglerar planens innehåll, processen att ta fram 

planen, samt planens genomförande. Av betydelse är också särskilda regler om 

tillsyn och överklagande. Man kan därför säga att reglerna i PBL om detaljplanen 

är en fullständig reglering, dvs. här framgår vad kommunen ska göra, inte får 

göra, samt får göra. 

(I kap. 5 finns en mer detaljerad beskrivning av hur översiktsplanen är rättsligt 

konstruerad i PBL i avsnitt 5.2, medan motsvarande beskrivning för detaljplanen 

finns i avsnitt 5.3.) 
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4.2.3 PLANERINGSFASENS AKTÖRER

De två olika planinstrumentens aktörer skiljer en del från varandra. Genom att 

översiktsplanen drar upp gränserna för det kommunala självstyret i förhållande 

till staten och de nationellt tillämpliga reglerna är också de aktörer, vars uppgift 

det är att bevaka detta, tydligt reglerade. I processen att ta fram en översiktsplan 

är länsstyrelsen den myndighet som är satt att gentemot kommunen representera 

dessa intressen. Här sammanstrålar således bevakningen av miljöbalkens 

intressen, riksintressena samt intressena av säkerhet och hälsa. Eftersom det 

bakom riksintressena finns 12 nationella myndigheter vars uppgift det är att 

göra bedömningar av områden med riksintressen, faller det på länsstyrelserna att 

hålla sig informerade om sådana bedömningar och i förekommande fall framföra 

synpunkter. Även s.k. mellankommunala intressen ska bevakas av länsstyrelsen. 

När ett förslag till översiktsplan (samrådshandling) tas fram ska kommunen 

samråda, förutom med länsstyrelsen, även regionen och de kommuner som 

berörs. Också kommunens medlemmar, de andra myndigheter som berörs, 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

förslaget ska ges tillfälle att delta i samrådet. Vad gäller det kommunala 

aktörerna i Göteborg framgår det i 2018 års samrådshandling att den tagits 

fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med park- och naturförvaltningen, 

trafikkontoret och fastighetskontoret, men att det under arbetets gång förts 

dialoger med olika aktörer och målgrupper. 

Vad beträffar detaljplanen är de i PBL utpekade samrådsaktörerna, förutom 

länsstyrelsen som även här ska bevaka motsvarande intressen som vid 

översiktsplanen, lantmäterimyndigheten, andra kommuner som berörs, kända 

sakägarna samt boende som berörs och i vissa fall boendeorganisationer. 

Detsamma gäller de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som 

har ett väsentligt intresse av förslaget. Men i den interna kommunala processen 

är det en stor mängd andra organ som är berörda. Framförallt är det Kommunen 

som planmyndighet, dvs. byggnadsnämnden, men även kommunen som 

markägare (FN) och trafikplanerare (TN) är särskilt viktiga. Till detta kommer 

kommunen som miljömyndighet (M&KN), kommunen som ansvarig för park- och 

naturmiljö (P&N), kommunen som tillhandahållare av samhällsservice (SR, Skol & 

UN, K&VN) och berörda stadsdelsnämnder i kommunen. 
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4.2.4 PLANERINGSFASENS RÄTTSLIGA GOVERNACE-LOGIKER

Tar man utgångspunkt i planeringsfasen såsom den konstrueras i PBL framträder 

den kommunalpolitiska logiken tydligt genom att planprocessen ska genomföras 

i olika steg för insyn och slutligt avgörande i politiskt sammansatta organ, 

vanligen kommunalfullmäktige. Men även den kommunala myndighetslogiken 

är tydlig genom att den utstakade vägen för samråd, utställning, granskning och 

transparens ska säkerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 

tillfälle till insyn och påverkan. Även bestämmelserna om annonsering, laga kraft 

och möjlighet att överklaga pekar i samma riktning. Avvikelser från den påbjudna 

vägen kan dessutom medföra att beslutet ogiltigförklaras och processen får göras 

om. 

Ser man till den interna kommunala rollfördelningen finns även kommunal 

servicelogik närvarande genom ansvaret att planera för byggnader, platser och 

anläggningar för verksamhet som kommunen ansvarar för, t.ex. vård, utbildning 

eller omsorg, liksom anläggningar för fritid, sport eller friluftsliv. 

 

4.3 Exploater ingsfas

 

4.3.1 UTMÄRKANDE FÖR EXPLOATERINGSFASEN 

Exploateringsfasen riktar in sig mot att säkerställa genomförandet av 

detaljplanen med markanvisnings- och exploateringsavtalen som de centrala 

rättskonstruktionerna. Exploateringsfasens arbetsprocesser utmynnar i avtal 

mellan kommun och enskilda (byggherrar och/eller fastighetsägare) om 

genomförande av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet definieras i PBL som ett avtal om genomförande av en 

detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en 

byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. 

Detta ska ses som ett viktigt delmoment i hanteringen av hur ansvar och 

kostnader ska fördelas mellan kommunen och exploatören. Kärnan i regleringen 

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas
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är att bestämma vad kommunen kan begära ersättning för och därmed utgöra 

lagstöd för kommunens rättigheter gentemot enskild såsom legalitetsprincipen 

kräver. Huvudsakligen gäller det gatukostnadsersättningar och annan 

infrastruktur som kommer fastighetsägarna till nytta genom exploateringen. 

PBL sätter upp gränser för vad avtalet får innehålla, bl.a. får det inte innehålla 

åtaganden om att bekosta byggnader för vård, utbildning eller omsorg som 

kommunen enligt lag ska ansvara för. Över huvud taget ska exploatörernas 

åtaganden stå i rimligt förhållande till fastighetsägarnas nytta av planen. Man kan 

se reglerna som ett skydd för att kommunen inte använder sitt planmonopol för 

att utöva påtryckningar mot exploatören att åta sig ytterligare ekonomiskt ansvar 

för planens genomförande. 

Genomförande av en detaljplan förutsätter dock en mängd andra åtgärder 

och överenskommelser av mer praktisk natur, såsom tidplaner, logistik, 

ansvarsområden etc. vilka inte ska ses som något PBL reglerar. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

visst av kommunen ägt markområde för bebyggande, dvs. ett avtal om möjlighet 

till marköverlåtelse som inte nödvändigtvis behöver omfatta bestämmelser 

om genomförande av en detaljplan. PBL uppställer inga ytterligare regler om 

innehållet i ett markanvisningsavtal eller vad som inte får regleras i sådana avtal. 

Markanvisningar ska ses som en spelplan för tidsbegränsad förhandling om 

köp av mark på vissa villkor. Här lutar sig alltså kommunen mot sin, på ägande 

grundande, rätt för sin förhandlingsposition. Det är inte heller PBL som styr 

förhandlingsutrymmet, i annat avseende än vad som är tillåtet att reglera i en 

detaljplan. Kommunlagen och Jordabalkens regler och begränsningar om avtal 

om framtida köp sätter dock upp en yttre gräns för området. Kommer parterna 

överens ingås ett överlåtelse- eller upplåtelseavtal, varefter även andra frågor 

som normalt hanteras genom exploateringsavtalet även måste regleras mellan 

parterna, då ofta genom vad som kallas ett genomförandeavtal. Här regleras 

de ovan nämnda åtgärderna av mer praktisk natur mellan parterna. (Jfr. vidare 

avsnitt 5.5) 
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4.3.2 EXPLOATERINGSFASENS RÄTTSKONSTRUKTIONER

Exploateringsfasen såsom den konstrueras genom PBL handlar huvudsakligen 

om hur detaljplanen ska genomföras. Exploateringsfasen avslutat först när 

kommunen och exploatörer är överens om kostnadsfördelningen dem emellan. 

Därmed är man också färdig att ta nästa steg till nybyggnadsfasen, med 

ansökan om bygglov m.m. Som framgått ovan har de båda rättskonstruktionerna 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal med överlåtelseavtal olika syften. 

Den gemensamma nämnaren är snarast att de båda pekar ut alternativa vägar 

att ta sig från planeringsfas till nybyggnadsfas. Exploateringsavtalet är det som 

används om marken inte är ägs av kommunen och de befogenheter som följer 

av PBL som kommunen har att hålla sig till. PBL:s regler om exploateringsavtal 

i 6:e kap. om genomförande av detaljplaner sätter ramarna kommunens rätt 

gentemot exploatören för medfinansiering av gatukostnader m.m. Genom 

markanvisningsavtal med överlåtelseavtal kan kommunen även förhandla om 

saker som inte kan regleras i detaljplanen, men väl vara villkor för att kommunen 

över huvud taget ska överlåta marken. Så länge kommunen håller sig inom 

kommunallagen och ev. andra allmänna begränsningar som följer av lag, ska 

kommunen vara i samma position som vilken fastighetsägare som helst. (Jfr. 

vidare avsnitt 5.5)

4.3.3 EXPLOATERINGSFASENS AKTÖRER

Kommunen agerar i flera olika egenskaper under exploateringsfasen. I områden 

med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de 

allmänna platserna iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Det är 

också kommunen som ansvarar för den skötsel och det underhåll som krävs 

i dessa områden. Normalt kallas sådana områden för gata, park eller torg. 

Planering och kostnadsberäkningar för detta faller då på kommunen i egenskap 

av ansvarig för park- och naturmiljö (P&N) och kommunen som trafikplanerare 

(TN). I Göteborg ansvarar fastighetskontoret för samordning av investeringar 

i kommunal teknik, till exempel gator och ledningar av olika slag, vid 

genomförandet av nya detaljplaner.

När det gäller markanvisningsavtal med överlåtelseavtal är det kommunen som 

fastighetsägare som agerar, i Göteborg genom fastighetsnämnden. 

På den privata sidan är det exploatörer och fastighetsägare som är kommunens 

avtalsparter.  
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4.3.4 EXPLOATERINGSFASENS RÄTTSLIGA GOVERNACE-LOGIKER

Som framgått ovan ger PBL:s reglering av exploateringsavtalet det lagstöd som 

legalitetsprincipen kräver för att kommunen ska kunna kräva medfinansiering av 

exploatören. Såtillvida rör det sig följaktligen om en myndighetslogik. Men när 

kommunen vid markanvisningar intar en förhandlingsposition som grundas på 

markägandet är det emellertid istället fråga om en konkurrenslogik. 

4.4 Nybyggnadsfas

4.4.1 UTMÄRKANDE FÖR NYBYGGNADSFASEN 

I centrum för nybyggnadsfasen står uppförande av byggnadverket. Bygglov är 

en förutsättning och en av de centrala rättskonstruktionerna som hör till denna 

fas. Den offentliga kontrollen av byggprocessen, från lagakraftvunnet lov att 

bygga till slutbesked, är kantad av en rad avstämningspunkter, såsom tekniskt 

samråd, starbesked, utstakning, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Det ska även 

finnas kontrollansvariga samt en kontrollplan. Byggnadsnämnden ansvarar för 

att det finns en kontrollplan, medan kontrollerna bygger på egenkontroll. Är 

kontraktshandlingarna mellan beställare och entreprenör i entreprenadavtalen 

synkroniserade med kontrollplanen, kan alltså både offentlig tillsyn och 

egenkontroll mellan parterna i hög grad utföras tillsammans.

Själva uppförandet omfattar två huvuddelar, nämligen projektering och 

produktion om vilket beställare och entreprenörer ingår entreprenadavtal. 

Regelmässigt följer dessa något av de standardavtal som förhandlats fram av 

marknadens aktörer genom BKK, Byggandets kontraktskommitté. De vanligaste 

avtalen är AB 04 utförandeentreprenad, ABT 06 totalentreprenad och ABK 09 för 

konsultavtal. Entreprenadavtalet är den andra centrala rättskonstruktionen under 

nybyggnadsfasen.

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas
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I totalentreprenader omfattas både projektering och uppförande. Vanligare 

är kanske att projektering separeras som ett första steg och att avtal ingås, 

tillsammans eller var för sig, om projektledning, arkitektuppdrag och 

konsulter (konstruktion, VVS, el och geologi). Under projekteringen framställs 

bygghandlingar utifrån en olika standarder, såsom Bygghandlingar 9085  och 

AMA+RA.86 

En av de viktigaste funktionerna med projekteringen är att framställa 

bygghandlingar m.m. som underlag för att kunna beräkna byggkostnader 

och genomförandetid för produktionen, vilket i sin tur är en förutsättning 

för en väl fungerande konkurrensutsättning genom upphandling eller 

anbudsförfararfarande.

Reglerna om offentlig upphandling gäller för beställare som är upphandlande 

myndighet. Privata aktörer använder inte sällan också ett upphandlingsliknande 

förfarande, vilket mer korrekt snarast är ett anbudsförande. I båda fall är dock 

vikten av ett omsorgsfullt och korrekt förfrågningsunderlag alternativt inbjudan 

till anbud av central vikt. Här bör så många förutsättningar för uppförandet 

som möjligt framgå och regelmässigt ingår redan här vilken typ av civilrättsligt 

standardavtal beställaren tänkt sig. Har exempelvis beställaren miljökrav 

eller andra önskemål som preciserats i projektering eller tidigare, ska sådana 

naturligtvis vara en del av förfrågningsunderlag eller motsvarande. 

Rör det en offentlig upphandling gäller en lång rad formregler för 

specifikationer, t.ex. s.k. ska-krav, anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut. I 

förfrågningsunderlaget framgår också de s.k. särskilda kontraktsvillkor som ska 

gälla för de avtal som senare ska ingås. Ofta används liknande förfarande, om än 

inte så formbundet, av privata beställare.  

4.4.2 NYBYGGNADSFASENS RÄTTSKONSTRUKTIONER 

Till nybyggnadsfasens viktigaste rättskonstruktioner får räknas bygglovet. För 

en ansökan om bygglov krävs normalt en situationsplan med inplacering av 

byggnader samt fasader där höjder m.m. framgår. Vidare ska lovhandlingarna 

innehålla plan- och sektionsritningar och inför byggstart behövs även 

konstruktionsritningar.

85 En standard framtagen av byggbranschen i samarbete med SiS för enhetligt utformade ritningar och bygghandlingar utifrån 

den svenska byggsektorns rekommendationer.

86 AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och RA, Råd och Anvisningar, är beskrivningar av väl beprövade tekniska 

lösningar för olika konstruktioner, utgivna av AB Svenska Byggtjänst.
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Precis som vad gäller planärendena är handläggningen av ärenden om lov att 

bygga kringgärdat av en rad formregler t.ex. om ansökans utformning, vilka som 

ska ha rätt att informeras och yttra sig över ansökan och att sökanden ska få 

möjlighet att bemöta synpunkter som inkommit före beslut fattas. Beslutet ska 

kungöras och först efter överklagandetiden löpt ut och ingen överklagar äger 

beslutet laga kraft.

För aktörer som räknas till upphandlande myndigheter, dvs. kommunala organ, 

myndigheter eller andra offentligt styrda organ som tillgodoser behov i det 

allmännas intresse, gäller en omfattande flerstegsprocess enligt lagen om 

offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. 

Här ska upprättas förfrågningsunderlag med kravspecifikationer, varefter 

en leverantörskvalificering och anbudsutvärdering ska göras innan ett 

tilldelningsbeslut fattas. Till sist tecknas avtal med vinnande företag som 

också innehåller de civilrättsliga särskilda kontraktsvillkor som ska gälla för 

upphandlingen. 

För entreprenadsättens standardavtal som regelmässigt är framtagna 

enligt det ovan nämnda AB-systemet av den ideella föreningen BKK, är alla 

entreprenadmarknaden aktörer representerade, såväl privata som offentliga. 

Man brukar tala om att det är s.k. agreed documents, vilket innebär att de anses 

ha stor normerande verkan. Till detta kommer att det finns omfattande rättslig 

litteratur om tolkning och annan vägledning. Vidare finns domstolspraxis 

och genom åren har Högsta domstolen ofta och återkommande bidragit med 

prejudicerande domar om hur AB-avtalen ska tolkas.

4.4.3 NYBYGGNADSFASENS AKTÖRER 

Företag verksamma i byggbranschen spänner över ett brett fält, från renodlade 

bygg- och anläggningsföretag till arkitekt- och teknikkonsultföretag, samt olika 

undergrupper av leverantörer eller specialiserade tjänsteföretag. Ibland talar 

man om företag inom samhällsbyggnadsbranschen. Entreprenadavtalen är dock 

ofta utformade så att en huvudentreprenör själv kan välja att inte utföra visst 

arbete och då i stället använda en underentreprenör. Som nämnts ovan kan flera 

entreprenadavtal bli aktuella i olika skeden, såsom vid projektering respektive 

uppförande.

På den kommunala sidan kan de interna aktörerna som blir den privata aktörens 

motpart variera beroende på hur kommunen är organiserad. Flera tänkbara 

organ kan representera kommunen som fastighetsägare, även kommunala bolag. 
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I andra fall kan det följa av var man placerat ansvaret för gatumark, park- och 

grönområden, samhällsbyggnader som skolor etc. Också de allmännyttiga 

kommunala bostadsbolagen tillhör i detta sammanhang den offentliga sidan 

eftersom de lyder under upphandlingslagstiftningen om de väljer att inte utföra 

åtgärder i egen regi.  

4.4.4 NYBYGGNADSFASENS RÄTTSLIGA GOVERNACE-LOGIKER

Nybyggnadsfasens aktörer domineras till antalet av privata företag och branschen 

omsätter stora belopp. Här finns en stark marknadsorienterad kultur med 

processer som drivs framåt genom avtal under marknadens spelregler. På 

detta område har också de offentliga aktörerna som motparter alltid agerat 

kommersiellt i någon mening. 

Genom de upphandlingsrättsliga reglerna har emellertid ett parallellt system 

präglat av myndighetslogik vuxit fram. Man kan säga att en simulerad 

marknadsprocess har skapats inom ramen för det offentligrättsliga byråkratiska 

systemet. Avvikelser från förfarandereglerna riskerar att leda till överprövning i 

domstol och att hela upphandlingen får göras om. 

Utifrån vårt särskilda intresse för hållbarhetsfrågorna i 

stadsutvecklingsprocessen kan dock den tydligt formaliserade processen 

underlätta genomförande av hållbarhetanspråk, då upphandlingsförfarandet 

förutsätter konkreta och specificerade krav i förfrågningsunderlagen. Detta 

innebär också att det blir lättare att kontrollera genomförande och göra 

uppföljningar. 
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 4.5 Försäl jnings- och uthyrningsfas

4.5.1 UTMÄRKANDE FÖR FÖRSÄLJNINGS-  OCH UTHYRNINGSFASEN 

Med siktet inställt på hållbara bostadsområden är det byggnader med 

bostadslägenheter färdiga för inflyttning som står i centrum i försäljnings- och 

uthyrningsfasen. Sådana upplåts som regel antingen med hyres- eller bostadsrätt. 

I Sverige är det emellertid hyresrätten som står i centrum både som politiskt och 

strategiskt instrument för hållbart boende i en blandstad med överkomliga hyror 

i nyproducerade lägenheter tillgängliga även för hushåll med svagare ekonomi. 

Det svenska systemet med s.k. bruksvärdeshyra har full genomslagskraft 

på hyresmarknaden genom en kombination av tvingande regler i hyreslagen 

och hyresförhandlingar mellan sammanslutningar av hyresgäster och 

fastighetsägare.87  Denna sammankoppling får full genomslagskraft genom 

att en hyresgäst kan få sin hyra prövad i hyresnämnden och denna får inte 

vara påtagligt högre än för en likvärdig lägenhet.88  Till detta kommer att 

de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen har till syfte att främja 

bostadsförsörjningen, bl.a. genom att tillhandahålla lägenheter med hyresrätt.89 

Ett ytterligare instrument för att främja en rättvis fördelning av lediga bostäder 

är de kommunala bostadsförmedlingarna.90 

Att peka ut en central rättskonstruktion i form av ett beslut av myndighet eller 

ett ingånget avtal är svårt. Det handlar snarare om ett system uppburet av en rad 

olika bestämmelser i lag.  

 

87 Hyresförhandlingslag.

88 JB 12:55.

89 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt bostadsförsörjningslagen.

90 jfr. 7-8§§ Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Möjligheten för att bedriva privat bostadsförmedling är i lag 

begränsad. Vidare är det straffbart att både ingå avtal eller ta emot ersättning för förmedling av en bostadslägenhet, JB 12:65a.
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4.5.2 FÖRSÄLJNINGS-  OCH UTHYRNINGSFASENS RÄTTSKONSTRUKTIONER

Det är framförallt nyproduktionens tänkta användning som avgör vilka avtal 

som kommer upprättas. Överlåtelseavtalet är då centralt och kan beroende 

på framtida användning, samt vilka parter som ingår avtalet, innehålla olika 

tänkbara regleringar och krav. För bostäder som upplåts med hyresavtal kommer 

hyresavtalen vara centrala. Jordabalkens kap. 12, som brukar kallas hyreslagen, 

innehåller en mängd tvingande regler och begräsningar om hur sådana avtal ska 

utformas, såsom hyrestid, förlängning, uppsägning, besittningsskydd betalning 

av hyra m.m.

Hyressättningen ska följa den ovan nämnda bruksvärdeshyressystemet, men 

beror även på om det finns ett avtal om förhandlingsordning för lägenheten 

upprättat mellan hyresvärd och hyresgästorganisation. Finns en sådan 

förhandlingsklausul i kontraktet innebär det att hyresvärden ska följa de 

överenskommelser som gjorts i kollektiva förhandlingar där också hyra ingår. 

Detta förfarande följer reglerna i hyresförhandlingslagen. Men hyressättningen 

påverkas också av om det exempelvis gäller de årliga förhandlingarna om hyra, 

hyreshöjningar efter en renovering eller hyran i en nybyggd lägenhet. 

Är det fråga om bostadsrätt ska fastigheten överlåtas till en bostadsrättsförening, 

såvida inte bostadsrättsföreningen själv låtit uppföra byggnaden som 

fastighetsägare. Vid nyproduktion är det som regel s.k. byggmästarbildade 

bostadsrättsförening med en interimsstyrelse från byggföretaget som 

upplåter lägenheterna till bostadsrättsinnehavarna. Föreningen tas så 

småningom över av bostadsrättsinnehavarna. Inledningsvis, oftast långt före 

färdigställandet, ingår dock byggföretaget avtal om reservation av en lägenhet 

med presumtiva bostadsrättsinnehavare. Fastigheteten överlåts därefter till 

bostadsrättsföreningen som då kan ingå s.k. förhandsavtal om att i framtiden 

upplåta en lägenhet med bostadsrätt.91 Första upplåtelse sker alltså från 

föreningen, medan överlåtelser därefter sker mellan bostadsrättsinnehavare.  

Både första upplåtelse och framtida överlåtelser sker till marknadspris.

4.5.3 FÖRSÄLJNINGS-  OCH UTHYRNINGSFASENS AKTÖRER

Aktörer under försäljnings- och uthyrningsfasen är de exploatörer, byggherrar 

eller fastighetsägare som i en eller annan form lämnar över nyproduktionen 

till den som ska bedriva den framåt i tid. Dessa kan vara privata företag 

eller kommunala aktörer som i rollen som fastighetsägare överlåter mark 

eller byggnader till andra. Kommunala organ kan kräva klausuler med 

91 5 kap. Bostadsrättslagen.
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befogenhetsbegränsningar i överlåtelseavtal för att förhindra framtida 

omvandling av bostäderna från hyresrätt till bostadsrätt. Betydelsefulla 

aktörer under denna fas är naturligtvis även de allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolagen. 

Hyresgästföreningen är också en viktig aktör som både hyresförhandlare och 

bostadspolitiskt språkrör för hyresgäster. 

4.5.4 FÖRSÄLJNINGS-  OCH UTHYRNINGSFASENS RÄTTSLIGA GOVERNACE-LOGIKER

Under försäljnings- och uthyrningsfasen dominerar konkurrenslogiken i 

många fall, men genom hyresrättens centrala roll finns även en folkhems- och 

folkrörelselogik. Ser man till kommunens ansvar för bostadsförsörjningen kan, 

beroende på omständigheterna, även den kommunala servicelogiken nämnas. 

 

4.6 Skötsel- ,  underhål ls-  och ombyggnadsfas

 4.6.1 UTMÄRKANDE FÖR SKÖTSEL-,  UNDERHÅLLS-  OCH OMBYGGNADSFASEN

Genom skötsel-, underhålls- och ombyggnadsfasen har i princip den tidpunkt 

nåtts där byggverksamheten avslutats. Denna fas kan förväntas vara pågående 

under en tidsmässig icke överskådlig tid; alltså en förvaltande fas. Genom vårt 

fokus på hållbara städer och inte minst initiativ för social hållbarhet grundade i 

innovationslogikens idé om att pröva nya modeller och arbetssätt, kommer denna 

förvaltningsfas att vara betydelsefull. 

Utmärkande för fasen är alltså att den omfattar skiftande åtgärder som först 

efter den mer traditionella stadsbyggnadsprocessen är avslutad. De utmaningar 

som främst gör sig gällande är social hållbarhet, pga. bostadssegregation, 

samt ekologisk hållbarhet i samband med de omfattade behoven av 

energieffektivisering i det bostadsbeståndet. 

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas

Skötsel-, 
underhålls- och
 ombyggnadsfas

Renoveringsavtal 
Omflyttningsavtal
Boendeinflytandeavtal
Social upphandling
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En av våra största samhällsutmaningar för social hållbarhet finns i storstädernas 

bostadssegregation med ojämlikhet, bristande tillit och kriminalitet som följd. 

Stora insatser görs också från samhället sida för att med innovation ta sig an 

detta.

Miljonprogrammets lägenheter som byggdes under 1960- och 70-talens 

närmar sig sin tekniska livslängd och är i behov både upprustning och 

energieffektivisering. Detta aktualiserar dels miljömässigt hållbara material 

och metoder, dels energieffektivitet som klarar klimatkraven. Här uppställer 

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda krav på nationella regler om 

att underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintligt bestånd till nära-

nollenergibyggnader.

Här finns således ett stort governance-behov inom en mängd olika områden, 

varav flera är kopplade till stadsbyggnadsprocessens aktörer. 

4.6.2 SKÖTSEL-,  UNDERHÅLLS-  OCH OMBYGGNADSFASENS RÄTTSKONSTRUKTIONER

Hyresvärdar ska kontinuerligt underhålla sina fastigheter, vilket kan leda 

till olägenheter för de boende som kan behöva flytta under renoveringar. 

Efter renoveringar riskerar även hyrorna att stiga på ett sätt som gör att 

boende inte längre har råd att bo kvar. Flera regler i hyreslagen, bl.a. om 

hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete, men också om rätt 

till evakueringslägenheter och möjligheter till återflytt, syftar till att begränsa 

sådana olägenheter. Större bostadsbolag har policys för intern omflyttning i 

bestånden, hur renoveringar ska ske, samt för olika former för boendeinflytande. 

Dessa regler och avtal kan ses som ett utflöde och precisering av reglerna i 

hyreslagen och till bostadsförsörjningslagens krav på boendeinflytande. Även 

olika former av social upphandling gör sig gällande inom detta område. Flera av 

de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ställer regelmässigt sådana 

krav i sina upphandlingar. 

De ovan nämnda EU-direktivet92 om medlemsstaternas långsiktiga 

renoveringsstrategi för att uppnå byggnaders energiprestanda förutsätter att 

nationella färdplaner antas. I december 2019 presenterades ett underlag för en 

nationell strategi för en energieffektiviserande renovering.93  

92  Se artikel 2a i direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (EPBD).

93 Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering, Boverkets Rapport 2019:26, 

Energimyndigheten 2019:13
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Här betonas helhetssyn och livscykelperspektiv på resurseffektiv 

energianvändning. Byggnaders klimatpåverkan ska minskas i byggskedet 

genom material med låga klimatavtryck, återanvändning av material, minskad 

materialåtgång och minskad energianvändning i byggskedet. Boverket och 

Energimyndigheten konstaterar att med dagens styrmedel ökar graden av 

energieffektivisering inte tillräckligt fort och vill därför utreda möjligheterna 

till hyresbidrag efter renovering, skattefria underhållsfonder och ett omarbetat 

renoveringsstöd.

4.6.3 SKÖTSEL-,  UNDERHÅLLS-  OCH OMBYGGNADSFASENS AKTÖRER

Eftersom skötsel-, underhålls- och ombyggnadsfasen främst inriktar sig 

mot sociala och klimat- och energiförbättringsåtgärder i bostadsområden är 

bostadsföretagen en central aktör i denna fas. Det gäller kanske särskilt de 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen som genom tradition, lagstiftning 

och ägande är en viktig aktör för sociala insatser. 

Även kommunen genom sina olika förvaltningsroller kan initiera projekt med 

sociala inslag, såsom inom skola eller sport- och fritid. Genom sin ägarroll 

kan sådana projekt även styras mot samverkansprojekt tillsammans med 

allmännyttan.

För området för ombyggnad och energieffektivisering kommer både 

de kommunala och privata bostadsbolagen med sina stora bestånd av 

miljonprogrammets bostäder att vara viktiga aktörer. Vidare kan man också räkna 

med privata aktörer som byggföretag, arkitekt- och teknikkonsulter, leverantörer 

av material eller specialiserade tjänster. 

4.6.4 SKÖTSEL-,  UNDERHÅLLS-  OCH OMBYGGNADSFASENS  
RÄTTSLIGA GOVERNACE-LOGIKER 

En bred palett av hållbarhetsinitiativ kan tänkas förekomma under denna 

fas, vilket gör det svårt att fastställa någon bestämd verksamhetslogik som 

dominerande. För ombyggnad och energieffektiviseringsåtgärder gäller i 

huvudsak konkurrenslogiken, medan det för sociala hållbarhetsanspråk 

kan röra helt andra logiker beroende på formerna för genomförandet, t.ex. 

innovationslogik eller myndighetslogik om det gäller social upphandling. 
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5.  REFLEKTION – HÅLLBARHET I  
PLANERING OCH EXPLOATERING  

I  GÖTEBORG

5.1 Inledning 

Som ett övergripande tema i denna rapport är frågan om hur stadsutveckling, 

anspråk på hållbarhet och innovation hänger ihop. Fokus inom 

stadsutvecklingsområdet under senare års forsknings- och utvecklingsarbete har 

ofta legat på just innovation kring metoder, arbetssätt, testarenor etc. för att 

pröva nya och alternativa modeller. För oss är det då en central fråga hur sådana 

modeller landar i systemet för stadsutveckling. 

Vi har valt att beskriva systemet utifrån ett antal faser, i vilka vi pekat ut 

centrala rättsliga konstruktioner som verkar i enlighet med en eller flera 

rättsliga govenance-logiker, eller verksamhetslogiker om man så vill. Utifrån 

det synsättet kommer alltid ett hållbarhetsanspråk byggt på innovation i ovan 

nämnd bemärkelse, att behöva realiseras i systemet via någon eller några av 

verksamhetslogikerna, samt i en eller flera faser. Vidare kommer sådana anspråk 

behöva förhålla sig till de i faserna förekommande rättskonstruktionerna. Det 

behöver dock inte betyda att de måste inkorporeras i rättskonstruktionerna, 

men de kan inte heller introduceras i ett vakuum. Trots allt, kommer 

rättskonstruktioner alltid innebära ett slags trumfkort som har företräde och 

utgör en spelplan för vad som anses möjligt, tillåtet eller otillåtet. 

Vår ambition är därför att vad som förklarats mer teoretiskt i kap. 2-4 om 

stadsutvecklingens institutionella nivåer, kommunala verksamhetslogiker 

samt faser och rättskonstruktioner, här i kap. 5 ska kunna speglas i ett 

verklighetsbaserat scenario. Det kan då också tjäna som underlag för att bättre 

förstå hur Älvstadsmodellens handlingssystem kan inplaceras i ett normsystem 

för styrning, planering och byggnation av den hållbara staden. 
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I följande kapitel har vi utifrån ovanstående synsätt gjort en case study från 

Göteborg och redovisat hur de centrala rättskonstruktionerna i planerings- 

och exploateringsfasen har använts i några praktiska exempel. Det rör sig 

om översikts- och detaljplan i planeringsfasen, samt exploaterings- och 

markanvisningsavtalet från exploateringsfasen. 

Presentationsmässigt gör vi det i två steg. För det första beskrivs hur 

PBL konstruerar var och en av rättskonstruktionerna, främst utifrån hur 

kvalifikationsnormer, kompetensnormer och handlingsnormer är utformade, men 

också vilka aktörer som är utpekade och vilka roller de har. Beskrivningen utgår 

alltså från hur dessa instrument lagtekniskt är konstruerade. Först i det andra 

steget beskrivs hur samma konstruktioner har tillämpats inom ramen för det 

rättsliga handlingssystemet. Denna renodling syftar till att synliggöra den för oss 

viktiga distinktionen mellan reglernas kärnkonstruktion och hur samma regler 

tillämpas i ett rättsligt handlingssystem.

Det är kanske vanligare att regel och tillämpning presenteras integrerat, särskilt 

eftersom en regels syfte alltid hänger ihop med hur den används. Men genom 

att som första steg begränsa sig till PBL fångas normernas kärna och ger 

därmed besked om vad som är låst. Därefter beskrivs hur normerna används i 

handlingssystemet och lämnar då även besked om vad som skulle kunna göras 

helt eller delvis annorlunda. 

Särskilt i komplexa system som detta, som består av såväl normer i lag, som 

kommunens organisatoriska ordning och av utrymme för aktörerna att själva ingå 

avtal, blir bilden ofta så oskarp att det är svårt att se gränserna. För att kunna 

navigera i ett sådant system måste man förstå vad som explicit följer av en regel, 

vad handlingssystemet skapat samt vad som faller helt utanför regeln och dess 

handlingssystem.

Det rättsliga förhållandet mellan stat och kommun är centralt i PBL. Här dras 

de huvudsakliga gränserna upp för de minimikrav som staten uppställer på 

kommunerna när de utövar sitt planmonopol inom ramen för det kommunala 

självstyret. Det är också genom denna gräns vi får reda på hur det kommunala 

handlingsutrymmet ser ut.

Planeringsfas Exploateringsfas Nybyggnadsfas Försäljnings- och 
uthyrningsfas

Skötsel-, 
underhålls- och
 ombyggnadsfas
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Syftet med vår case study är således att tillföra ett konkret underlag för att bättre 

förstå relationen mellan lagstiftningen och det rättsliga handlingssystemet och 

därmed bidra till insikten om rättens förmåga att användas som byggstenar för 

mer hållbara städer. Ett ytterligare syfte är att exemplet underlättar dialog mellan 

stadsutvecklingens aktörer för att utveckla vår grundidé som en metod för att 

kunna realisera av innovativa hållbarhetsinitiativ på stadsutvecklingsområdet. (Se 

även avsnitt 1.2.)

5.2.  Översiktsplanens konstrukt ion  
i  p lan- och bygglagen

INLEDNING OCH DIALOG

Översiktsplanen kan sägas ha två huvuduppgifter, dels att inom ramen för det 

kommunala planmonopolet ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön, dels att tillse att samtliga tvingande nationella regler beaktas 

i planeringsprocessen. Det betyder att översiktsplanen indikerar kommunens 

syn på den mest lämpade användningen av mark- och vattenområden, med 

beaktande av de olika allmänna intressena enligt PBL, samt bestämmelserna i 

MB. Det blir således, dels ett beslutsunderlag för lokaliseringsprövningar och en 

kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett styrinstrument för utveckling 

och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen är inte bindande. 

Översiktsplanearbetet inleds med att kommunen sammanställer och analyserar 

förutsättningarna för översiktsplanen. Under arbetsprocessen krävs att ett 

omfattande planeringsunderlag tas fram utifrån kommunens förutsättningar. 

Under hela processen ska det ges möjlighet till insyn, påverkan och synpunkter 

genom dialoger och samråd. L PBL regleras vilka kommunen ska samråda med, 

men inte konkret hur de ska genomföras. Boverket rekommenderar att samråd så 

långt som möjligt bör vara en del i det löpande planeringsarbetet och delas upp 

i flera steg som ansluter till olika stadier i planeringsarbetet. Alla samrådsparter 

behöver inte höras i varje steg, utan kan anpassas till den planeringsuppgift som 

ska lösas vid varje tillfälle.

Vidare gäller från år 2018 nya regler för miljöbedömningar av planer som 

upprättas enligt PBL. För åtgärder eller verksamheter som kan komma att 

medföra en betydande miljöpåverkan – såsom tätortsbebyggelse, anläggande av 

industriområden, hamnar, vägar m.m. – ska en strategisk miljöbedömning göras.94  

94 Jfr Miljöbedömningsförordningen (2017:966) samt MB 6:3.
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Miljöbedömning är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i arbetet 

med att ta fram och anta en översiktsplan. Här ska relevanta miljöeffekter 

identifieras. Detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som ska 

upprättas bestäms i ett s.k. avgränsningssamråd mellan länsstyrelsen och berörda 

kommuner. Även allmänheten och andra ska ges möjlighet att ge synpunkter på 

miljökonsekvensbeskrivningen innan en översiktsplan kan antas.95  Följaktligen 

bör processen med planarbetet inledas med miljöbedömningen, eftersom den ska 

inarbetas i planen. MB uppställer vissa krav hur samråd och hur allmänheten ska 

kunna lämna synpunkter på hur en miljöbedömning går till. PBL föreskriver också 

att de båda processerna ska koordineras för att undvika dubbla förfaranden och 

onödigt merarbete.96  

Länsstyrelsen som representant för staten har en nyckelroll för att tillhandahålla 

planeringsunderlag till kommunen inför översiktsplanen. Frågor som omfattas rör 

hushållning med mark och vatten, natur- och kulturvärden, infrastruktur, militära 

intressen, vattenfrågor m.m. Vidare omfattas också de aspekter som länsstyrelsen 

tilldelats särskilt ansvar för enligt PBL, såsom riksintressen, miljökvalitetsnormer, 

mellankommunala intressen, strandskydd, hälsa och säkerhet, olycksrisker samt 

översvämning och erosion.

I PBL anges åtta punkter som en översiktsplan ska innehålla, de två första avser 

ovan nämnda nyttjandet av mark och vattenområden samt hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras, alltså rent kommunala angelägenheter. 

Återstående sex punkter rör frågor som inskränker det kommunala självstyret, 

såsom riksintressen, miljökvalitetsnormer, samordning med nationella och 

regionala mål eller planer och program av betydelse för hållbar utveckling. 

Det kan röra regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, länsplaner för 

transportinfrastruktur, transportpolitiska mål etc. Vidare finns krav på att 

översiktsplanen redovisar hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses, 

liksom hur regler om strandskydd och landsbygdsutveckling i MB beaktas. 

Enligt en särskild punkt ska också klimatrelaterade risker för översvämning, 

ras, skred och erosion redovisas, samt hur dessa kan förebyggas. Slutligen ska 

i förekommande fall framgå om översiktsplanen avviker från regionplanen, på 

vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.

 

95 Jfr MB 6:9, p. 4.

96 PBL 3:9.
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FÖRSLAG, SAMRÅD, GRANSKNING OCH BESLUT

Dialogprocessen pågår alltså successivt och när ett fullständigt förslag föreligger 

ska samråd ske med myndigheter, kommuner och med andra som är berörda. 

Kommunens medlemmar och andra som har ett väsentligt intresse av förslaget 

ska få tillfälle att delta i samrådet. Länsstyrelsens ovan angivna uppgifter vid 

samrådet finns uppräknade i PBL. 

Kommunens resultat av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse 

som också ska innehålla de förslag som synpunkterna har föranlett. Denna 

samrådsredogörelse ska också fogas samman med planförslaget när processen 

går vidare. Nästa steg är att det slutliga planförslaget ska ställas ut (utställning) 

under minst två månader, vilket också ska tillkännages på särskilt sätt. 

Under utställningstiden kan synpunkter på förlaget framställas skriftligen till 

kommunen. 

Av central betydelse är det granskningsyttrande som länsstyrelsen ska upprätta.97  

Här ska länsstyrelsen ange om den anser att förslaget är förenligt med de krav 

PBL uppställer och som länsstyrelsen har till uppgift att bevaka. Länsstyrelsens 

uppgift är således att kontrollera att kommunens förslag inte överskrider gränsen 

för det kommunala självstyret. 

Kommunen ska därefter i ett särskilt utlåtande sammanställa synpunkter som 

kommit fram under utställningen och redovisa de förslag som synpunkterna 

ger anledning till. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, ska 

kommunen ställa ut förslaget på nytt.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen. 

Vidare ska länsstyrelsens granskningsyttrande fogas till planen och har 

länsstyrelsen i någon del inte godtagit den, ska detta särskilt anmärkas. 

Översiktsplanen ska hållas aktuell och minst en gång varje mandatperiod ska det 

prövas om den fortfarande är aktuell i förhållande till de krav som uppställs i 

PBL.

97 PBL 3:16
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5.3.  Detal jp lanens konstrukt ion i  
plan- och bygglagen

INNEHÅLL

Hoppet från översiktsplan till detaljplanen är relativt stort. Från att ha hela 

kommunen i blickfånget rör detaljplanen ett betydligt mindre område med 

detaljerade föreskrifter om användning av mark, begränsningar av markens 

bebyggande samt bebyggelsens placering, utformning och utförande. Planen 

reglerar med bindande verkan även andra rättigheter och skyldigheter, inte bara 

mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. 

Gemensamt för både översikt- och detaljplanen är planmonopolet, dvs. att ingen 

annan än kommunen får initiera och genomföra en planprocess.98  Liksom när 

det gäller översiktsplanen är tillvägagångssättet för att ta fram en detaljplan 

noggrant reglerat i PBL. Processen följer en utstakad väg för att säkra insyn 

för berörda, hög kvalitet på beslutsunderlaget samt att förankra förslaget. Till 

skillnad mot översiktsplanen är detaljplanen bindande och är därmed långt mer 

ingripande i sina konsekvenser för enskilda. Följaktligen är både förfarandet 

och ramarna om vad kommunen innehållsmässigt får besluta noggrant reglerat 

vad gäller detaljplaneprocessen. Regleringslogiken innebär att lagen anger vad 

kommunen ska bestämma, vad kommunen får bestämma samt vad kommen 

inte får bestämma. I den mening är reglerna i PBL om detaljplanens innehåll 

uttömmande.

DETALJPLANENS INNEHÅLL

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt en 

planbeskrivning. Endast plankarta och planbestämmelser är rättsligt bindande. 

Själva planhandlingen ska bestå av en plankarta och ”de bestämmelser i övrigt 

som behövs”.99  Normalt framgår dock alla bestämmelser som ska anses som 

bindande för myndigheter och enskilda på plankartan. Under alla förhållanden 

ska plankartan kunna skiljas från planbeskrivningen som inte är bindande. 

Plankartan har därför en central roll vid rättslig överprövning av olika slag. 

I plankartan ska anges gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 

vattenområden. Vidare ska användning och utformning av allmänna platser också 

märkas ut. Även användningen av kvartersmark ska framgå.100  

98 Detta kommer till uttryck redan i PBL:s inledning i 1 kap. 2§. ”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten enligt denna lag.”

99 PBL 4:30.

100 PBL 4:5.
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Eftersom gränser och avsedd användning av allmän plats påverkar storleken på 

de gatukostnader m.m. som kommunen i egenskap av huvudman för allmän plats 

har rätt att utkräva från fastighetsägare, ska sådana utgifter kunna förutses.101  

För allmän plats avsedd för gatumark kan olika trafikslag anges, såsom 

kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik, större parkeringsytor etc., medan det för 

kvartersmark kan framgå om bebyggelse är avsedd för bostäder, handel, kontor, 

garage, industri etc.

En grundläggande komponent i kommunens planmonopol är att kunna begränsa 

exploateringsrätten genom att i detaljplanen besluta om bebyggandets omfattning 

över och under markytan, byggnaders användning och andelen lägenheter av 

olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek.102  Det betyder att 

byggnaders längd, bredd, höjd, källardjup och våningsantal kan bestämmas. 

Vidare kan också föreskrivas att viss mark ska undantas från bebyggelse, det som 

brukar kallas punktprickad mark. För byggnaders användningsändamål brukar 

oftast anges kategorierna bostad, handel, samlingslokal, kontor, garage, industri 

och allmänt ändamål. 

Som nämnts kan alltså kommunen i detaljplanen bestämma om ”andelen 

lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek”. På 

grund av sociala skäl eller av bostadsförsörjningsskäl kan kommunen vilja 

bestämma om fördelning av olika typer av lägenheter, såsom familjelägenheter, 

studentlägenheter eller olika slag av kollektivboende. Med bestämmelsen om 

bostadsbyggnaders storlek avses lägenheternas bruksarea eller antal rumsenheter 

etc. Bestämmelsen får betraktas som uttömmande, vilket alltså innebär att det 

inte finns någon rätt att i detaljplan besluta om vilken upplåtelseform som ska 

användas, såsom hyresrätt eller bostadsrätt. 

Kommunen får även i flera fall besluta om placering, utformning och utförande av 

byggnadsverk och tomter i detaljplanen, vilket ofta kan bli mycket detaljerat.103  

Hit hör också frågor om parkering, vilket innebär att exploateringsrätten 

kopplas till att även parkeringsfrågorna ska hanteras.104  Regeln kompletteras 

med att det ska finnas lämpligt utrymme för parkering m.m. I fråga om vad 

som är lämpligt hämtas normalt ledning i allmänna riktlinjer för parkering som 

kommunen antagit, ibland redan i översiktsplanen.105  

101 PBL 6:24-27

102 PBL 4:11.

103 PBL 4:16.

104 PBL 4:13.

105 PBL 8:9 p.4.
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För bostäder, fritidshem, förskola eller skolor ska även tillräckligt stor friyta 

lämplig för lek och utevistelse finnas och konkurrerar parkering med friyta för 

utevistelse, ska det senare prioriteras.106  I detaljplanen får kommunen även 

bestämma om skydd för olika typer av störningar, såsom skyddsåtgärder för att 

motverka markförorening, olyckor, översvämning eller om det finns särskilda 

skäl, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning, 

ljus etc.107 

I den icke bindande planbeskrivningen redovisas hur detaljplanen ska förstås och 

genomföras. Här ska anges planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen 

är avsedd att genomföras samt de överväganden som legat till grund för planens 

utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. 

Vidare ska det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen finnas 

med. Det ska också framgå om kommunen tänker ingå exploateringsavtal eller 

markanvisningar samt konsekvenserna av att planen genomförs på det sättet.108  

Av PBL följer också att genomförandet ska beskrivas utifrån de organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som är nödvändiga för att 

planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt, samt 

vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Slutligen måste också framgå om detaljplanen avviker från översiktsplanen och i 

så fall en motivering till detta.

Till detaljplanens handlingar fogas också ofta utredningar av olika 

slag. Vissa utredningar kan vara underlag till de obligatoriska punkter 

som ska finnas i planbeskrivningen, medan andra kan ha karaktären av 

vägledande tolkningsunderlag. Regelmässigt finns utredningar om trafik, 

buller, markförutsättningar, dagvatten, luftmiljö, parkering, solstudier och 

riskanalyser, medan mer kvalitativt inriktade handlingar kan vara kvalitets- och 

hållbarhetsprogram. 

Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan 

ska en miljöbedömning göras. Det innebär att redovisningen av planens 

konsekvenser, miljökonsekvensbeskrivningen, ska uppfylla kraven i 

miljöbalken. I planbeskrivningen bör det tydligt framgå på vilket sätt 

miljökonsekvensbeskrivningen har påverkat detaljplanens utformning.

106 PBL 8:9, sista st. samt 8:10.

107 PBL 4:12.

108 PBL 4:33
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När planarbetet inleds kan kommunen i ett särskilt program ange planens 

utgångspunkter och mål i syfte att underlätta detaljplanearbetet. Ofta omfattar 

programområdet ett större område än det som senare kan bli flera detaljplaner. 

Genomförs ett program ska också samråd genomföras på samma sätt som för 

detaljplanearbetet i övrigt.109 

 
SAMRÅD, GRANSKNING OCH ANTAGANDE AV DETALJPLANEN

Det finns två typer av förfaranden för att ta fram en detaljplan, dels 

standardförfarandet, dels ett utökat förfarande. Särskilda bestämmelser 

om ett utökat planförfarande gäller om planen kan antas ha en betydande 

miljöpåverkan, om planen är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

av stor betydelse samt om detaljplanen avviker från översiktsplanen. I dessa fall 

ska det till en bredare allmänhet kungöras att det pågår ett planarbete, förslaget 

ska ut på samråd och synpunkter som då inkommer ska sammanställas av 

kommunen i en samrådsredogörelse.110  

Innan kommunen antar en detaljplan är det obligatoriskt, alltså även vid det 

utökade förfarandet, att kommunen ska ha tagit fram ett planförslag, ha samrått 

om förslaget och låtit det granskas. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och andra kommuner som berörs. Tillfälle till samråd 

ska också ges kända sakägarna och boende, organisationer av hyresgäster samt 

de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 

intresse av förslaget.

Kommunen har skyldighet att genom en kungörelse informera om att det finns 

ett förslag att samråda kring. Här ska framgå var förslaget finns tillgängligt, 

samrådstiden och vart man ska vända sig för att lämna synpunkter på förslaget. 

Precis som vid samrådsförfarandet vid översiktsplanen ska länsstyrelsen 

även här bevaka sina särskilda uppgifter vid samrådet, såsom riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen, strandskydd, hälsa och 

säkerhet, olycksrisker samt översvämning och erosion. Länsstyrelsen ska också 

ge råd om tillämpningen av PBL.111  Även lantmäterimyndigheten ska verka för att 

förslaget är förenligt med de uppgifter som faller på dem. 

Efter avslutat samråd ska kommunen upprätta en samrådsredogörelse där 

synpunkter som inkommit på förslaget redovisas.112  

109 PBL 5:10.

110 PBL 5:7.

111 PBL 5:14.

112 PBL 5:17. Gäller vid det utökade förfarandet, i andra fall ska det redovisas senare i samband med  

kommunens granskningsutlåtande.
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Härefter inledes granskningsförfarandet som inledes med att kommunen i en 

underrättelse meddelar att det slutliga förslaget kan granskas inför beslutet. 

Normalt är granskningstiden två veckor. Vid utökat förfarande är den tre veckor 

samt att högre krav ställs på att tillkännagivandet når den bredare krets som då 

ska ha information i frågan. 

Om länsstyrelsen eller lantmäterimyndigheten inte anser att planförslaget är 

förenligt med de intressen som de har att bevaka, ska de under granskningstiden 

ange detta i ett yttrande.113  Efter granskningstiden ska kommunen upprätta ett 

granskningsutlåtande som ska innehålla en sammanställning av de skriftliga 

synpunkter som inkommit och redovisa hur dessa beaktats i det slutliga 

förslaget. Även detta granskningsutlåtandet ska kommuniceras i den ordning som 

PBL föreskriver, bl.a. till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Slutligen är det kommunfullmäktige som i normalfallet beslutar att anta 

detaljplanen, varefter annonsering, tillkännagivande och distribution av beslutet 

ska ombesörjas enligt PBL:s regler.

NÄR DETALJPLANEN ÄR ANTAGEN

När planen antagits ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om kommunens 

beslut ska överprövas.114  En överprövning kan resultera i att länsstyrelsen 

upphäver beslutet om att anta detaljplanen. Överprövningen ska leda till att 

planen upphävs om planbeslutet kan antas innebära att ett riksintresse inte 

tillgodoses, att en mellankommunal angelägenhet inte samordnas på ett lämpligt 

sätt, en miljökvalitetsnorm inte följs, att strandskyddet upphävts i strid med 

gällande bestämmelser, eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller leder till risk för olyckor, översvämning 

eller erosion. Länsstyrelsens beslut att upphäva antagandebeslutet får i sin tur 

överklagas till av kommunen till regeringen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att 

beslutet har tillkännagetts, såvida ingen har överklagat beslutet och inte heller 

länsstyrelsen valt att överpröva det. Ett beslut att anta detaljplan får överklagas 

till mark- och miljödomstolen. Som huvudregel kan domstolen bara välja mellan 

två alternativ, antingen avslå överklagandet eller ogiltigförklara detaljplanen 

under förutsättning att den strider mot någon rättsregel.

113 PBL 5:22 och 5:22a.

114 PBL 11:11.
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De byggrätter som följer av detaljplan gäller under hela genomförandetiden. 

Minimitiden ska vara fem år och maximalt femton år.115  En detaljplan får 

normalt inte ändras eller upphävas innan genomförandetidens utgång om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Efter genomförandetidens utgång 

kan planen ändras eller upphävs, men fortsätter att gälla tills vidare annat fall. 

Som framgått ovan ska det redan i planbeskrivningen framgå hur planen 

ska kunna genomföras utifrån organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder. Det kan följa av planen att kommunen har rätt att 

lösa in mark som är avsedd att vara allmän plats eller kvartersmark för allmänt 

ändamål. Även processen för att bestämma fastighetsägarnas bidrag för att 

anlägga gator och andra allmänna platser i form av gatukostnadsersättning 

regleras i PBL. Denna process genomförs på ett liknande sätt som detaljplanen 

med samråd, granskning etc. Även bestämmelser i lagen om allmänna 

vattentjänster, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen 

har betydelse för hur detaljplanen ska genomföras.

5.4.  Planeringsfasens aktörer och rol ler

Planeringsfasen är reglerad i PBL både vad gäller förfarande och innehåll. Det är 

i huvudsak två aktörer som pekas ut i lagtexten - länsstyrelsen och kommunen. 

Mångfalden av intressen och infallsvinklar som gör sig gällande under 

planeringsfasen innebär dock att det bakom dessa beteckningar finns en mängd 

kommunala och statliga myndigheter samt kommunernas egna organisatoriska 

enheter, som utifrån ansvarsområden agerar i processen. 

Kommuner har stor frihet att själva organisera sitt interna arbete. 

Ansvarsområden, nämnder och benämningar på kan variera, men typiskt sett är 

en facknämnd beslutsorganet och till denna finns kopplat ett förvaltningskontor. 

Man kan räkna med att olika enheter inom kommunen agerar utifrån en viss 

roll och ett eget ansvarområde. Kommunen som planmyndighet med ansvar 

för processen med översikts- och detaljplanearbetet är naturligtvis central 

(stadsbyggnadskontor eller motsvarande), liksom kommunens roll som markägare 

(fastighetskontor eller motsvarade). Nämnder och förvaltningskontor med ansvar 

för trafik, vatten och avlopp, renhållning, allmän plats och grönområden och 

lokalförsörjning har också viktiga funktioner i planarbetet. 

115 PBL 4:21
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PBL föreskriver att det i varje kommun ska finnas en byggnadsnämnd, även 

om just den benämningen inte måste användas. Nämnden ska hantera en 

mängd myndighetsutövande funktioner, särskilt i förhållande till bygg- och 

bygglovsprocessen. Men nämnden ska även verka för en god byggnadskultur, 

samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.116  Det finns 

emellertid inga uttryckliga krav i PBL på att just byggnadsnämnden ska ansvara 

för processen att ta fram översikts- eller detaljplaner. 

Länsstyrelsens roll är att bevaka områden som helt eller delvis faller 

utanför det kommunala självstyret och planmonopolet, såsom riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, mellankommunala frågor, strandskydd samt ett antal 

säkerhets- och hälsorelaterade frågor. Här rör det sig om lagreglerade områden 

som alla invånare i landet kan kräva att de beaktas oavsett i vilken kommun de 

bor. Länsstyrelsens ansvarområde är således att tillse att kommunen följer dessa 

allmänna regler både i en service- och en myndighetsfunktion. 

Länsstyrelsens roll är emellertid så mångfasetterad genom de olika typer av 

riksintressen m.m. de bevakar att man kan säga att de snarare fungerar som 

språkrör eller förbindelselänk mellan kommunen och de statliga myndigheter 

som ansvarar för bedömningar m.m. inom sina respektive områden.  

Det finns två typer av riksintressen, för det första sådana geografiska 

områden som räknas upp i kap. 4 MB som har stora natur- och kulturvärden 

eller värden för friluftslivet, såsom delar av kuster, fjäll och älvar. I 

översiktsplanen kan kommunen i dialog med länsstyrelsen komma att 

precisera och avgränsa dessa områden i den utsträckning de förekommer 

kommunen. Den andra typen är hushållningsbestämmelserna som återfinns i 

kap. 3 MB och rör, dels bevarandeintressen, t.ex. värdefulla naturmiljöer, dels 

rena exploateringsintressen, såsom naturresursbaserade näringar men även 

behovet av infrastruktur och serviceanläggningar. 

Riksintresset i hushållningsbestämmelserna gör sig gällande i ett antal lagar.117  

I hushållningsförordningen finns de 12 myndigheter angivna som har ansvar 

att göra sin bedömning av vilka områden som är av riksintresse för olika 

sektorer enligt kap. 3miljöbalken.

116 PBL 12:2.

117 Lag om kontinentalsockeln, väglagen, lag om vissa rörledningar, lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän 

farled och allmän hamn, minerallagen, lag om Sveriges ekonomiska zon, lag om byggande av järnväg, ellagen, naturgaslagen, 

luftfartslagen, PBL och MB
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1. Riksintresse för rennäringen, Sametinget

2. Riksintresse för yrkesfisket, Havs- och vattenmyndigheten

3. Riksintresse för naturvården och friluftslivet, Naturvårdsverket  

 och Havs- och vattenmyndigheten 

4. Riksintresse för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet

5. Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material, Sveriges  

 geologiska undersökning

6. Anläggningar för industriell produktion, Tillväxtverket

7. Anläggningar för energiproduktion och energidistribution,  

 Statens energimyndighet

8. Anläggningar för kommunikationer Trafikverket och Post-  

 och telestyrelsen

9. Anläggningar för avfallshantering, Naturvårdsverket

10. Anläggningar för vattenförsörjning, Havs- och vattenmyndigheten

11. Riksintresse för totalförsvarets anläggningar, Försvarsmakten  

 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom  

 sina ansvarsområden

12. Anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och  

 kärnavfall, Strålsäkerhetsmyndigheten

I planprocessen är det länsstyrelsen som är språkrör för riksintressena, men 

länsstyrelsen får i sin tur underlag från de 12 nationella myndigheterna. Därmed 

kompliceras bilden och det står klart att länsstyrelsen inte ensam råder över hur 

de ska agera i planprocessen.

Länsstyrelsens ansvarsområde är huvudsakligen detsamma under arbetet 

med översiktsplanen som det är i detaljplaneprocessen. Rollen förändras 

dock successivt under planeringsfasen, från att servicefunktionen dominerar 

under översiktsplanearbetet till att under detaljplanefasen mer ha en 

myndighetsfunktion med tillsyn och ev. överprövning. 

De olika kommunala rollerna och ansvarområdena varierar betydligt mer under 

planeringsfasens olika skeden, än länsstyrelsens roll. Under översiktsplaneskedet 

ska kommunen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön. Oftast är det lokalisering av kommunens utbyggnadsstrategier och 

ansvaret för planering av bostadsförsörjning som står i centrum, frågor som 

i stort ligger inom ramen för planmonopolet och det kommunala självstyret. 

Förutom kommunens roll som planmyndighet med ansvar för att driva 
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processen formenligt (stadsbyggnadskontor), ska tilläggas kommunens roll som 

fastighetsägare (fastighetskontor) till vilken ansvaret för bostadsförsörjning 

ofta kopplas. Minst lika viktig kommer frågor om kommunikation, vägar och 

transporter vara, särskilt pga. Att strategin att förtäta städer förutsätter att 

trafiklösningarna beaktas tidigt i utbyggnadsplanerna 

Betydligt fler kommunala aktörer finns med under detaljplaneskedet. Roller 

och ansvarsområden får dessutom ett annat fokus. Rollen som planmyndighet 

med ansvar för myndighetsutövning kommer ofta att utövas av en annan 

enhet. Kommunens roll som fastighetsägare blir mer instrumentell och 

inriktad mot exploateringsekonomi, i alla fall om markanvisningsinstrumentet 

används. Även trafikfrågorna ändrar karaktär mot att istället vara inriktat 

på gatuplanering och kollektivtrafik. Vidare kommer ytterligare kommunala 

enheter att vara verksamma i processen. Det rör aktörer med ansvar för 

allmänna platser och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, energi 

och samhällsfastigheter. I större städer med stadsdelsnämnder såsom i 

Göteborg, kommer även dessa involveras. Till detta kommer även aktörer 

som boende och intresseorganisationer som har rätt att delta i samråds- och 

granskningsprocessen. 

Utifrån vår indelning i rättsliga logiker och handlingssystem kommer ovan 

nämnda aktörer inom sina ansvarsområden agera utifrån olika rättsliga logiker. 

Planmyndigheten kommer i första hand att verka inom ramen för systemet för 

myndighetsutövning i den kommunala myndighetslogiken, både när det gäller 

översiktsplan och detaljplan. PBL:s detaljerade regler för förfarandet ska följas, 

rätt åtgärder ska vidtas före beslut, i beslut samt efter beslut fattats. Avvikelser 

riskerar att innebära att planbeslutet upphävs. 

Vad gäller översiktsplanens strategiska innehåll som faller inom det kommunala 

planmonopolet är den kommunalpolitiska systemets verksamhetslogik avgörande, 

eftersom beslut om den slutliga inriktningen alltid kommer fattas i politiskt 

sammansatta organ. Men även den kommunala servicelogiken är närvarande, 

eftersom kommunen måste planera för de samhällsbyggnader som krävs för att 

upprätthålla sin lagstadgade samhällsservice till medborgarna. Översiktsplanen 

förväntas ta avstamp i att verka för en hållbar utveckling och i denna del kan 

naturligtvis även mer visionära ambitioner placeras i en innovationslogik. 

De sakfrågor som detaljplaneprocessen avhandlar är ofta tekniska och 

detaljerade. Bortser vi från planmyndigheten som verkar i den kommunala 

myndighetslogiken, är de flesta andra kommunala enheter ansvariga för frågor 
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där de ska eftersträva bästa möjliga samhällsservice utifrån de politiska beslut 

som fattats, dvs. Både en kommunal servicelogik och en kommunalpolitisk 

verksamhetslogik.

I översiktsplanen använder många kommuner de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling, det vill säga den sociala, ekologiska och ekonomiska, för att beskriva 

visioner och framtidsbilder. Det är rätt naturligt eftersom hållbar utveckling även 

framgår i syftesbestämningen i första paragrafen i MB:s första kapitel. Vidare 

genomsyrar hållbar utveckling i hög grad nationella och regionala mål, planer och 

program, vilka kommunen ska ta hänsyn till och samordna i sin översiktsplan. 

Dessa frågor följer naturligtvis med vidare ner till arbetet med program och 

detaljplaner, fast i varierande omfattning beroende på frågornas karaktär.

Vår utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och särskilt social hållbarhet innebär 

att vi genom att bättre förstå stadsbyggnadsprocessens rättsliga konstruktioner 

kan ta ytterligare steg mot att styra mot hållbar stadsbyggnad. En av de mest 

framträdande punkterna för social hållbarhet i staden är att åstadkomma 

bostadsområden med blandad social struktur som ofta tar sig uttryck genom 

ambitionen att motverka obalans mellan boendeformerna hyresrätt, bostadsrätt 

och egnahem. Nybyggda hyresrätter ska ha hyresnivåer som överkomliga även för 

hushåll med lägre inkomster. Denna ambition, oftast med fokus på hyresrätten, 

intar på många sätt en särställning bland de sociala hållbarhetsanspråken som 

förekommer i stadsutvecklingsprocessen, inte minst eftersom den synliggörs 

så tydligt i ett rättsligt perspektiv. Den träffar mitt i skärningspunkten mellan 

bruksvärdeshyressystemet, fastighetsägares frihet att utöva äganderätt och de 

centrala rättskonstruktionernas kapacitet att hantera denna fråga i planerings- 

och exploateringsfasen.  

Även andra spår av social hållbarhet framskymtar i olika delar av 

planeringsfasen, t.ex. social konsekvensanalys i detaljplaneprocessen, 

barnkonsekvensanalyser vid områdesplanering och processverktyg för social 

hållbarhet med konkreta indikatorer framtagna, såsom kön, socioekonomi, 

sysselsättning, utbildningsnivå, ålder etc. 
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5.5.  Exploater ings- och markanvisningsavtalet 
rätts l iga konstrukt ioner och deras  

inbördes förhål lande

INLEDNING

Den kommunala planeringsfasen handlar i första hand om fysisk planering av 

mark och vattenområden och hur de ska kunna användas för bebyggelse och 

infrastruktur. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om markanvändning 

och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 

är inte bindande, medan detaljplanen på ett bindande sätt anger hur kommunens 

mark får eller ska användas, samt i många fall hur bebyggelsen ska utformas. 

Detaljplanen föreskriver därför vad man får göra, respektive vad man inte får 

göra inom planområdet. 

Exploateringsfasens logik förhåller sig till detaljplanen och riktar in sig mot 

genomförandet av planen. Här är markanvisnings- och exploateringsavtalen de 

centrala rättskonstruktionerna. Exploateringsfasens arbetsprocesser utmynnar 

i avtal mellan kommun och enskilda (byggherrar och/eller fastighetsägare) om 

genomförande av detaljplanen. Exploateringsfasens avtal är dock i praktiken 

starkt sammanvävda med detaljplanens tillkomst. 

EXPLOATERINGSAVTAL 

Exploateringsavtalet har en särskild definition i PBL som ett avtal om 

genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs 

av kommunen.118  Även medfinansieringsersättning är definierat som ersättning 

som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en 

detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till 

byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett regionen ansvarar för. 

Vidare ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål 

för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för 

fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner 

samt medfinansieringsersättning (om kommunen avser att avtala om sådan 

ersättning).119  Men redovisningen ska även ange andra förhållanden som har 

betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

118 PBL 1:4.

119 PBL 6:39.
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Exploateringsavtalens materiella innehåll är också reglerat i PBL, såsom åtagande 

att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra 

allmänna platser etc.120  En förutsättning är dock att åtgärderna är nödvändiga 

för att detaljplanen ska kunna genomföras. Även medfinansieringsersättning 

får omfattas under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen 

bidrar till medför att fastigheten som omfattas av detaljplanen kan antas öka i 

värde. En allmän princip är också att åtagandena ska stå i rimligt förhållande till 

fastighetsägarnas nytta av planen.

Exploateringsavtalet får dock inte innehålla åtaganden om att fastighetsägare 

ska bekosta byggnader för vård, utbildning eller omsorg som kommunen enligt 

lag ska ansvara för.121  Inte heller får det avse ersättning för åtgärder som har 

vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en 

etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

MARKANVISNING

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

visst markområde för bebyggande.122  Här rör det sig alltså om ett avtal som 

kan leda till marköverlåtelse, men till skillnad från exploateringsavtalet inte 

nödvändigtvis handlar om genomförande av en detaljplan.

Precis som när det gäller exploateringsavtalen finns skyldighet för kommunen 

att anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 

för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 

markanvisningar, samt principer för markprissättning. Emellertid följer detta 

inte av PBL, utan är reglerat särskilt i lagen om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar.

Införandet av regler i PBL om att kommunerna ska anta riktlinjer för 

exploateringsavtal, respektive en särskild lag om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar, har emellertid inte riktigt samma bakgrund, vilket har betydelse 

för att förstå både skillnaderna och den delvis skenbara likheten, som man kan få 

intryck av om man läser lagtexten. 

120 PBL 6:40

121 PBL 6:41.

122 PBL 1:4.
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Ursprungligen reglerades enbart skyldigheten att införa riktlinjer för 

exploateringsavtal i PBL, utan något omnämnande av markanvisningar. Reglerna 

var föranledda av kommunernas ofta starka förhandlingsposition och att 

förutsättningarna för exploateringsavtalen var oklara, vilket i sin tur kunde göra 

det svårt för exploatörer att förutsäga vilka åtaganden de kunde komma att få 

bekosta för att kommunen skulle påbörja eller fortsätta ett planarbete.123  När 

detaljplanen väl är tagen följer exploatörens medfinansieringsskyldighet mer 

eller mindre av planen. Syftet var alltså huvudsakligen ökad transparens och att 

kommunen inte utnyttjar sin position för att förmå exploatörer att genom avtal 

åta sig större ansvar än vad PBL kräver. 

Bakgrunden till införandet av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

var delvis annorlunda. Här hade Statskontoret redan år 2012 undersökt hur 

markanvisningarna påverkar konkurrensen och utbudet på marknaden för 

bostadsbyggande och föreslagit att en lagreglering.124  För att öka transparens och 

även minska risken för att snedvrida konkurrensen, särskilt med risk att annars 

komma i konflikt med statsstödsreglerna, föreslog regeringen en särskild 

lag om riktlinjers för kommunala markanvisningar.125  Någon reglering av 

markanvisningar i PBL föreslogs emellertid inte vid detta tillfälle. 

Först några år senare infördes regler i PBL om att markanvisningar delvis ska 

samordnas med reglerna om exploateringsavtal och då med ett tillägg med 

en definition av markanvisning, samt att även markanvisningar ska anges 

i detaljplanens planbeskrivning tillsammans med exploateringsavtal om 

kommunen har för avsikt att genomföra planen med sådana avtal.126 

RELATIONEN MELLAN EXPLOATERINGSAVTAL OCH MARKANVISNINGSAVTAL 

Ibland hörs röster om att exploateringsfasen tidsmässigt oftast är parallell med 

framtagandet av detaljplanen och att kommunen därmed går längre än vad 

legalitetsprincipen tillåter, dvs. kravet på lagstöd för ingripande åtgärder från en 

myndighet mot enskild.127  

123 Prop. 2013/14:126 s. 148.

124 Mark, bostadsbyggande och konkurrens. En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen, 2012:25.

125 Prop. 2013/14:126 s. 228 och 230.

126 Prop. 2014/15:122, avsnitt 4.6.

127 En mer rättsligt orienterad analys av detta gjordes i Plan- och byggutredningen redan i mitten av 1990-talet under rubriken 

Avtalsplanering, då delvis utifrån läget under en lågkonjunktur. SOU 1994:36 avsnitt 5.6. Utredaren skriver bl.a. ”Det enligt 

min mening allvarligaste problemet med förhandlingsplanering är risken för tidiga bindningar och att möjligheterna till insyn 

och påverkan från medborgarna begränsas. Kommunen kan, som har framhållits i det föregående, inte förplikta sig att anta en 

detaljplan med visst innehåll, men det är uppenbart att det föreligger risk för bindningar när man t.ex. i avtal förbinder sig att 

verka för att en detaljplan med visst innehåll skall antas.”
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I propositionen till 2014 års reform Enklare planregler, skriver regeringen ”Ett 

genomförandeavtal, oaktat form, avser […] att reglera genomförandet av en 

detaljplan och mot bakgrund av kommunernas s.k. planmonopol får en kommuns 

roll i en sådan avtalsprocess anses innebära utövande av offentlig makt. En 

kommun är således i denna verksamhet bunden av lag.128 

En förutsättning för att kunna bedöma situationen är att bestämma i vilken 

roll kommunen agerar, såsom planmyndighet eller fastighetsägare/byggherre. 

I nuvarande ordningen och enligt de definitioner av exploaterings- och 

markanvisningsavtal som anges i PBL reglerar exploateringsavtal genomförandet 

av en detaljplan, medan markanvisningsavtal ger exploatören en ensamrätt att 

”under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse”. 

Olika benämningar förekommer för de avtal som ingås under exploateringsfasen. 

Här kan det vara på sin plats att noggrannare definiera användningen i 

förhållande till vad som regleras i PBL. I Byggkravsutredningens betänkande 

föreslogs i lagtexten att både exploaterings- och markanvisningsavtalet 

placerades under rubriken genomförandeavtal.129  Regeringen valde dock inte 

denna linje, utan markerade att med genomförande av detaljplan menas åtgärder 

för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar 

för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras, samt att starka skäl talar för att en kommun inte bör ha 

sämre möjligheter att agera på marknaden än vad andra fastighetsägare har.130  

Vidare framgår att regeringen anser att när ett markanvisningsavtal inte avser 

genomförande av en detaljplan bör man ha möjlighet att genom avtal ställa krav, 

i alla fall så länge villkoren är hållbara inom ramen för avtal, köp av fast egendom 

och kommunens kompetens enligt kommunallagen.131  

Ett exploateringsavtal bör därför förstås som ett avtal som reglerar åtgärder för 

anläggande av gator, vägar m.m. medan markanvisningsavtalet kan reglera både 

frågor om genomförande av detaljplan och i detta fall saknar det betydelse vilken 

benämning man sätter på avtalet, då kommunen får inte uppställa krav som går 

utöver PBL. I denna funktion är alltså båda att förstå som genomförandeavtal.

För återstående delar av de förutsättningar som gäller markanvisningsavtalet 

och som ska beseglas med överlåtelseavtalet agerar kommunen följaktligen 

i egenskap av fastighetsägare. Här finns dock en avgörande begränsning i 
128 Prop 2013/14:126, s. 220, där det också hänvisas till Madell, Tom. Avtal mellan kommuner och enskilda – Avtalsslut och 

rättsverkningar, 2000, s. 40 och 120 f.

129 SOU 2012:86, Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler.

130 Prop 2013/14:126, s. 221.

131 Prop 2013/14:126, s. 220.
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avtalsfriheten i den mening att avtal om framtida köp av fastighet inte uppfyller 

de formkrav som uppställs i Jordabalken 4:1 och därför inte är bindande och att 

uttryckssättet i PBL om ”förhandling om överlåtelse” är föranlett av Jordabalken 

begränsningar. (I praktiken används dock ibland andra rättsliga metoder för 

att åstadkomma samma resultat, t.ex. om fastigheten ägs av ett bolag kan man 

istället avtala om köp av aktier.)

Enligt propositionen innebär alltså markanvisningsavtalet en ensamrätt att 

förhandla om en överlåtelse, dvs. om en möjlighet till marköverlåtelse ”som 

inte nödvändigtvis behöver omfatta bestämmelser om genomförande av en 

detaljplan”.132 

5.6 Planering och exploater ing i  Göteborg

Inom ramen för projektet Fusion Point är intresset riktat mot det kommunala 

bolaget Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden.133  

I centrum står den s.k. Älvstadsmodellen för stadsutveckling där bolaget 

medverkar dels som utvecklingsbolag (samverkan och koordination), dels 

genom att förvärva, förvalta, utveckla och avyttra fastigheter samt ensamt svara 

för kontakten med kommunens planeringsorgan. Vi har därför studerat hur 

modellen använts i ett konkret fall i förhållande till de centrala konstruktionerna 

översiktsplan, detaljplan, exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Det mest 

aktuella området som kommit så långt att exploateringsfasen är avslutad och 

nästa fas har inletts är området Masthuggskajen. 

Emellertid blir bilden av tillvägagångssättet i Göteborg knappast helt rättvisande 

om bara exemplet Masthuggskajen används, eftersom modellen i så många 

avseenden skiljer sig från hur motsvarande process har gått till i andra 

områden. Vi vill visa exempel som också ger möjlighet till jämförelser av hur 

rättskonstruktionerna används på olika sätt och har därför mer godtyckligt 

redovisat tillvägagångssättet för två andra områden, utan att dessa har några 

större likheter med Masthuggskajen som stadsutvecklingsprojekt. De två andra 

områdena är projekt på Guldmyntsgatan samt Fixfabriken. 

När planarbetet nått stadiet att även exploatörer finns med i processen, blir 

också de avtal som i vår rättssystematiska indelning först aktualiseras i nästa 

fas, exploateringsfasen, aktuella. Det är genom dessa avtal som exploatörerna 

132 Prop. 2013/14:126, s. 227.

133 Ägardirektiv Älvstranden Utveckling AB. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr. 0403/18, 2018-02-08
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ska förmås att de facto prestera en byggd stad. Detaljplanen med sin tvingande 

rättsverkan är då en väsentlig bricka i spelet. Vissa saker kan regleras i 

detaljplanen, medan andra kan tillgodoses genom avtalen. 

Som framgått ovan är emellertid även översiktsplanen ett av de centrala rättsliga 

dokumenten i stadsutvecklingsarbetet och frågan är då vilken roll den har i plan- 

och exploateringsprocessen. Den förhandlingsliknande process som beskrivs 

här handlar, å ena sidan, om vad kommunen hoppas kunna åstadkomma genom 

exploateringen och, å den andra sidan, om exploatörernas ekonomiska åtaganden 

för detta. 

De implikationer som översiktsplanen har i processen är, dels att exploatering 

av markområdet i sig är förenlig med planen, dels att i planens utpekade 

riksintressen, miljöhänsyn m.m. tillgodoses i tillräcklig omfattning. Båda dessa 

komponenter bevakas av länsstyrelsen och parterna är medvetna om detta som 

en grundläggande förutsättning för att en gällande detaljplan över huvud taget 

ska komma till stånd. Följaktligen förekommer inte heller översiktsplanen som en 

förhandlingsbricka, utan bör ses som en ram som ringar in spelplanen. 

Den gällande översiktsplanen för de exempel som redovisas nedan är 2009 

års översiktsplan. Inledningsvis redovisas den översiktligt med fokus på 

hållbarhetsdimensionerna. Arbetet med nästa översiktsplan pågår för närvarande 

och en samrådsversion från 2018 finns tillgänglig.

5.7 Översiktsplanen 

Den nu gällande översiktsplanen för Göteborg är från 2009. Arbetet påbörjades 

2005 och hade inriktningen mot att vara en uppdatering av den föregående 

planen. Översiktsplanen antogs alltså redan före arbetet med Vision Älvstaden 

ens påbörjats. Utgångspunkten var kommunfullmäktiges vision och prioriterade 

mål om hållbar utveckling i tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och 

den sociala dimensionen. Det talas också om uthållig tillväxt genom att kärnan 

ska växa med 30 000 nya boenden och 40 000 arbetsplatser fram till år 2020, 

vilket bedömdes rymmas inom förnyelseområdena i kärnan. Genom att växa och 

bygga inifrån och ut stärks regionen, samtidigt som ökad täthet ger möjlighet 

för fler att gå och cykla. Även ur markhushållningssynpunkt är det en fördel att 

förtäta kring redan befintlig bebyggelse i kombination med utbyggnad kring s.k. 

strategiska knutpunkter, istället för att ta helt nya områden i stadens utkanter 
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i anspråk. Kring de strategiska knutpunkterna finns väl utbyggd kollektivtrafik, 

men också utbyggd service och handel, såsom kring Gamlestaden, Angered 

Centrum och Frölunda Torg. 

I översiktsplanen finns 13 strategiska frågor formulerade för vilka var och en 

anges mål och strategier. Ett av dem är att stärka Göteborg som regionkärna med 

ett mångsidigt näringsliv och tillgänglighet genom utbyggnad av infrastruktur, 

främst kollektivtrafik. Ett annat att förändra transportbehovet genom att 

skapa en trafik- och bebyggelsestruktur som anpassas till ett mer effektivt 

och uthålligt samhälle med god tillgänglighet och säker trafikmiljö. Samtidigt 

ska hamnen stärkas till ett nordens logistikcentrum. Ytterligare strategiska 

frågor är fler bostäder, ett expansivt näringsliv, mångfald och trygghet med en 

blandad stad och offentliga rum utan barriärer. Även klimataspekter tillhör de 

strategiska frågorna, såsom säkrad dricksvattenförsörjning och ökad säkerhet vid 

oförutsedda händelser, såsom vid skyfall och översvämningar. 

Det ligger i sakens natur att översiktsplanearbetets fokus är, dels lokalisering 

av det framtida markutnyttjandet, dels vilka effekter en sådan förändring kan 

få. Som framgått tidigare är det också denna logik som ligger till grund för den 

kontroll som huvudsakligen länsstyrelsen utövar under processen. Planeras 

ingen utbyggnad eller annan förändring av mark- eller vattenområden behövs 

heller ingen ny översiktsplan. En viktig del av översiktsplanen är därför de 

plankartor som upprättas. I den gällande översiktsplanen för Göteborg redovisa 

tre översiktliga plankartor. Karta 1 visar pågående användning samt var en 

förändrad användning av mark- eller vattenområden önskas. Kartan visar alltså 

var föreslagna prioriteringarna ska äga rum. 

Karta 2 kallas ”Regler och rekommendationer” och visar hur bebyggelse 

får tillkomma, förändras eller bevaras samt vilka lagstadgade regler om 

markanvändningen som finns för olika områden på kartan. Med regler menas 

bestämmelser i de lagar som styr plan- och byggväsendet, dvs. rättsligt bindande 

regler. Rekommendationer är däremot ställningstaganden för ett speciellt 

område, där inte andra regler gäller och är följaktligen inte heller bindande. Även 

riktlinjer och policys hör till kategorien rekommendationer. De ska vara fastlagda 

av kommunala nämnder eller ha antagits av fullmäktige. Emellertid har inte några 

nya riktlinjer eller policys tagits fram till 2009 års översiktsplan. 

I karta 3 framgår slutligen områden eller platser med riksintresse. Men den 

omständighet att det finns ett riksintresse för en viss plats innebär inte ett 

generellt exploateringsförbud. Bestämmelserna är skrivna så att vid förändrad 
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markanvändning ska särskild hänsyn ska tas till riksintressena eller andra 

motsvarande värden, så att dessa inte påverkas negativt. Vid en avvägning ska 

skada minimeras och bedömning ska göra om den ändrade markanvändning 

medför påtaglig skada på riksintresse. I en sådan avvägning får bl.a. analyseras 

den föreslagna åtgärdens användningsområde och syfte samt dess lokalisering. 

Tanken med översiktsplanen är att mer detaljerad markanvändning successivt 

ska redovisas i fördjupade översiktsplaner, programstudier och detaljplaner. 

Kartorna ska således läsas tillsammans för att ge en övergripande bild av både 

var förändrad markanvändning är planerad och vilka restriktioner eller andra 

intressen som är kopplade till utbyggnadsområdena. 

Översiktsplanen från år 2009 är inte särskilt utvecklad beträffande social 

hållbarhet. Inte sällan hänvisas till nästa planeringsteg beträffande mer konkreta 

åtgärder för att åstadkomma social hållbarhet. Boendesegregationen i Göteborg 

pekas ut som den kanske viktigaste frågan att arbeta vidare med för att social 

hållbarhet ska kunna uppnås. Det gäller såväl socioekonomisk som etnisk 

segregation. De strategier som inom ramen för översiktsplanen kan hantera 

social hållbarhet handlar förutom om blandat bostadsbestånd över hela staden 

också om att bygga bort fysiska barriärer, förbättra kollektivtrafikförbindelser, 

bygga väglänkar och skapa offentliga mötesplatser där folk från olika miljöer kan 

mötas. 

Först år 2014, snarast som ett led i Vision Älvstaden, har tre fördjupade 

strategier utarbetats, Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi, och 

Grönstrategi, vilka tillsammans påminner om fördjupade översiktsplaner. Dessa 

är emellertid inte en del av 2009 års översiktsplan, utan ska snarast ses som ett 

kunskapsunderlag till den kommande översiktsplanen.

5.8 ”Avtalsplanering” – detal jp lan,  exploater ings- 
och markanvisningar i  Göteborg

Som framgått tidigare är framtagandet av detaljplanen ofta intimt 

sammankopplad med exploateringsfasen. Detaljplanen innebär formellt 

ren myndighetsutövning inom PBL:s fastlagda ramar och ombesörjs av 

stadsbyggnadskontoret. För mark som ägs av staden kan dock krav eller 

önskemål grundat på äganderätt ställas som villkor för försäljning av marken till 

en byggherre, vilket då sker genom en markanvisningsprocess. Överlåtelseavtalet 

är ytterst den handling som ska säkerställa parternas förpliktelser. Detta sker 
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normalt inom ramen för fastighetsnämndens verksamhetsområde. 

Även vid exploatering på privat mark har staden rätt att ställa krav gentemot 

exploatören/fastighetsägaren genom bidrag till gatukostnader och annan 

nödvändig infrastruktur, men bara i den utsträckning som PBL medger. Vid 

genomförandet av nya planer är det också fastighetsnämnden som ansvarar 

för samordning av investeringar i kommunal teknik, till exempel gator och 

ledningar av olika slag. Detta sker i samarbete med andra fackförvaltningar, med 

trafikkontoret och park- och naturförvaltningen som centrala aktörerna.

Eftersom det är exploatörerna som genom byggnation ska bekosta genomförandet 

av detaljplanen anses det också rimligt att de är med i planeringen, särskilt 

eftersom stadsbyggnadsprojekt medför att så mångfasetterade och skilda 

intressen ska tillgodoses under en lång tidshorisont.

Som nämnts ovan i kapitlets inledning har en mindre undersökning genomförts 

av hur exploateringsfasens kontraktsstruktur utformats för Masthuggskajen inom 

ramen för Älvstadsmodellen. För att få en uppfattning om hur Älvstadsmodellen 

skiljer sig från andra tillvägagångssätt i kommunen har ytterligare två områden 

inkluderats som jämförelse, nämligen Guldmyntsgatan och Fixfabriken. Det finns 

egentligen inte så många likheter mellan dessa områden, utan poängen är just att 

beskriva de olika kontraktuella tillvägagångssätten. 

5.9 Guldmyntsgatan 

Guldmyntsgatan är belägen i stadsdelen Högsbo och Fastighetsnämnden 

beslutade i december 2013 efter en markanvisningstävling att markanvisa ett 

område för ny bebyggelse med totalt cirka 150 bostäder i flerbostadshus.134  

Enligt markanvisningsavtalet ska bolaget och kommunen tillsammans verka för 

att området planläggs. Villkoren är att bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och 

att marken ska överlåtas till bolaget. 

Vidare framgår av markanvisningsavtalet att kommunen ställer krav att 

bostäderna ska förmedlas via Boplats Göteborg, visst antal sociala kontrakt ska 

erbjudas kommunen, samt att en lägre ingångshyra ska gälla för att successivt 

fasas in till bruksvärdeshyresnivån. Även krav på miljöanpassat byggande och 

drift ställs, liksom att området skall utformas med god tillgänglighet.

134 Markanvisningsavtal mellan Göteborgs kommun, genom dess fastighetsnämnd och unä SH Tankship, undertecknat 2012-12-

19, FK dnr. 4975/11
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Beträffande detaljplanearbetet ska kommunen svara för utrednings- 

och undersökningskostnader för markmiljö, arkeologi och geotekniska 

undersökningar, medan bolaget ska svara för övriga nödvändiga undersökningar. 

Vidare ska bolaget ingå ett plankostnadsavtal med stadsbyggnadskontoret. 

Bolaget ska stå för plankostnaderna i proportion till den byggrätt de får 

inom de markanvisade område. I markanvisningsavtalet framgår även att 

byggnadsnämnden har rätt att avbryta planarbetet när som helst under 

planprocessen och att detta inte medger bolaget någon rätt till ersättning 

eller ny markanvisning från kommunen. Markanvisningsavtalet binder endast 

Fastighetsnämnden på kommunens sida. 

Längre fram i processen framställs ett kvalitetsprogram för bebyggelse 

i området.135  Programmet har sammanställts i samarbete mellan 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och 

naturförvaltningen. Kvalitetsprogrammet fogades också till handlingarna i 

detaljplanen, vilken antogs av kommunfullmäktige i februari 2016.136  

I november 2017 tecknade fastighetsnämnden ett köpekontrakt, ett 

genomförandeavtal samt ett avtal om fastighetsbildning med bolaget.137 

Överlåtelsehandlingen innehåller de obligatoriska uppgifterna med 

köpeskilling, servitut, standardfriskrivningar etc. Tillträde kan ske när 

de fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga vunnit laga kraft och 

köpeskillingen erlagts. Därutöver finns bestämmelser om förfogandeförbud och 

begränsning av bostadshyran såsom stipulerades i markanvisningsavtalet.138  

Syftet med förfogandeförbudet är att lägenheterna ska uppföras, upplåtas 

och förbli upplåtna med hyresrätt. Därför får bolaget efter köpet inte överlåta 

fastigheten eller del därav. Förfogandeförbudet ska dessutom antecknas i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel för att också kunna göras gällande gentemot 

tredje man. Endast under vissa särskilt uppräknade omständigheter få överlåtelse 

ske, t.ex. om en ny förvärvare accepterar samma villkor. 

Avtalet om fastighetsbildning reglerar de lantmäteriförrättningar som ska ske för 

att kunna genomföra detaljplanen. 

135 Kvalitetsprogram, bostäder vid Guldmyntsgatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg. Granskningshandling, juli 2015. dnr. 

0589/11

136 Antagen av KF 2016-02-25, dnr. SBK: 0589/11, FK: 4975/11.

137 Undertecknade 2017-11-17, FK dnr. 4975/11.

138 I en studie från KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad där markanvisningstävlingen utvärderades framkommer bl.a. att just 

hyreskravet var den största utmaningen för deltagarna samtidigt som det också framtvingade innovativa inslag i processen. 

Rönn, Magnus. Markanvisningstävling i Göteborg, En pilotstudie om gestaltning, byggande och boendekostnader. TRITA-ARK-

Forskningspublikationer 2016:1, ISBN: 978-91-7595-966-5.
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Genomförandeavtalet reglerar alla de frågor som avser färdigställandet 

av detaljplanen, huvudsakligen praktiska frågor, såsom hur marken ska 

fördelas inom området och huvudmannaskapet för det, utförande av de 

kommunaltekniska anläggningarna, gatukostnadsersättningar, tidplan 

för projektet etc. Samtliga av de ovan beskrivna bestämmelserna om 

förfogandeförbud, upplåtelseform, hyresnivå, skyldighet tillhandahålla lägenheter 

till kommunen och publicering på Boplats Göteborg finns också nämnda i 

genomförandeavtalet. Vidare följer att kommunens program för miljöanpassat 

byggande ska följas.

I genomförandeavtalet finns inga bestämmelser om byggnadernas fysiska 

gestaltning och inte heller finns några referenser till det kvalitetsprogram som 

fogats till detaljplanen och som enligt planbeskrivningen ska vara styrande 

genom exploateringsavtal. Kvalitetsprogrammet beskriver grundläggande 

principer för utformningsfrågor för både hus och mark och enligt 

planbeskrivningen har det uppdaterats efter samrådet i samverkan med de 

markanvisade exploatörerna.

5.10 Fixfabriken 

Fixfabriksområdet ligger i Majorna och ska omvandlas från industriområde 

till ett bostadsområde. Här ska byggas cirka 1200 bostäder men även 

butiker, kontor, äldreboende, skola m.m. Detaljplan för området antogs av 

kommunfullmäktige i juli 2018.139  Området består av 6 kvarter och för ett av 

dem har Fastighetsnämnden efter ett ansökningsförfarande i december 2019 

beslutat att markanvisningsavtal ska tecknas för uppförande av ca 140 lägenheter 

med bostadsrätt.140 

I området finns även privata markägare och med dessa har ett exploateringsavtal 

ingåtts redan i maj 2018.141 

Hela området är en del i projektet Bostad2021 vars syfte är att skapa 

en tempohöjning i bostadsbyggandet i Göteborg. Avsikten är att korta 

detaljplaneprocessen genom att arbeta mot en deadline och att arbeta parallellt 

139 Antagen 2018-06-07. Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna i 

Göteborg.

140 Markanvisning för kvarter 5 inom Bussgaragetomten, en del av Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet. 

Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 2019-12-09, dnr. 5537/19.

141 Undertecknat 2018-05-28 Exploateringsavtal Detaljplan för bostäder vid Fixfabriksområdet, Del av Bostad2021, FK dnr. 

6684/15
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i stället för i olika tidsavsnitt efter varandra. Tanken är också ett mer aktivt 

deltagande av byggaktörerna i planprocessen. För ändamålet har skapats en i 

huvudsak gemensam kommunal projektorganisation,142 ett antal samverkansfora 

mellan exploatörer och staden, samt en plan för parallella processer. Här finns 

en idé om att påbörja genomförandeprocessen innan detaljplanen är antagen, 

t.ex. med lantmäteri- och bygglovsfrågor samtidigt som planarbetet. Även 

detaljprojektering av såväl allmän plats som kvartersmark och hus kan tänkas 

påbörjas under detaljplaneskedet. 

Redan tidigare har fastighetsägarna i det aktuella fallet ingått det samarbetsavtal 

med kommunen i vilket förutsättningarna för Bostad2021 dras upp och där 

man åtagit sig att uppföra 250 bostadslägenheter. I samarbetsavtalet framgår 

kommunens respektive byggherrarnas rollfördelning, ansvarsområden samt att 

de ska ingå i och samverka i Bostad2021 arbetsgrupper.143  

Exploateringsavtalet ingås två månader före kommunfullmäktige antar 

detaljplanen. Planen äger laga kraft i november 2018, vilket också är en 

förutsättning för att exploateringsavtalet ska gälla. Detaljplanen innehåller ett 

antal varsamhets- och skyddsbestämmelser med krav på gestaltning av några 

kulturhistoriska byggnader. Dessa krav har fastighetsägarna i separat avtal åtagit 

sig att följa redan tidigare, dvs. före planen var antagen och exploateringsavtalet 

ingåtts.

Exploateringsavtalet följer de gängse punkter som krävs för att kunna genomföra 

detaljplanen, såsom vad som ska byggas, marköverföringar, byggplatsåtgärder, 

regler om besiktning och återställande, kommunaltekniska anläggningar, 

exploateringsbidrag och gatukostnadsersättning, servitut m.m. 

I avtalet finns också en skrivning om att en långsiktig kvalitets- och miljöprofil 

eftersträvas, vilket sägs innebära att byggproduktionen planeras för 

miljöanpassat genomförande, att byggnadernas drift är energi- och resurseffektiv, 

att emissioner från byggnaderna har liten påverkan, samt att byggnaderna 

och ingående material är miljöanpassade. På liknande sätt berörs också ett 

kvalitetsprogram som tagit fram gemensamt av exploatörerna för den allmänna 

platsmarken samt för förgårdsmarken. Här framgår att intentionerna är att 

kvalitetsprogrammet ska följas.

142 Här ingår fem förvaltningar; stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och 

förvaltningen för kretslopp och vatten.

143 Följeforskning BoStad2021, Delrapport 3, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska 

Högskola, Göteborg 2019. ISBN tryckt bok: 978-91-88041-18-0.
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5.11 Masthuggskajen 

Masthuggskajen är ett av de delområden som ingår i det kommunala bolaget 

Älvstrandens uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden och det senaste 

området som kommit så långt som till en antagen detaljplan och undertecknat 

exploateringsavtal. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 och 

ägde laga kraft i mars 2019.144  Ett exploaterings- och markfördelningsavtal 

undertecknades i januari 2019.145  Mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen 

ska 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och 

hotell byggas. 

Projektet har genomförts genom Älvstadsmodellen som är det sätt Göteborg valt 

att arbeta med stadsutveckling. Det viktigaste i modellen uppges vara samverkan 

mellan staden, näringslivet och göteborgarna.

Älvstadsmodellen bygger på att ett samverkansavtal ingås mellan Älvstranden 

och fastighetsägare/byggherrar så att ett konsortium skapas (enkelt 

bolag). Älvstranden deltar dels som utvecklingsbolag med samverkans- och 

koordinationsuppgifter, dels genom att förvärva, förvalta, utveckla och 

avyttra fastigheter samt ensam svara för kontakten med stadens berörda 

planeringsorgan.

Modellen är indelad i tre faser, en förstudiefas, en fas med konsortiebildning 

och planering samt slutligen genomförandet. Älvstranden får behörighet 

och kompetens att ingå avtal för stadens räkning, primärt genom beslut i 

fastighetsnämnden och avtal mellan Älvstranden och fastighetsnämnden. 

Älvstranden ingår också planavtal med stadsbyggnadskontoret. De 

myndighetsutövande uppgifterna hanteras i en särskild kanal via avtal med 

stadsbyggnadskontoret.

I det ramexploateringsavtal som ingåtts mellan Älvstranden och 

fastighetsnämnden dras riktlinjerna upp för bolagets roll som representant för 

staden.146  Här beskrivs befogenheter att ingå avtal för stadens räkning inom 

konsortiet och i förhållande till stadens övriga förvaltningar. Vidare regleras 

andra centrala frågor, såsom i vilka fall Älvstranden kan agera på egen hand och 

frågor som kräver fastighetsnämndens godkännande eller hörande. 

144 Antagen KF 2018-06-07. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget i 

Göteborg.

145  Undertecknat 2019-01-29.

146 Undertecknat 2017-10-25.
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Ramexploateringsavtalet reglerar också hur sedvanliga frågor i exploateringsavtal 

ska hanteras, såsom frågor om detaljplaner, gestaltning, tillstånd, 

marköverlåtelser, markanvisningar, exploateringsbidrag etc. Vidare framgår 

att när arbetet med en detaljplan nått så långt att dess huvudsakliga struktur 

och innehåll är klar, ska Älvstranden och kommunen teckna separata och 

mer detaljerade exploateringsavtal och avtal om marköverlåtelse etc. Sådana 

exploateringsavtal (genomförandeavtal) ska vara träffade innan detaljplaner kan 

antas formellt. 

Samverkansprocessen för Masthuggskajen i konsortieform påbörjades redan 

2013 tillsammans med markägare i området och i mars 2015 ingicks ett 

samverkansavtal (Stena, Riksbyggen, Elof Hansson, Folkets Hus/Draken. Även 

NCC är avtalspart och ska förvärva mark för uppförande av kontorsfastigheter). 

Olika tillägg gjordes följande år, bl.a. ett avtal om gemensamt arkitektuppdrag 

m.m.

Masthuggskajsprojektet är betydligt mer omfattande än de tidigare beskrivna 

projekten och har även en hög hållbarhetsprofil, i såväl deltagande och 

insynsprocess, som genomförande och utformning. I samverkan med Göteborgs 

Stads förvaltningar och byggaktörerna utarbetades under perioden fram till jan 

2018 bl.a. ett Hållbarhetsprogram147  samt ett Kvalitetsprogram148, vilket skett 

genom City Lab Actions modell149  för hållbar stadsutveckling. 

Hållbarhetsprogrammets ambitionsnivåer och åtgärder ska implementeras i 

varje delprojekt via s.k. aktörsspecifika handlingsplaner. I arbetsprocessen 

med hållbarhetsprogrammet fanns således en projektorganisation med en 

ledningsgrupp, ett antal tematiska arbetsgrupper samt samverkansforum. 

Processen avsåg att leda fram till tre centrala dokument, nämligen detaljplan, 

hållbarhetsprogram samt ett kvalitetsprogram.

147 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen, en del av Älvstaden, Göteborg, daterad 2017-06-12

148 Även en fördjupad barnkonsekvensanalys tagits fram.

149 Sweden Green Building Council erbjöd genom Citylab Action ett processledningsverktyg som matchade Masthuggskajens 

behov av hållbarhetsstyrning i samverkan. Beslutet om att delta som ett av tolv pilotprojekt i Citylab Action med ambitionen att 

certifiera projektet togs av Masthuggskajens konsortium 2015. Metoden medför också möjlighet till certifiering. Det finns olika 

miljöcertifieringssystem inriktade på att mäta miljöaspekter för enskilda byggnader, det svenska Citylab erbjuder även indikatorer 

på stadsdels- och områdesnivå. Jfr. Mata, Érika och Romson, Åsa. Hur mycket behöver man mäta för att värdera rätt? I Innovation 

och stadsutveckling. En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun. Mistra Urban Future 2019.
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Hållbarhetsambitionerna för utvecklingen av Masthuggskajen har delats in i nio 

projektmål som kretsar kring tre centrala hållbarhetsaspekter, nämligen identitet 

i en sammanhållen stad, samspel i en bra stads- och livsmiljö samt att främja 

hållbara livsstilar. Under dessa tre rubriker har nio hållbarhetsmål formulerats. 

CENTRALA HÅLLBARHETSASPEKTER OCH DE NIO PROJEKTMÅLEN

Identitet i en 

sammanhållen stad

Samspel i en bra stads- 

och livsmiljö

Främja hållbara 

livsstilar

1. På Masthuggskajen kan 
du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan 
ligger i kontrasterna.

4. På Masthuggskajen vill 
människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus 
under alla årstider och tider 
på dygnet.

6.  På och till 
Masthuggskajen är det 
lättast att färdas till fots, 
cykel eller kollektivt.

2. Alla göteborgare 
ska, oavsett social eller 
ekonomisk bakgrund, 
vilja och kunna besöka 
Masthuggskajen.

5. På Masthuggskajen ska 
barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel 
mellan bostad, lek, förskola 
och skola.

7. Energiprestandan 
i nyproduktion på 
Masthuggskajen uppfyller 
Göteborgs klimatmål.

3. Alla göteborgare 
ska, oavsett social eller 
ekonomisk bakgrund, ha 
möjlighet att bosätta sig på 
Masthuggskajen.

8. På Masthuggskajen är det 
enkelt att återbruka, spara 
energi, dela och låna. 

9. Det är enkelt att leva 
och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen.

Genom det inom konsortiet slutna exploaterings- och markfördelningsavtalet 

sätts punkt för exploateringsfasen och nästa fas kan inledas. 

Lantmäteriförrättningar skapar nya fastighetsgränser, bygglov kan sökas, 

köpeskillingar erläggas och exploatörerna ta sina fastigheter i anspråk. En 

förutsättning för exploaterings- och markfördelningsavtalet är dock att 

fastighetsnämnden fått ta ställning till projektet och inte minst accepterat 

exploateringsbudgeten. Följaktligen har nämnden fattat beslut och gett 

fastighetskontoret i uppdrag att ingå ett genomförandeavtal med Älvstranden för 

detaljplanen.150  Detta genomförandeavtal blev således senare också en del av det 

slutliga exploaterings- och markfördelningsavtalet i konsortiet.

Exploaterings- och markfördelningsavtalet är mycket omfattande och 

innehåller ett tjugotal bilagor, flera av dem på över 100 sidor. Avtalet ska 

alltså ligga till grund för genomförandet av detaljplanen. Av avtalet framgår 

150 Genomförandeavtal med Södra Älvstranden Utveckling AB rörande detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 

m fl. inom stadsdelen Masthugget, Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 2018-04-03, dnr. 4517/13.
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att Hållbarhetsprogrammet har tjänat som utgångspunkt för de individuella 

handlingsplaner byggherrarnas åtagit sig. Dessa handlingsplaner framgår av en 

bilaga till exploaterings- och markfördelningsavtalet och därmed har respektive 

byggherre gentemot Älvstranden åtagit sig att deras individuella handlingsplan 

följs. 

Bilagan med de aktörsspecifika handlingsplanerna är på över 200 sidor och 

innehåller specifika åtgärder relaterade till, i förekommande fall, var och en av 

de nio hållbarhetsmålen i delprojekten. Flera åtaganden gäller att åstadkomma 

en blandstad, såsom att olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och typer av 

boenden ska finnas. Målsättningen är att fördelningen i antalet lägenheter ska 

vara 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter. Prissättningen och hyresnivåerna 

differentieras så att målen om minskad segregation och ökad social blandning 

uppnås.

Ytterligare två handlingar har länkats samman med Hållbarhetsprogrammet och har därmed 

följt med in i exploaterings- och markfördelningsavtalet. Det gäller Kvalitetsprogram 

för Masthuggskajen samt Grön transportplan för Masthuggskajen. Båda innehåller 

överenskommelser om att parterna ska verka för att nå utpekade mål och ta ett gemensamt 

ansvar för åtaganden och genomförande. Grön transportplan med avsiktsförklaring 

är en överenskommelse avseende mål och åtgärder för infrastruktur, trafikering, 

parkering, informations- och uppmuntransåtgärder samt transporter i byggskedet.151  

Kvalitetsprogrammet anger principer för utformning av stadsmiljön på allmänna platser 

och inom kvartersmark och beskriver därmed de åtaganden som kommunen respektive 

privata exploatörer ansvarar för. Till den beskrivande texten finns principsektioner och 

utformningskrav som rör såväl allmän plats som kvartersmark, byggnader och anläggningar. 

I de aktörsspecifika handlingsplanerna för aktörerna inom konsortiet refereras i 

stor utsträckning även till överenskommelser från Kvalitetsprogrammet och Grön 

transportplan. Skrivningarna varierar dock, i vissa fall refereras till att aktören deltar i 

samverkansprocesser, medan det i andra skrivningar framgår att aktören de facto åtar sig att 

genomföra vissa åtgärder.

 

Processen viktigaste avtalssteg i förhållande till planerings- och 

exploateringsfasen blir således:

Ramexploateringsavtal 

Avtal mellan Älvstranden och fastighetsnämnden som ger Älvstranden ett 

stadsutvecklingsuppdrag samt en ensamrätt att representera staden i Älvstrandens 

konsortiemodell. 

151 I planbeskrivningen till Masthuggskajens detaljplan framgår att det i samband med detaljplanearbetets start våren 2014 

även påbörjades att ta fram en grön transportplan. En sådan är ett verktyg för att i tidigt skede säkerställa god tillgänglighet 

enligt trafikstrategin när en större ny- eller tillbyggnation ska ske i ett område. Här åtar sig både staden och de andra aktörerna 

att genomföra åtgärder för att gemensamt nå de målsättningar som finns i planeringsskedet. Detta regleras i en avsiktsförklaring 

som trafikkontoret sedan följer upp kontinuerligt. Denna består av mobilitetsåtgärder som syftar till att skapa en god 

tillgänglighet för olika trafikantgrupper samt att medverka till att uppfylla stadens mål och strategier på trafik- och miljöområdet. 

Avsiktsförklaringen är en fördjupning av hållbarhetsprogrammet för Masthuggskajen avseende åtgärder för infrastruktur, 

trafikering, parkering, informations- och uppmuntransåtgärder m.m.
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Genomförandeavtal 

Avtal som grundar sig på beslut i fastighetsnämnden om att godkänna förslaget 

till detaljplan, samt budgetvillkoren för kommunens ekonomiska åtaganden pga. 

Planens genomförande. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att ingå och 

underteckna genomförandeavtal med Älvstranden. Avtalet ingås i stora delar på basis 

av ramexploateringsavtalet. 

Exploaterings- och markfördelningsavtalet 

Slutligt avtal i konsortiet om hur planen ska förverkligas av parterna. 

Arbetsprocessen 

Innehållet i detaljplan, genomförandeavtal och exploaterings- och 

markfördelningsavtal har emellertid skapats i den arbetsprocess och av de aktörer 

som deltagit i framtagandet av Hållbarhetsprogrammet.

Styrning/Governance 

Det finns även andra instrument för styrning av Älvstranden i sin roll som 

stadsutvecklare. Ett sådant är ägardirektivet där bolagets övergripande uppdrag 

är att uppfylla Vision Älvstaden, men också samverkan med fastighetsnämnden/

fastighetskontoret och före beslut om förvärv och avyttring höra fastighetsnämnden. 

Beställningar av detaljplaner ska samordnas med fastighetskontoret och stadens 

markanvisningspolicy ska tillämpas.

Av större praktisk betydelse är dock sannolikt inrättandet av ett portföljkontor 

för Älvstaden på stadsledningskontoret och införandet av en gemensam 

projektmetodik – XLPM. Syftet är att utveckla gemensamma arbetssätt och få 

ökad styrning, kontroll och uppföljning i förvaltningar och bolag i Älvstaden.152   

Stadsledningskontoret ansvarar för att årligen ta fram en färdplan för Älvstaden 

som ska antas i fullmäktige. Eftersom det under genomförandefasen av Vision 

Älvstaden ställs krav på beslut som sträcker sig över nämnd- och bolagsgränser, 

blir den årliga färdplanen ett instrument för övergripande styrning och 

uppföljning. I den av fullmäktige tagna färdplanen år 2019 ligger fokus på att 

öka exploateringsgraden för nå en hållbar stadsutveckling med ekonomi i balans, 

samt att försöka exploatera i olika etapper i takt med att markvärdet höjs.153  

Även att noga bevaka behovet av nya för- och grundskolor poängteras. 

152 För att koordinera arbetet och hålla samman Staden över förvaltnings- och bolagsgränserna fick stadsledningskontoret i 

september 2017 i uppdrag att aktivt samordna, leda och följa upp Älvstaden. Inom detta uppdrag leder stadsledningskontoret 

Älvstadens styrgrupp.

153 Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25, protokoll (nr 4), § 22 0878/18, Färdplan Älvstaden version 2019. 

Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2019-01-31, dnr. 0878/18 om Färdplan Älvstaden samt ”Färdplan Älvstaden – 

Älvstadens utbyggnad med femårsintervaller fram till 2035”, Version 2019.
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I en granskningsrapport av exploateringsekonomin från december 

2019 konstaterar stadsrevisionen att det saknas en fullständig bild av 

exploateringsverksamheten och dess konsekvenser för stadens ekonomi på lång 

sikt, där just organisationsfrågan pekas ut som en av orsakerna och lägger fram 

flera förslag för ökad ekonomisk kontroll.154

5.12 Observat ioner och s lutsatser 

I avsnitt 5.2 till 5.5 beskrivs hur planeringsfasens översiktsplan, detaljplan 

samt exploateringsfasens genomförandeavtal (exploateringsavtal och 

markanvisningsavta) är rättsligt konstruerade utifrån PBL:s regler. I kap. 5.6 

till 5.11 beskrivs hur samma dokument i vår case study har använts utifrån det 

rättsliga handlingssystemet. Att förstå skillnaden mellan dessa två synsätt är 

själva kärnan i vår metod.

De utpekade rättskonstruktionerna översiktsplan, detaljplan och 

genomförandeavtal har prioriterad ställning såsom obligatoriska och 

de två senare är rättsligt bindande och får därmed en särställning i 

stadsutvecklingsprocessen.

Med denna kunskap kan man förklara samspelet mellan PBL:s normnivå och det 

praktiska tillvägagångssättet, samt förstå på vilket sätt regler i översiktsplan, 

detaljplan samt markanvisnings- och exploateringsavtal tar sig uttryck i praktiken 

och får genomslag i handlingssystemet. 

De rättsliga ramarna i spänningsfältet mellan översiktsplan, detaljplan, 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal kan sammanfattas i följande 

punkter.

• PBL-systemets ideologiska logik bygger på att planer skapas genom politiska beslut 

för det allmännas bästa, respekterande privat äganderätt, i en formstyrd process 

för samråd, insyn och möjlighet till påverkan. 

• Översiktsplanen pekar ut lämpliga områden för viss framtida användning och 

verksamhet. Detaljplanen bestämmer hur marken får användas och bebyggas. 

Avtal om genomförande bestämmer de åtgärder som ska vidtas för att förverkliga 

detaljplanen.  

 

154 Granskning av exploateringsekonomin i Göteborgs Stad, Revisionsrapport, Stadsrevisionen 2019-12-17
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Följande faktorer ger upphov till det rättsliga handlingssystemet. 

• All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Markägaren bekostar normalt byggnation 

och bör därför medverka i den process som leder fram till vad man får bygga; 

detaljplanen.

• Är kommunen fastighetsägare och själv ska bebygga/bekosta är det hela en intern 

affär och kommunen som planmyndighet och det politiska styret kan ensamma 

inom PBL:s ramar bestämma innehållet i detaljplanen. 

• Ska privat mark exploateras kan kommunen bara agera som planmyndighet. 

Kommunen ansvarar dock för infrastruktur m.m. och fastighetsägare ska vara med 

och medfinansiera detta. PBL föreskriver hur det ska gå till. Ett exploateringsavtal 

ingås om planens genomförande.155  Kommunen får inte använda sitt planmonopol 

för att utöva påtryckningar på fastighetsägarna. 

• Vill kommunen exploatera sin egen mark, men inte bekosta det, kan på 

äganderättslig grund, villkor ställas på en potentiell köpare av marken (kommunen 

som fastighetsägare). Marken kommer bara säljas på vissa villkor. För detta 

ändamål används markanvisningsavtalet.156 

• Ny exploatering kräver regelmässigt en ny detaljplan. Markanvisningsavtalet 

innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse, men i 

praktiken gäller det villkoren för bebyggelsen, varav vissa kan bestämmas i 

detaljplanen medan andra som villkor i överlåtelseavtalet.

5.13 Utgångspunkt och ref lekt ioner  
för fortsatt  arbete

Utifrån vår case study kan man säga att PBL:s konstruktion av ett system 

om planering och exploatering i olika sekvenser, som skapar centrala 

rättsliga element, ser annorlunda ut när man beskriver det som ett rättsligt 

handlingssystem. Det gör också att det blir svårt att klassificera arbetet i plan- 

och avtalsarbetet i våra exempel utifrån de rättsliga governance-logikerna. Å 

ena sidan är PBL:s handläggningsregler för både översiktsplan och detaljplan 

utformade med utgångspunkt i den kommunala myndighetslogiken (insyn, 

påverkan demokrati) och detsamma kan sägas om genomförandeavtal (ekonomisk 

pålaga mot enskild). Å andra sidan karaktäriseras det rättsliga handlingssystemet 

155 PBL 1:4 ”avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre 

eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen”.

156 PBL 1:4 ”avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och 

under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande”.
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av en konkurrenslogik med processer som drivs framåt genom avtal under former 

som påminner om marknadens spelregler.

Som vidare framgått är våra praktiska exempel genomförda under tiden för 

2009 års översiktsplan, där hållbar utveckling visserligen finns med, men 

har en undanskymd plats. Mycket har hänt sedan dess, kanske framförallt 

Vision Älvstaden, de tre fördjupade strategierna från 2014, Strategi för 

utbyggnadsplanering, Trafikstrategi, och Grönstrategi. 

I en samrådshandling till ny översiktsplan från 2018 betonas önskan om en 

blandad stad med passande bostäder, en sammanhållen stad, en stad med 

väl gestaltade livsmiljöer och tillgång till samhällsservice. Betydelsen av 

barnperspektiv, delaktighet, inflytande och lokal kunskap betonas också. Vidare 

nämns metoder för analys av social hållbarhet (SKA157 och BKA158 ), betydelsen av 

mötesplatser, närhet till service och delaktighet. Det eftersträvas också en balans 

mellan andelen bostadsrätter, hyresrätter och egna hem i stadens olika områden. 

Vad som sägs om social hållbarhet i förslaget till ny översiktsplanen kan beskrivs 

som metoder för kunskapsinhämtning och kunskapsunderlag om ”ojämlikheten” 

och att man utifrån detta uppställer målbilder. Vidare framgår att man i Göteborg 

hittills arbetat med detaljplanearbetet och exploateringsprocessen parallellt, men 

uttrycker samtidigt en viljeinriktning om att i framtiden ha färdiga detaljplaner 

innan exploateringsprocessen börjar. Ett av skälen sägs vara att underlätta för 

mindre byggherrar att få byggrätter. 

I inledningen till detta kapitel ställdes frågan om hur nya metoder och 

arbetssätt för social hållbarhet sprungna ur innovationslogiken landar i 

systemet för stadsutveckling. I ett av våra exempel, Masthuggskajen, visade 

det sig att arbetsprocessen kring Hållbarhetsprogrammet med aktörsspecifika 

handlingsplaner, vilka i många fall kan ses som bindande avtalsförpliktelser, 

tycks ha gett resultat vi inte sett på annat håll. Det framstår onekligen som en 

framgång, men är kanske inte alldeles optimalt eftersom resultatet kan sägas, i 

alla fall delvis, ha uppnåtts under falsk varubeteckning. Det är alltid mer önskvärt 

att nya arbetsmodeller kan implementeras med större transparens mellan 

lagregler och rättsligt handlingssystem. 

157 En social konsekvensanalys är ett verktyg som ska tydliggöra de långsiktiga sociala frågorna, såsom att det i bostadens 

närmiljö ska finnas service, att stadsmiljöer erbjuder mötesplatser med omväxlande socialt liv samt att miljöer har kvaliteter som 

människor knyter an till och uppskattar. Centralt är hur goda förhållanden är fördelade mellan olika delar av staden, och mellan 

olika grupper av människor. Att orten eller området ska vara tillgängligt för alla, utan barriärer, är en del i detta.

158 En barnkonsekvensanalys ska utveckla barnperspektivet och förbättra beslutsunderlaget i olika planeringsskeden. Med en 

barnkonsekvensanalys lyfts på̊ ett systematiskt sätt de frågor som är relevanta för barn.
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I analysen av Masthuggskajens hållbarhetsprogram från kap. 2 ”Hållbar 

stadsutveckling som norm”, pekades bl.a. på att det ibland är oklart om 

programmets uppställda mål och åtgärder är normer för stadsbyggnad eller 

normer för stadsplanering. Vi behöver därför fördjupa analysen av visioner, 

ägardirektiv, program, detaljplaner, organisationsplaner, ritningar m.m. i enlighet 

med de i kapitel två uppdragna linjerna, för att kunna förstå hur normer för 

resultatet, den professionella förmågan samt normer för verksamheten kan 

användas på de tre institutionella nivåerna, stadsbyggnad, stadsplanering och 

stadsstyrning.

Citylab med certifiering har uppenbara fördelar, kanske främst genom vad 

som i Citylab Guide kallas organisatorisk robusthet, som underlättar för nya 

organisationer och personer att sätta sig in i projekt genom dokumentation av 

mål, åtgärder, målkonflikter, ställningstaganden och beslut. Här finns ett klart 

släktskap med förekommande projektstyrningsmodeller och projektmetodik 

genom att bryta ner, strukturera, förutsäga och tidsbestämma skeenden.

Avslutningsvis ska sägas att vår ambition med denna rapport och de exempel 

vi tagit del av inte ska ses som en granskning av vare sig Älvstranden eller 

Älvstadsmodellen, utan enbart som ett försök att förstå nuläget och varför vissa 

följder uppkommer, men inte andra. Vi ser rapporten som ett avstamp för vidare 

diskussion och utveckling av en analys- och governance-modell för att hantera 

och realisera anspråk på social hållbarhet i stadsutvecklingsarbete.
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Offentligt tryck

• Prop. 1947:259 Kungl. Maj:ts proposition till 

riksdagen med förslag till lag om kommunala 

åtgärder till bostadsförsörjningens främjande; 

given Stockholms slott den 25 april 1947.

• Regeringens proposition 2016/17:180.  

En modern och rättssäker förvaltning  

– ny förvaltningslag.

• Regeringens proposition 2013/14:126,  

En enklare planprocess.

• Regeringens proposition 2014/15:122, Nya 

steg för en effektivare plan- och bygglag och 

ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid 

omgivningsbuller.

• SOU 1945:63 Slutbetänkande avgivet av 

bostadssociala utredningen, Del 1 Allmänna 

riktlinjer för den framtida bostadspolitiken 

förslag till låne- och bidragsformer. 

• SOU 1947:26 Slutbetänkande avgivet av 

bostadssociala utredningen, Del 2, Saneringen 

av stadssamhällenas bebyggelse; Organisationen 

av låne- och bidragsverksamheten för 

bostadsändamål.

• SOU 1961:47 Reviderad hyreslag. Förslag 

avgivet av hyreslagskommitté

• SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering, 

Delbetänkande av Plan- och byggutredningen 

Stockholm 1994.

• SOU 2007:75 Att styra staten - regeringens 

styrning av sin förvaltning, Betänkande av 

Styrutredningen Stockholm 2007

• SOU 2008:118 Styra och ställa – förslag till en 

effektivare statsförvaltning. + Bilagor. Fi

• SOU 2012:86, Ökat bostadsbyggande och 

samordnade miljökrav – genom enhetliga och 

förutsägbara byggregler.

• SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: 

Världens utmaning – världens möjlighet, 

Betänkande av Agenda 2030-delegationen 

Stockholm 2019

• Brundtland commission. Our Common Future. 

UN Documents 1987.

• I riktning mot en hållbar välfärd. Agenda 

2030-delegationens nulägesbeskrivning och 

förslag till handlingsplan för genomförandet av 

Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2017.

• Handlingsplan Agenda 2030, 2018–2020, 

Finansdepartementet, juni 2018.  
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Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg har haft en 

praktisk inriktning och drivits i samarbete mellan Älvstranden 

Utveckling AB och Chalmers tekniska högskola. Göteborgs 

Universitet och Yale University har även involverats i samarbetet 

och syftet har varit att stärka mötet mellan forskning och praktik 

inom arkitektur och stadsbyggande för att smälta samman 

teoretiska och praktiska perspektiv.
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