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Anders Halldén (L)
Tony Wahl (C)
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-01-10

1. Antagande av entreprenör avseende underhåll och renovering av 
bro 14-755-1 över riksväg 40, Mölnlyckemotet
2018KS883

Handlingar i ärendet skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

2. Uppdrag om upprättande av detaljplan för del av Landvetter 4:124 
m.fl., Härkeshultsvägen, Landvetter
2012KS481

3. Yttrande angående Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67
2018KS946

4. Verksamhetsplan 2019-2021
2018KS1035

5. Kompetensutveckling 2019
2018KS1033

6. Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning
2018KS953

7. Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda
2018KS541

8. Kommunstyrelsens tolkning av arvodesreglementet för kommunalt 
förtroendevalda – fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst
2018KS973

9. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
ekonomiutskott 2019-2022
2018KS786

10. Val av ombud i kommunforskning i Västsverige KFI 2019-2022
2018KS786

11. Val av ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 
2019-2022
2018KS786
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-01-10

12. Val av representanter till Renova AB:s ägarråd 2019-2022
2018KS786

 

13. Val av representanter till Gryaabs ägarråd 2019-2022
2018KS786

 

14. Val av ledamot till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och 
forskning 2019-2022
2018KS786

 

15. Val av ledamot och ersättare till vattenråd för Mölndals 
avrinningsområde 2019-2022
2018KS786

 

16. Val av ledamot och ersättare till vattenråd för Lygnerns 
avrinningsområde 2019-2022
2018KS786

 

17. Val av ledamot och ersättare i föreningen för Europakorridoren 
2019-2022
2018KS786

 

18. Val av ledamot till Airport Region Conferens ARC 2019-2022
2018KS786

 

19. Förslag till ledamot i styrelsen för Svenskt Vatten 2019-2022
2018KS786

 

20. Delgivningar 2018
2018KS25

 

21. Delgivning av anteckningar från utskott 2018
2018KS693

 

22. Delgivning av protokoll från råd 2018
2018KS29

 

23. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2018
2018KS66
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-01-10

24. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för socialtjänst 2018
2018KS145

 

25. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 
2018
2018KS52

 

26. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2018
2018KS57

 

27. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2018
2018KS70

 

28. Beslutsmötet avslutas  

29. Utbildning - Förvaltningens organisation och arbetssätt samt 
ekonomi och ekonomistyrning

Peter Lönn och Bo 
Ekström 17:00

30. Utbildning - Ks reglemente och delegationsordning Rebecka Isaksson 18:30

31. Utbildning - Ks som arbetsgivare Anders Pettersson 19:00
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Antagande av entreprenör avseende underhåll 
och renovering av bro 14-755-1 över riksväg 

40, Mölnlyckemotet

1

2018KS883
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Tayman Mahshid 

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-20 2018KS883  052

Antagande av entreprenör avseende underhåll och renovering av bro 
14-755-1 över riksväg 40, Mölnlyckemotet 

Sammanfattning
Bron över riksväg 40 vid Mölnlyckemotet byggdes 1973. Det har inte utförts någon större 
renovering eller upprustning av bron sedan den byggdes. Efter utförd besiktning 
konstaterades att en renovering av bron behöver genomföras. Dessutom har en 
påkörningsskada från riksväg 40 medfört att uppkomna skador behöver åtgärdas. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för underhåll och 
renovering av bro 14-755-1 vid Mölnlyckemotet. Entreprenaden kommer att bestå av 
förstärkning och putsning av påkörda armeringsjärn samt betong. Underhåll av bron i 
form av byte av isolering, tätskikt, räcke och beläggning utförs också i entreprenaden. 

Anbudsinbjudan har skett och en entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade X 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. 
Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av X. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för underhåll och renovering av bro 14-755-1, 
Mölnlyckemotet.

Paragrafaren förklaras omedelbart justerad

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén 

Verksamhetschef trafik 
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Uppdrag om upprättande av detaljplan för del 
av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen, 

Landvetter

2

2012KS481
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Sektorn för Samhällsbyggnad
Anna Sofia Wannerskog

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-26 2012KS481  214

Uppdrag om upprättande av detaljplan för del av Landvetter 4:124 
m.fl., Härkeshultsvägen, Landvetter  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 21 juni 1993 § 67 detaljplan för Härkeshultsvägen, P93/6. 
Genomförandetiden för detaljplanen gick ut 31 december 2005, utan att detaljplanen 
genomfördes. Utgångspunkten för detaljplanen var en prognosticerad trafikökning längs 
Härkeshultsvägen i samband med planerad utbyggnad av Önnerödsområdet norr om 
Härkeshultsvägen. Bostadsutbyggnaden blev inte så omfattande som planerat vilket 
innebar att den prognosticerade ökningen av trafikmängden på Härkeshultsvägen uteblev. 
Utifrån de förändrade förutsättningarna gjordes bedömningen att genomförandet av den 
gällande detaljplanen skulle medföra ingrepp i terrängen till kostnader som inte stod i 
proportion till nyttan av genomförandet. Kommunstyrelsen gav därför den 21 november 
2011 § 302 förvaltningen i uppdrag att upprätta planändring för del av fastigheten 
Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen med syfte att ge den befintliga utformningen 
och sträckningen av Härkeshultsvägen planstöd. Efter kommunstyrelsens beslut gjordes 
bland annat en översyn av trafiksäkerhet och bullerfrågor i samband med framtagande av 
samrådshandlingar för detaljplanen. 

Nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader trädde i 
kraft 2015. Dessa tillämpas på detaljplaner startade efter 2 januari 2015. För att kunna ge 
Härkeshultsvägens nuvarande sträckning och utformning planstöd utifrån de nya 
bestämmelserna, behöver kommunstyrelsen ge förvaltningen ett nytt uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar år förvaltningen att upprätta detaljplan för del av Landvetter 
4:124 m.fl., Härkeshultsvägen.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 21 juni 1993 § 67 detaljplan för Härkeshultsvägen, P93/6 
vilken vann laga kraft den 6 oktober 1993. Genomförandetiden för detaljplanen gick ut 
31 december 2005, utan att detaljplanen genomfördes. Det är denna detaljplan som i 
dagsläge gäller i området. Utgångspunkten för detaljplanen var en prognosticerad 
trafikökning längs Härkeshultsvägen i samband med planerad utbyggnad av 
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Önnerödsområdet norr om Härkeshultsvägen. Utbyggnaden av bostäder blev inte så 
omfattande som planerat, vilket innebar att den prognosticerade ökningen av 
trafikmängden på Härkeshultsvägen uteblev. Utifrån de förändrade förutsättningarna 
gjordes bedömningen att genomförandet av den gällande detaljplanen skulle medföra 
ingrepp i terrängen till kostnader som inte stod i proportion till nyttan av genomförandet. 

Om en detaljplan inte ändras eller upphävs fortsätter den att gälla, vilket i detta fall inte är 
önskvärt då kommunen inte avser att bygga ut Härkeshultsvägen i enlighet med den 
gällande detaljplanen. Kommunen är ålagd att efter hand som bebyggelse färdigställs 
enligt detaljplan, ordna de gator och andra allmänna platser man är huvudman för, så att 
platserna kan användas för deras avsedda ändamål. Detta gäller även efter att 
genomförandetiden för en detaljplan gått ut. Därför är det viktigt att kommunens 
planläggning är förenlig med dess utbyggnadsplaner. 

Kommunstyrelsen gav därför den 21 november 2011 § 302 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta planändring för del av fastigheten Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen med 
syfte att ge den befintliga utformningen och sträckningen av Härkeshultsvägen planstöd.
Efter kommunstyrelsens beslut 21 november 2011 § 302 gjordes bland annat en översyn 
av trafiksäkerhet och bullerfrågor i samband med framtagande av samrådshandlingar för 
Härkeshultsvägen. Det konstaterades att åtgärder behövde vidtas för att erhålla en 
godtagbar bullersituation vid befintliga bostadshus längs Härkeshultsvägen. Arbetet med 
detaljplanen har till följd av ökade resurser startas upp igen.  

Nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader trädde i 
kraft 2015. Dessa tillämpas på detaljplaner startade efter 2 januari 2015. För att kunna 
utgå ifrån gällande förordning om trafikbuller föreslår sektorn för samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen nytt uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Landvetter 4:124 m.fl. Härkeshultsvägen. Det aktuella området omfattar den södra delen 
av Härkeshultsvägen i centrala Landvetter, mellan Brattåsvägen i söder och Agnebäcken i 
norr. Syftet är att ge vägens nuvarande sträckning och utformning planstöd. Det innebär 
att upprätta en detaljplan som stämmer överens med den befintliga utformningen av 
vägen. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin

Plan-och bygglovschef

Bilagor: 

Kartbilaga

Protokollsutdrag KS 2011-11-21 § 302

Plankarta P93/6
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Kartbilaga 

 

Det aktuella området omfattar den södra delen av Härkeshultsvägen i centrala Landvetter, mellan Brattåsvägen 

i söder och Agnebäcken i norr 

 

Ungefärligt planområde inom röd markering  
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Yttrande angående Ett snabbare 
bostadsbyggande SOU 2018:67

3

2018KS946
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Henningsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-19 2018KS946  000

Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67

Sammanfattning
Statens offentliga utredningar har skickat ut en remiss gällande Ett snabbare 
bostadsbyggande SOU 2018:67 till myndigheter, branschen och utvalda kommuner. 
Härryda kommun är inte med bland remissinstanserna men har på 
samhällsbyggnadsutskottets uppdrag valt att lyfta frågan om att besvara remissen på eget 
initiativ.

Utredningen har fokuserat på ett antal åtgärdsområden som främst syftar till att öka 
kommunernas möjligheter att styra och aktivt planera bostadsbyggandet i kommunen. 
Utredningen har ett antal förslag när det gäller lagstiftning, fortsatt utredning av andra 
myndigheter och förslag på vad kommunerna bör vidta för åtgärder.

Remissyttrandet är formulerat efter de synpunkter som framkom vid 
samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 5 november 2018.

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget förslag till beslut. 

Ärendet
Statens offentliga utredningar har skickat ut en remiss gällande Ett snabbare 
bostadsbyggande SOU 2018:67 till myndigheter, branschen och utvalda kommuner. 
Byggrättsutredningen tillsattes i juni 2017. Syftet med utredningen är att kommunerna i 
högre utsträckning ska kunna säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter tas i 
anspråk utan onödigt dröjsmål. Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att 
snabbt få fram bostäder.

Utredningen har fokuserat på ett antal åtgärdsområden som främst syftar till att öka 
kommunernas möjligheter att styra och aktivt planera bostadsbyggandet i kommunen. Det 
handlar bland annat om genomförandetid av detaljplaner, exploateringsavtal, 
expropriation, inlösen av mark, förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner. 
Utredningen har ett antal förslag när det gäller lagstiftning, fortsatt utredning av andra 
myndigheter och förslag på vad kommunerna bör vidta för åtgärder. 
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Härryda kommuns remissvar
Härryda kommun är inte med bland de namngivna remissinstanserna men har på 
samhällsbyggnadsutskottets uppdrag valt att lyfta frågan om att besvara remissen på eget 
initiativ. Förvaltningen har formulerat ett förslag på remissyttrande baserat på de 
synpunkter samhällsbyggnadsutskottet framförde vid sammanträde den 5 november 2018. 
Synpunkterna i yttrandet bygger på det politiska inriktningsmålet "Härryda kommun ska 
vara en ledande och attraktiv näringslivskommun". En viktig del i det är att som kommun 
ge möjlighet till att lösa frågor i samförstånd och dialog tillsammans med näringslivet. 

Härryda kommun har hittills generellt inte problem med outnyttjade byggrätter. 
Kommunen har antagit detaljplaner med det antal byggrätter som det funnits konkreta 
byggprojekt för. Marken har ofta sålts i senare skeden i planprocessen eller vid ett färdigt 
bygglov när det gäller kommunal mark. Det är en förklaring till att kommunen i regel inte 
har outnyttjade byggrätter. Härryda kommun ser det som positivt att ha en viss planreserv 
i form av outnyttjade byggrätter i antagna detaljplaner för att snabbt kunna möta en ökad 
efterfrågan. I de fall outnyttjade byggrätter är på kommunal mark kan detta vara 
ytterligare ett verktyg för kommunen att öka byggtakten genom att hitta den exploatör 
som kan och vill bygga vid aktuell tidpunkt.

Utredningens förslag
Utredningens förslag presenteras i korthet nedan. 

Reglering om vad ett exploateringsavtal får innehålla

Före år 2015 fanns det ingen reglering gällande att i exploateringsavtalet avtala om att 
exploatörer ska vidta/finansiera åtgärder på allmän plats/offentliga byggnadsverk. År 
2015 ändrades plan- och bygglagen till att reglera att ett exploateringsavtal:  
- får innehålla åtagande att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av allmänna 
platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp m.m. om åtgärderna är 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
- får inte innehålla ett åtagande att betala för byggnadsverk för vård, utbildning eller 
omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.

Utredningens förslag är att införa en positiv bestämmelse om att ett exploateringsavtal får 
innehålla åtagande att betala för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg. Behovet 
av byggnaden ska uppstå genom bebyggelsen enligt planen och åtagandet ska stå i rimligt 
förhållande till byggherrens nytta av planen. Utredningen föreslår även att införa ett 
förtydligande att exploateringsavtal får innehålla överenskommelser om tidplan. 

Exploateringsbestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL)

Innan år 2015 hade kommuner genom de så kallade exploatörsbestämmelserna möjlighet 
att begära att länsstyrelsen förordnar att exploatören utan ersättning ska upplåta eller 
avstå mark för allmän plats eller allmän byggnad. Exploatörsbestämmelserna upphävdes 
år 2015 och kommunen kan inte längre lösa in mark utan ersättning till exploatör.

Utredningen föreslår ett återinförande av delar av exploatörsbestämmelserna. 
Kommunerna föreslås efter beslut av länsstyrelsen ha en möjlighet att lösa in mark utan 
ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, utbildning 
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eller omsorg som kommunen har en skyldighet att tillhandahålla. Detta om marken 
behövs för en ändamålsenlig användning av området och det kan anses skäligt med 
hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av planens genomförande och med hänsyn 
till omständigheterna i övrigt.

Ersättningsnivå i expropriationslagen

Innan år 2010 var förutsättningen vid inlösen av mark en ersättning med marknadsvärdet. 
Nuvarande reglering sedan år 2010 är att en ersättning med 125 % ska utgå vid inlösen av 
mark. Syftet med förändringen var att stärka den grundlagsskyddade äganderätten. 

Utredningens förslag är att expropriationslagen och inlösensbestämmelserna ska utredas i 
särskild ordning med syfte särskilt att överväga ersättningsnivåerna. Utredningen menar 
att ersättningsnivån är normerande även vid förhandling om mark, och att 
ersättningsnivån har varit kostnadsdrivande även vid frivillig överlåtelse av mark. 

Ny modern förköpslag

Innan år 2010 fanns en förköpslag där kommunen hade möjlighet att förköpa fast 
egendom, om kommunen ansåg sig ha goda skäl. Förköpslagen upphävdes år 2010. 

Utredningens förslag är att ge Boverket i uppdrag att utreda införandet av en ny, mer 
modern kommunal förköpslag som underlättar bostadsbyggande och tätortsutveckling. 

Genomförandetid i PBL

Utredningen föreslår att införa en genomförandetid för detaljplaner på mellan 3-15 år. 
Idag kan en detaljplan ha en genomförandetid på mellan 5-15 år enligt PBL. Syftet är att 
möjligheten att ange en kortare tid än fem år i vissa särskilda fall skulle kunna skynda på 
processen för exploatör att utnyttja byggrätterna.

Övriga förslag

Samtliga kommuner bör följa upp de byggrätter och bostäder som möjliggörs genom 
detaljplaneläggning. Staten ska också hitta former för att följa upp detta på nationell nivå 
och på sikt ska detta ingå i utredningen om ett digitalt planförfarande. 

Håkan Jacobsson
Sektorchef Kristina Englund

Verksamhetschef mark och bostad

Bilaga: 

SOU Ett snabbare bostadsbyggande 2018:67

Remissyttrande Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande daterad den 7 november 2018 avseende SOU 2018:67 
Ett snabbare bostadsbyggande som eget yttrande till Näringsdepartementet.  
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Remissyttrande Ett snabbare bostadsbyggande SOU 
2018:67 

Härryda kommun har valt att på eget initiativ skicka in ett remissyttrande 
gällande SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”. 

Härryda kommun bedriver ett aktivt arbete med att vara en kommun där 
företag trivs. Arbetet utgår från det politiska inriktningsmålet "Härryda 
kommun ska vara en ledande och attraktiv näringslivskommun". En viktig 
del i det är att som kommun ge möjlighet till att lösa frågor i samförstånd 
och dialog tillsammans med näringslivet. Kommunen anser att det i många 
fall finns gemensamma mål och kommunen vill fokusera på lösningar i 
samråd med exploatörer. 

Härryda kommun har hittills generellt inte problem med outnyttjade 
byggrätter. Kommunen har antagit detaljplaner med det antal byggrätter 
som det funnits konkreta byggprojekt för. Marken har ofta sålts i senare 
skeden i planprocessen eller vid ett färdigt bygglov när det gäller kommunal 
mark. Det är en förklaring till att kommunen i regel inte har outnyttjade 
byggrätter. Härryda kommun ser det som positivt att ha en viss planreserv i 
form av outnyttjade byggrätter i antagna detaljplaner för att snabbt kunna 
möta en ökad efterfrågan. I de fall outnyttjade byggrätter är på kommunal 
mark kan detta vara ytterligare ett verktyg för kommunen att öka byggtakten 
genom att hitta den exploatör som kan och vill bygga vid aktuell tidpunkt.
Kommunen ifrågasätter utredningens utgångspunkt att problem med 
outnyttjade byggrätter är bland de stora frågorna för att åstadkomma ett 
snabbare bostadsbyggande. 

Kommentarer på föreslagna förändringar
Nedan följer Härryda kommuns kommentarer om utredningens 
huvudförslag. 

7.2 Överväganden och förslag om en möjlighet till kortare 
genomförandetid

Härryda kommun ser positivt på möjligheten att använda sig av kortare 
genomförandetid vid behov och att nuvarande genomförandespann från 5-
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2 (2) 

15 år utökas till 3-15 år för att vid speciella förutsättningar stimulera snabbt 
byggande. 

7.6 Utredningens förslag om exploateringsavtal och de s.k. 
exploatörsbestämmelserna
När det gäller regleringen kring vad ett exploateringsavtal får innehålla 
ställer Härryda kommun sig positiva till att utöka möjligheten att 
exploateringsavtal får innehålla ett åtagande att betala för byggnadsverk för 
vård, utbildning eller omsorg. 

Härryda kommun vill dock understryka att ett sådant åtagande ska komma 
till genom förhandling och regleringen ska erbjuda en möjlighet för 
kommun och exploatör att ha med ett sådant villkor. 

Härryda kommun motsätter sig ett återinförande av delar av 
exploateringsbestämmelserna. Lösningar för inlösen av mark ska lösas 
genom förhandling med exploatör eller i exploateringsavtalet, kommunen 
ska inte utan ersättning kunna lösa in mark för allmän plats eller mark för 
skola, vård och omsorg. Kommunen anser att det är oproportionerligt 
ingripande mot exploatören och sådana situationer bör kunna lösas genom 
förhandling. 

7.7 Utredningens överväganden och förslag om expropriation och 
inlösen

Kommunen ser ingen anledning att se över ersättningen om 125 % vid 
inlösen av mark. Expropriation är en ingripande åtgärd och det ska 
reflekteras i den ersättning som utges. 

7.8 Utredningens förslag om förköpslagen

Härryda kommun motsätter sig ett återinförande av förköpslagen. 
Förköpslagen innebär en osäkerhet på bostadsmarknaden. Förköpslagen ger 
kommunen möjlighet att ta tillvara arbete som exploatörer lagt ner på att 
förhandla om fastighetspriser med privata ägare. Kommunen har 
planmonopol och det ger starka maktmedel i förhandling om fastigheter 
även utan möjlighet till förköp på den öppna marknaden. 

Övriga kommentarer

I övrigt ser kommunen positivt på de samordnings- och utredningsinsatser 
som pågår inom området med bland annat arbetet med en digital 
planprocess. Informationsinsamling och uppföljning av byggrätter kan vara 
en indikator om utvecklingen på längre sikt som ger möjlighet att 
uppmärksamma förändringar nationellt. 

Per Vorberg

Kommunstyrelsens ordförande
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Till statsrådet Peter Eriksson 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att se över kommunernas möjligheter att säkerställa att 
befintliga byggrätter tas i anspråk. Samma dag förordnades riksdags-
ledamoten Nooshi Dadgostar som utredare. I uppdraget ingick att 
kartlägga kommunernas möjligheter och vid behov lägga fram förslag 
som förstärker dem. Syftet med utredningen var att kommunerna i 
högre utsträckning skulle kunna säkerställa att i detaljplaner tillskapade 
byggrätter tas i anspråk utan onödigt dröjsmål. 

Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2018, men tiden 
förlängdes till den 7 augusti genom tilläggsdirektiv. Utredningen an-
tog namnet Byggrättsutredningen.  

Som sakkunnig att bistå utredningen förordnades från den 
18 september 2017 departementssekreteraren Cecilia von Schéele 
(regeringskansliet). Vidare förordnades som experter från samma dag 
experten Cattis Carlén (Riksbyggen), sektionschefen Katrin Hedqvist 
(Lantmäteriet), chefen Susanna Höglund (SABO), planeringsarki-
tekten Mikael Jardbrink (Boverket), planchefen Tatjana Joksimovic 
(Länsstyrelsen i Stockholms län), förbundsjuristen Olof Moberg 
(SKL), direktören Magnus Sigfusson (Göteborgs kommun) och 
chefen Björn Wellhagen (Sveriges Byggindustrier). Departements-
sekreteraren Sara Benjamin (regeringskansliet) ersatte Cecilia von 
Schéele från den 21 februari 2018 och experten Anna Broman (Sveriges 
Byggindustrier) ersatte Björn Wellhagen från den 5 mars 2018.  

Hovrättsassessorn Nina Nordengren anställdes som sekreterare 
från 14 augusti 2017. Regionplaneraren Kim Örtenblad var sekre-
terare under tiden september 2017 till april 2018 och studenten 
Birger Axelsson under tiden februari 2018 till april 2018. 

Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna och är därför 
skrivet i ”vi – form”. För förslagen ansvarar dock utredaren ensamt. 
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Sammanfattning 

Avgränsning 

Uppdraget är att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna 
har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjs-
mål och vid behov förstärka verktygen.  

Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få 
fram bostäder.  

Vi har analyserat kommunernas verktyg och beskrivit hur kom-
munerna arbetar med frågorna. Vidare har vi lyft många goda ex-
empel och även analyserat hur tillämpningen skulle kunna förbättras. 
En övergripande fråga är markpolitiken. Slutligen har vi identifierat 
de områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en för-
ändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, exploate-
ringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning 
av detaljplaner. 

Markpolitik 

Våra analyser visar att problemen med dröjsmål och byggrätter 
oftast avser privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare 
verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark.  

Vi anser därför att kommunerna i större utsträckning bör bedriva 
en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva egen 
mark.  
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Möjlighet till kortare genomförandetid 

Den lagreglerade genomförandetiden för en detaljplan är 5–15 år. En 
onödigt lång genomförandetid innebär att färdigställandet av bostäder 
kan förhalas. Vi föreslår därför att genomförandetiden i stället ska vara 
3–15 år. Ändringsförslaget ska ses som en möjlighet för kommunen 
att använda i de fall det kan vara motiverat, det kan exempelvis handla 
om ett mindre område. Den gällande lagstiftningen innebär också att 
det är möjligt att ha olika genomförandetider för olika områden i en 
plan. Därmed skulle en mycket kort genomförandetid kunna sättas för 
en begränsad del. Vidare skulle en kortare genomförandetid kunna 
sättas för ett område med enkla förutsättningar, där det redan på 
förhand står klart att det inte kommer att uppstå några komplikationer 
varken för kommunen eller byggherren.  

Exploateringsavtal och exploatörsbestämmelser 

Utgångspunkt 

Exploateringsavtal har historiskt sett varit oreglerade i lagstift-
ningen, uppfattningen har varit att det lagtekniskt skulle vara svårt 
med hänsyn till de skiftande förhållandena i olika avtal. Detta ändra-
des 2015 när flera förändringar trädde i kraft.  

Det handlade bl.a. om att det delvis lagreglerades vad ett exploa-
teringsavtal får innehålla respektive inte innehålla. Ett exploaterings-
avtal får efter lagändringen innehålla ett åtagande för en byggherre att 
uppföra eller finansiera allmänna platser m.m. Bestämmelsen omfattar 
även överenskommelser om att byggherren ersätter kommunen för 
dennes markkostnad för dessa platser. Däremot får ett exploaterings-
avtal inte innehålla en överenskommelse om att byggherren finansierar 
byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en 
skyldighet att tillhandahålla och då inte heller kommunens mark-
kostnad för dessa byggnader. Därutöver ska avtalet som helhet vara 
rimligt för byggherren i förhållande till dennes nytta och de s.k. 
exploatörsbestämmelserna upphävdes i sin helhet. De innebar att kom-
munerna hade rätt att efter beslut av länsstyrelsen lösa in privat mark 
utan ersättning för allmän plats eller för mark som skulle användas till 
allmänna byggnader som exempelvis skola under vissa förutsättningar.  
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Det finns ett klart samband mellan dessa olika förändringar. 
Syftet var att öka transparensen och rättssäkerheten för byggherren 
och därigenom få ett effektivare förfarande. Den bakomliggande ut-
gångspunkten var att byggherren stod i en stark beroendeställning 
till kommunerna och att dessa därför ställde för långtgående villkor. 
Synsättet om maktobalans grundade sig på att kommunerna har 
planmonopol och därför ensidigt kan bestämma om privat mark ska 
planläggas eller inte samt kan villkora ett exploateringsavtal med att 
planen antas, dvs. om exploatören inte accepterar villkoren i avtalet 
skulle kommunen kunna låta bli att anta detaljplanen.  

Ett annat skäl till dessa förändringar bör ha varit den då gängse 
uppfattningen om att fördröjningen av byggrätter var ett kommu-
nalt problem, som kommunerna kunde styra. Vår analys visar dock 
att orsakssambanden för fördröjningarna i byggstarter är mer 
komplicerade och ansvaret är delat mellan flera aktörer.  

Vår utgångspunkt skiljer sig också från den dåvarande. Vi anser 
att maktförhållandet mellan kommun och byggherre beror på flera 
olika faktorer och att den starkt kan variera utifrån bl.a. geografiska 
skillnader. I grunden har kommunerna genom sitt planmonopol ett 
bra utgångsläge för förhandlingarna, men samtidigt är det i nuläget 
– utifrån det stora bostadsbehovet- svårt att låta bli att planlägga 
privat mark om det finns intresse för att bygga bostäder. I många 
kommuner, särskilt mindre, kommer i praktiken bebyggelse bara till 
stånd om ett byggbolag vill bygga och får därför möjlighet att med-
verka i planprocessen. Ibland är det därför bolaget som väljer plats 
och har ett betydande inflytande över planprocessen. Även våra di-
rektiv tycks utgå från ett ändrat synsätt, eftersom uppdraget är att 
vässa kommunernas verktyg.  

Vidare finns det ett komplext samband mellan lagstiftning och de 
civilrättsliga avtalsförhållandena. Det är inte möjligt att enbart be-
döma rimligheten i lagstiftningen i sig utan den måste värderas i en 
avtalskontext utifrån nu gällande marknadsförutsättningar samt 
andra lagstiftningsåtgärder, som upphävandet av förköpslagen och 
ändringen av nivån på ersättningen av expropriationsersättningen.  

Sammantaget innebar lagförändringarna att kommunerna inte 
längre kunde förhandla om att exploatören skulle finansiera ex-
empelvis skolbyggnader. Samtidigt miste de också möjligheten att 
utan ersättning lösa in mark avsedd för allmänt ändamål, i stället är 
de utifrån förändringar även i expropriationslagen hänvisade till att 
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betala 125 procent av värdet för marken. Därtill kom en uttrycklig 
reglering om att avtalet som helhet ska vara rimligt för byggherren. 
Vi anser att den sammantagna effekten innebar en försämring och 
en större maktförskjutning till fördel för byggherren.  

Återinförande av de s.k. exploatörsbestämmelserna 

För närvarande kommer i många städer nya bostäder ofta till genom 
förtätning. Om det är ett större antal bostäder uppstår samtidigt en 
skyldighet för kommunerna att ordna med exempelvis skolor. 
Många gånger är det svårt för kommunerna att få fram närbelägen 
mark för detta ändamål. Det leder i sin tur till fördröjningar av ge-
nomförandet av en detaljplan.  

Vi föreslår ett återinförande av de s.k. exploatörsbestämmelserna, 
som gällt sedan 1947-års byggnadslag. Vi menar att kommunerna 
efter beslut av länsstyrelsen ska ha en möjlighet att lösa in mark utan 
ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk 
för vård, utbildning eller omsorg. En förutsättning är att marken be-
hövs för en ändamålsenlig användning av området och det kan anses 
skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av planens 
genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt.  

Det huvudsakliga skälet för upphävandet var att bestämmelserna 
sällan tillämpades och att de ansågs komplicerade. Vi anser att be-
stämmelserna är ett viktigt verktyg för kommunerna, eftersom de 
utgjorde utgångspunkt för avtal om frivilliga överlåtelser. Konse-
kvensen av upphävandet blev också att den möjlighet till tvångs-
inlösen som nu återstår, med en prövning i domstol enligt expro-
priationslagen, är tidsödande och än mer komplicerad.  

Vi menar att det är orimligt att utgångspunkten ska vara att kom-
munerna ska betala 125 procent i ersättning för mark avsedd för all-
män plats eller allmänna byggnader som skola när de uppstår som en 
följd av bebyggelsen. 

Tillgången till dessa allmänna platser och skolor m.m. ökar stads-
delens attraktionskraft och därmed leder till en värdeökning. I stället 
framstår det som rimligt att kommunerna ska ha möjlighet att lösa 
in sådan mark utan ersättning om länsstyrelsen bedömer att kraven 
om ändamålsenlig användning och skälighet är uppfyllda.  
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I nuläget gäller att kommunerna kan kompensera sig för mark-
kostnaden för allmän plats i exploateringsavtalet, men inte för mark 
avsedd för allmänna byggnader. Kompensationsmöjligheten var 
också ett skäl för upphävandet av exploatörsbestämmelserna. Vi 
menar dock att denna möjlighet har ett begränsat värde jämfört med 
exploatörsbestämmelserna. En förutsättning för en kompensation i 
avtal är att byggherren accepterar det, eftersom ett avtal till skillnad 
från ett beslut av länsstyrelsen är ömsesidigt. Det löser inte heller 
det aktuella problemet om att finna och förvärva mark. En ”rund-
gång” med ett möjligt överpris som i vissa fall kan fördelas är också 
i hög grad kostnadsdrivande.  

Upphäva inskränkning mot att byggherren finansierar 
byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg  

Vi föreslår att inskränkningen om att ett exploateringsavtal inte får 
innehålla en överenskommelse om att byggherren ska finansiera 
byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen ska 
tillhandahålla upphävs. I stället föreslår vi – utifrån den osäkerhet 
som tidigare gällt om det var tillåtet eller inte – en positiv reglering 
som anger att ett exploateringsavtal får innehålla sådana överens-
kommelser. Skälet för att denna begränsning infördes var att skulle 
vara principiellt felaktigt att legalisera den typen av finansiering som 
omfattar sådana åtgärder som kommunen enligt lag är skyldig att 
tillhandahålla. Vi delar inte denna uppfattning. Det är självklart att 
det är kommunernas ansvar att tillhandahålla exempelvis utbildning, 
att ansvara för att driva eller se till att annan driver exempelvis 
skolor, men i det här fallet handlar det om byggnader för exempelvis 
skolor och omsorg. Det är svårt att utifrån ett principiellt perspektiv 
förstå skillnaden mellan att finansiera allmänna platser som torg eller 
park jämfört med andra allmänna byggnadsverk som skola.  

Vi anser utifrån vårt tidigare utvecklade perspektiv om att det ge-
nerellt inte råder en maktobalans mellan kommunerna och bygg-
herrarna att det är obehövligt att i lag ha bestämmelser om vilka villkor 
det inte är tillåtet att förhandla eller avtala om. Exploateringsavtal är 
civilrättsliga avtal och därmed gäller precis som för andra avtal en 
avtalsfrihet. Såväl kommunen som byggherren kan välja vilka avtal de 
vill sluta och vilka avtalsvillkor de kan acceptera. Båda parterna har 
därutöver ett skydd genom avtalslagen, vilket exempelvis innebär att 
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oskäliga avtalsvillkor kan jämkas. Därtill kommer att byggherren har 
ett dubbelt skydd, utöver avtalslagen följer numera också av lagen 
att avtalet ska vara rimligt för byggherren. Motsvarande gäller inte 
för kommunen och för kommunen kan dessutom gälla att av-
talsteckningen är myndighetsutövning, vilket kan vara till fördel för 
byggherren.  

Utifrån detta är det vår uppfattning att byggherren inte behöver 
ett ytterligare skydd i form av en reglering om vad ett exploaterings-
avtal inte får innehålla. Vi menar att parterna själva kan göra bedöm-
ningen om vilka villkor som är lämpliga i det enskilda fallet. Vi anser 
också att tillgång till olika lösningar underlättar ett smidigt avtals-
förfarande och att det därför är kontraproduktivt att i lag uppställa 
begränsningar om lösningar som har ett klart samband med den nya 
bebyggelsen. En sådan överenskommelse kan exempelvis också vara 
ett alternativ till att avstå mark.  

Självklart är det också väsentligt att det finns en klar koppling 
mellan uppförande eller finansiering av dessa byggnadsverk och det 
exploaterade området. Den koppling vi eftersträvar är att behovet av 
verket uppstått genom den nya bebyggelsen. Därmed blir det inte 
möjligt med kommunala krav om att byggherren skulle uppföra 
byggnadsverk som helt saknar samband med bebyggelsen.  

Vårt förslag i den delen innebär att vi jämställer allmänna bygg-
nadsverk för verksamhet som kommunen är skyldig att tillhanda-
hålla med vad som redan gäller för allmän plats, anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp m.m. I paragrafen finns redan uppställt 
ytterligare ett krav om att byggherrens åtagande ska stå i rimligt för-
hållande till dennes nytta av planen. Det ska självfallet även gälla för 
dessa allmänna byggnadsverk.  

Reglering av överenskommelser om tidsplan 

Vi föreslår en reglering som uttryckligen anger att det är tillåtet att 
ha överenskommelser om tidsplan för byggnadsverk i ett exploate-
ringsavtal. Regleringen är ett förtydligande om vad vi redan anser 
gälla.  

Kommunerna har för kommunal mark möjlighet att ställa villkor 
om när bostäderna ska vara färdiga. För privat mark upplever många 
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kommuner att deras möjligheter att påskynda bebyggelsen är be-
gränsade. Under vårt arbete har det från såväl flera kommuner som 
byggindustrin framförts att det inte är tillåtet att i exploateringsavtal 
ha överenskommelser om tidsplan för bebyggelse, dvs. att avtala om 
när bebyggelsen ska vara färdig och att annars exempelvis vite skulle 
behöva betalas.  

Vi har ingående analyserat frågan om tidsplan för bostäder i ex-
ploateringsavtal är tillåtet. Det finns enligt vår uppfattning inte nå-
got generellt hinder för kommunerna och byggherren att komma 
överens om en sådan i ett ömsesidigt avtal.  

Även utifrån denna slutsats är det ett problem att det finns en 
långlivad och mycket bestämd uppfattning hos många om att sådana 
avtalsvillkor är otillåtna. Vi föreslår därför ett förtydligande i lag. 

Expropriationslagen, inlösensbestämmelser och förköpslagen.  

Vi drar den slutsatsen att expropriationslagens ersättningsbestäm-
melse om 125 procent, som även styr inlösensbestämmelserna utgör 
ett hinder för ett effektivt genomförande av detaljplaner och därmed 
försenar den angelägna bostadsbebyggelsen. Vi anser att en sådan er-
sättningsnivå är en atypisk konstruktion i svensk rätt och att den är 
kostnadsdrivande.  

Expropriationslagen ligger utanför vårt uppdrag. Att utreda er-
sättningsnivåer är ett stort och komplext arbete som inte är möjligt 
att göra inom vår uppdragstid. Det måste ske utifrån ett helhetsper-
spektiv. Det är inte enbart inlösensregler som hänvisar till expropri-
ationslagen utan det finns ytterligare ett tjugotal olika lagar som gör 
det. De olika sambanden behöver analyseras ingående. Vi föreslår att 
expropriationslagen och inlösen utreds i en särskild ordning.  

För att kunna bedriva en aktiv markpolitik och möta det omfat-
tande behovet av nya bostäder behöver kommunerna också stöttas 
med ytterligare verktyg. Verktyg för att utöka det egna markinneha-
vet när så krävs, för att initiera genomförandeprocesser där mark-
naden är svagare och för att uppnå bostadssociala mål, och verktyg 
som fungerar som ”smörjmedel” i förhandlingar med byggherrar för 
att snabba upp byggandet på privat mark. Utredningen föreslår där-
för att Boverket får i uppdrag av regeringen att utreda frågan om in-
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förandet av en kommunal förköpslag som underlättar bostadsbyg-
gande och tätortsutveckling i kommunerna. Verket bör därvid be-
akta de problem som fanns i den tidigare förköpslagen som upphäv-
des 2010. 

Ett behov av ökad kunskap om detaljplanelagda byggrätter och 
möjliga bostäder 

Vår slutsats är att det i dag saknas en samlad kunskap om antalet 
byggrätter och därmed också antalet detaljplanelagda möjliga bostä-
der, i såväl många enskilda kommuner som på nationell nivå. Vi 
menar, mot bakgrund av det stora behovet av bostäder och många 
kommuners i dag stora fokus på att ta fram nya detaljplaner, att så-
dan kunskap är angelägen.  

En förutsättning för en samlad kunskap är ökad kännedom på 
kommunal nivå om vad som händer med byggrätterna efter att de-
taljplanerna har vunnit laga kraft. Samtliga kommuner bör följa upp 
de byggrätter och bostäder som möjliggörs genom detaljplanelägg-
ning. Boverket bör ges i uppdrag att årligen samla in uppgifter om 
hur många möjliga bostäder det finns i lagakraftvunna detaljplaner i 
kommunerna.  

Planprocessen är just nu inne i en omfattande digitaliseringspro-
cess. Vi anser att Boverket i samverkan med Lantmäteriet ska utreda 
hur information om byggrätter och antalet möjliga bostäder kan till-
gängliggöras i en digital planprocess. 

Page 39 of 544



 

21 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring 
i plan-och bygglagen (2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen 
dels att 6 kap. 41 § ska upphöra att gälla, 
dels att 4 kap. 21 § första stycket och 6 kap. 40 § ska ha följande 

lydelse,  
dels att det i lagen ska införas 9 nya paragrafer, 6 kap. 3–11 §§ 

samt närmast före 6 kap. 3 § och 6 kap. 11 § nya rubriker av följande 
lydelser, 

dels att det i ikraftträdandet och övergångsbestämmelserna till 
lagen ska införas en ny punkt, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
21 §  

första stycket 
I detaljplanen ska kommunen 

ange en genomförandetid. Tiden 
ska bestämmas så att det finns 
rimliga möjligheter att genom-
föra planen, men tiden får inte 
vara kortare än fem år och inte 
längre än femton år. 

I detaljplanen ska kommunen 
ange en genomförandetid. Tiden 
ska bestämmas så att det finns 
rimliga möjligheter att genom-
föra planen, men tiden får inte 
vara kortare än tre år och inte 
längre än femton år. 
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 6 kap. 
 

Skyldighet att utan ersättning 
upplåta eller avstå mark eller 
annat utrymme 

  
3 § 

 Den som äger mark eller annat 
utrymme som enligt detaljplanen 
ska användas för en allmän plats 
är skyldig att utan ersättning upp-
låta marken eller utrymmet till 
huvudmannen för den allmänna 
platsen, om 

 1. någon annan än kommunen 
ska vara huvudman för platsen, 

 2. marken eller utrymmet be-
hövs för en ändamålsenlig an-
vändning av området, och 

 3. länsstyrelsen innan planen 
antogs har beslutat att marken 
eller utrymmet ska upplåtas till 
huvudmannen utan ersättning. 

 
 4 § 
 Den som äger mark eller annat 

utrymme är skyldig att utan ersätt-
ning avstå marken eller utrymmet 
till kommunen, om 

 1. marken eller utrymmet en-
ligt detaljplanen ska användas för 
en allmän plats som kommunen 
ska vara huvudman för eller för ett 
byggnadsverk för vård, utbildning 
eller omsorg som kommunen har 
en skyldighet enligt lag att till-
handahålla. 
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 2. marken eller utrymmet be-
hövs för en ändamålsenlig an-
vändning av området, och 

 3. länsstyrelsen, innan planen 
antogs, har beslutat att marken 
eller utrymmet ska avstås till kom-
munen utan ersättning. 

 
 5 § 
 Länsstyrelsen ska pröva en 

fråga om skyldighet att upplåta 
eller avstå mark eller annat ut-
rymme enligt 3 eller 4 §§, om 
kommunen ansöker om det. 

 Länsstyrelsen får besluta att 
ägaren utan ersättning ska upplåta 
eller avstå från marken eller ut-
rymmet endast i den mån det kan 
anses skäligt med hänsyn till den 
nytta som ägaren kan väntas få av 
planens genomförande och med 
hänsyn till omständigheterna i öv-
rigt. 

 I samband med att en detalj-
plan ändras, får länsstyrelsen be-
sluta att mark eller annat ut-
rymme som ska upplåtas eller har 
avståtts ska bytas ut mot annan 
mark eller annat utrymme, om det 
är lämpligt och kan ske utan olä-
genhet för ägaren. 

 
 6 § 
 När en fråga om prövning en-

ligt 5 § har väckts, ska kommunen 
genast vidta de åtgärder som be-
hövs för att en anteckning om det 
ska bli införd i fastighetsregistrets 
allmänna del. 
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 7 § 
 Den bedömning som ska göras 

enligt 5 § andra stycket påverkas 
inte av att mark eller annat ut-
rymme överlåts efter det att ären-
det om anteckning i fastighetsre-
gistret har anmälts hos den som 
ska föra in anteckningen i registret 
eller, om det är kommunen som 
ska föra in anteckningen i regist-
ret, efter att anteckningen har förts 
in i registret. 

 Bestämmelser om vem som ska 
föra in uppgifter i fastighetsregist-
rets allmänna del finns i 19 kap. 
6 § fastighetsbildningslagen 
(1970:988). 

 
 8 § 
 Om länsstyrelsen beslutar att 

en ägare ska upplåta eller avstå 
mark eller annat utrymme enligt 3 
eller 4 §§, ska länsstyrelsen i beslu-
tet ange markens eller utrymmets 
läge och gränser. 

 
 9 § 
 Den som är skyldig att upplåta 

eller avstå mark eller annat ut-
rymme enligt 3 eller 4 §§, ska upp-
låta eller avträda marken eller ut-
rymmet senast den dag då marken 
eller utrymmet behöver tas i an-
språk för det avsedda ändamålet. 
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 10 § 
 Den som har avstått mark eller 

annat utrymme enligt 4 § ska fri-
göra marken eller utrymmet från 
inteckningar och andra särskilda 
rätter. Om detta inte kan ske, ska 
den som har avstått marken eller 
utrymmet ersätta kommunen för 
den skada som därigenom upp-
kommer. 

 
 Konkurrens mellan olika 

rättigheter till mark eller annat 
utrymme 

 
11 § 

 En rätt att använda mark eller 
annat utrymme med stöd av 3 eller 
4 §§ har företräde framför annan 
rätt till marken eller utrymmet 
som har uppkommit efter det att 
detaljplan antogs. 

 
40 § 

Ett exploateringsavtal får avse 
åtagande för en byggherre eller 
en fastighetsägare att vidta eller 
finansiera åtgärder för anläg-
gande av gator, vägar och andra 
allmänna platser och av anlägg-
ningar för vattenförsörjning och 
avlopp samt andra åtgärder. Åt-
gärderna ska vara nödvändiga för 
att detaljplanen ska kunna ge-
nomföras. 

Ett exploateringsavtal får om-
fatta följande: 

1. Ett åtagande för en bygg-
herre eller en fastighetsägare att 
vidta eller finansiera åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och 
andra allmänna platser och av an-
läggningar för vattenförsörjning 
och avlopp samt andra åtgärder. 
Åtgärderna ska vara nödvändiga 
för att detaljplanen ska kunna ge-
nomföras. 

 
  

Page 44 of 544



Författningsförslag SOU 2018:67 

26 

Ett exploateringsavtal får om-
fatta medfinansieringsersättning, 
under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen 
bidrar till medför att den fastig-
het eller de fastigheter som om-
fattas av detaljplanen kan antas 
öka i värde. 

2. ett åtagande för en byggherre 
eller en fastighetsägare att vidta 
eller finansiera byggnadsverk för 
vård, utbildning eller omsorg som 
kommunen har en skyldighet en-
ligt lag att tillhandahålla om beho-
vet av verket uppstår genom ny be-
byggelse enligt detaljplanen, 

Byggherrens eller fastighets-
ägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av 
planen. 

3. medfinansieringsersättning, 
under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen bi-
drar till medför att den fastighet 
eller de fastigheter som omfattas av 
detaljplanen kan antas öka i 
värde, och 

 4. villkor om en tidsplan för 
byggnadsverk. 

 Byggherrens eller fastighets-
ägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av 
planen 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.  
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för ärenden om 

detaljplaner och områdesbestämmelser som har påbörjats före den 
1 juli 2019 och för mål och ärenden som avser överklagande beslut 
om sådana detaljplaner och områdesbestämmelser till dess målet 
eller ärendet är slutlig avgjort. Äldre föreskrifter ska fortfarande 
gälla för exploateringsavtal som avser sådana ärenden om detalj-
planer som har påbörjats före den 1 juli 2019. 
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2 Utredningens uppdrag 
och uppläggning  

I detta kapitel ska utredningens uppdrag och uppläggning beskrivas 
och analyseras. I 2.1 analyserar vi uppdraget och i 2.2 redovisar vi upp-
läggningen. Under 2.3 beskriver vi betänkandets disposition.  

2.1 Analys av direktiven 

2.1.1 Övergripande utgångspunkter 

Av sammanfattningen i direktiven följer att syftet med utredningen är 
att säkerställa att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan 
onödigt dröjsmål. Bakgrunden är bostadsbehovet. Redan här framgår 
att utredningens uppdrag berör byggrätter inom detaljplan. Det be-
tyder att uppdraget inte omfattar bebyggelse utanför detaljplan för 
områden som regleras enbart genom översiktsplan eller genom 
områdesbestämmelser. Som närmre kommer att framgå av kapitel 4 
innehar kommunerna enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), fram-
över PBL, det s.k. planmonopolet. En kommun ska alltid upprätta en 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Därutöver ska bebyg-
gelse enligt PBL som huvudregel planläggas genom detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Detaljplan krävs om det handlar om ny sam-
manhållen bebyggelse eller bebyggelse som ska förändras eller bevaras 
i ett sammanhang.  

Det framgår vidare att det enbart handlar om byggrätter för bostads-
ändamål, bakgrunden till utredningen är behovet av nya bostäder. Där-
med faller byggrätter för andra ändamål än bostäder utanför uppdraget. 
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2.1.2 Allmän bakgrund  

I direktivet hänvisas till olika utredningar. Det handlar om Lant-
mäteriets PM från 2013, redovisningar från länsstyrelserna i Stock-
holm, Uppsala, Östergötland, Skåne och Västra Götaland från 2014 
och en rapport från Sweco på uppdrag av Sveriges Kommuner och 
Landsting, framöver SKL, för tiden 2008–2012. 

I direktivet drar regeringen den slutsatsen att det av detta material 
klart framgår att det finns ett antal byggrätter som inte tagits i an-
språk, att det finns olika orsaker till det och dessa kan bedömas mot-
svara flera års bostadsproduktion.  

En utgångspunkt för utredningen är att den utifrån denna formu-
lering bör kunna utgå från att det finns ett stort antal byggrätter som 
inte tagits i anspråk. Vi kommer att beskriva och utgå från de redo-
visade rapporterna, men även fördjupa oss i vissa samband.  

En komplikation för utredningen kan vara det omfattande lag-
stiftningsarbete som sker på andra håll om bostadsfrågor. Under vår 
utredningstid har flera utredningar behandlat närliggande ämnen, 
särskilt, N 2017:01 Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, 
N 2017:04, Utredningen om kommunal planering för bostäder, och 
N 2017:02, Översiktsplaneutredningen. Därtill kommer utredningar 
som nyligen har analyserat frågor som ligger nära vårt uppdrag.  

Innebörden bör vara att dessa utredningar kan föreslå föränd-
ringar i det som utgör grunden för denna utredning. Den nu gällande 
lagstiftningen kan därmed komma att förändras under vår utred-
ningstid eller kort tid därefter, men att om så kommer att ske är 
omöjligt att bedöma på förhand.  

En fråga blir då hur detta ska hanteras i vår utredning. En nödvän-
dig utgångspunkt kan vara att utgå från gällande lagstiftning, även om 
självklart samråd med dessa pågående utredningar bör ske så långt 
som möjligt. 

Sammantaget kan en arbetshypotes vara att utredningen bör utgå 
från de i direktiven angivna rapporterna, men vidare i viss utsträck-
ning utreda de olika sambanden. Utredningen måste vidare kunna 
utgå från befintlig lagstiftning, men samråda med andra pågående 
utredningar, vars förslag kan kollidera med våra. Eftersom avgräns-
ningsfrågan är särskilt komplicerad kommer vi att ta upp den såväl i 
kapitel 4 som i kapitel 5.  
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2.1.3 Juridisk bakgrund 

Av direktiven följer att de rättsområden som behöver beskrivas och 
analyseras är regelverket i PBL om detaljplan, särskilt genomförandet, 
med bl.a. markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Därtill kommer 
kommunernas möjligheter att lösa in mark enligt såväl PBL som andra 
lagar, exempelvis Expropriationslagen (1972:719).  

2.1.4 Beskrivning av vårt uppdrag i direktiven 

Av direktiven framgår att den övergripande frågan regeringen vill ha 
svar på är vilka möjligheter kommunerna har att säkerställa att bygg-
rätterna som tillskapas genom detaljplaneläggning kan genomföras 
utan onödigt dröjsmål. Utredningen uppdrag är därför följande:  

1. Kartlägga kommunernas möjligheter, som beskrivs i direktivet, 
att göra detta och analysera hur effektiva dessa instrument är.  

De instrument som beskrivs är angivna i PBL. Det handlar för 
det första om att kommunen ska bestämma en genomförandetid 
mellan 5–15 år i detaljplanen. Vidare att kommunen ska upprätta 
en planbeskrivning om hur planen ska genomföras och om det ska 
ske genom exploateringsavtal eller markanvisningar. I direktivet 
nämns särskilt att dessa avtal kan innehålla överenskommelser om 
tiden, bestämmelser om vite och om återgång av mark. Slutligen 
nämns kommunernas möjlighet att efter genomförandetiden lösa 
in kvartersmark som inte har bebyggts enligt detaljplan. 

2. Även studera, analysera och redovisa andra eventuellt förekom-
mande kommunala metoder som används för att byggrätter tas 
i anspråk. 

En slutsats är att utredningen för att uppfylla dessa två punkter 
dels måste analysera lagstiftningen för att mer i detalj klarlägga 
vilka möjlighet och hinder som PBL innebär för genomförande-
tid, planbeskrivning, exploateringsavtal, markanvisning och mark-
inlösen. Därutöver måste kommunernas tillämpning klarläggas. 
Det måste förstås ske i samråd med SKL och olika kommuner. 

3. Utredningen ska också sprida information om goda exempel 
av effektiva metoder.  

Det bör ske genom en särskild beskrivning i betänkandet uti-
från analysen under punkt 1 och 2.  
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4. Utredningen ska bedöma om det finns behov att förstärka kom-
munernas möjlighet att säkerställa att detaljplanerna genomförs. 

Här bör det handla om att bedöma om det behövs en större 
spridning av de goda exempel som finns och om metoderna är 
tillräckliga för att lösa problemen eller om de krävs en förändring. 
Vi bör avgöra om det är kommunernas tillämpning som brister 
eller om det finns hinder i lagstiftningen. 

5. Om det finns behov, eller om det framstår som svårt för kom-
munerna att ingå avtal med samma innebörd lägga fram förslag, 
inklusive författningsförslag, som stärker kommunernas möjlig-
heter.  

Innebörden är att utredningen vid behov ska lägga fram förslag 
som stärker kommunerna.  

2.1.5 Konsekvensbeskrivning 

Utöver huvuduppdraget ska utredningen genomföra en sedvanlig kon-
sekvensbeskrivning enligt kommittéförordningen. Om förslagen på-
verkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, 
företag eller andra enskilda ska en beräkning av dessa konsekvenser 
göras. Detsamma gäller samhällsekonomiska konsekvenser. För kost-
nadsökningar och intäktsminskningar för stat, kommuner eller lands-
ting ska en finansiering föreslås.  

Vidare ska förslagens konsekvenser för den kommunala själv-
styrelsen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för 
sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små före-
tags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 
förhållande till större företags anges. Detsamma gäller för jämställd-
het och för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

Av direktiven följer vidare att utredningen ska redovisa konse-
kvenserna förslagen kan få för bostadsbyggandet.  

Konsekvensanalysen bör lämpligen ske med konsultstöd. 

  

Page 49 of 544



SOU 2018:67 Utredningens uppdrag och uppläggning 

31 

2.2 Utredningens bedrivande 

Utredningen har under arbetets gång sammanträtt med stort antal 
företrädare för myndigheter, organisationer och företag. Eftersom 
utgångspunkten är att vässa verktygen för kommuner har vi träffat 
många kommunala företrädare, men samtidigt även andra myndig-
heter, organisationer och företag med sakkunskap i frågorna. Pro-
blemen med fördröjningar av byggrätter varierar beroende på kom-
munens belägenhet och storlek. Vi har därför sammanträffat med 
kommuner från olika delar av landet med olika förutsättningar.  

Utredningen har haft stöd av såväl en expertgrupp som en kom-
munal referensgrupp. Urvalet av företrädare för den kommunala 
referensgruppens har skett i samråd med SKL. Expertgruppen har 
företrätt Boverket, Göteborgs kommun, Lantmäteriet, länsstyrelsen, 
Riksbyggen, regeringskansliet, SABO, SKL och Sveriges Byggindu-
strier. Vid två expertmöten har företrädaren från Göteborgs kommun 
ersatts av en företrädare från Stockholms kommun. Den kommunala 
referensgruppen har bestått av representanter från Nacka, Norr-
köping, Uppsala, Vetlanda och Örebro kommun. Vi har haft sju 
sammanträden med expertgruppen och två med kommunala referens-
gruppen.  

Vi har därutöver sammanträffat med representanter från ett stort 
antal byggföretag. Vi har också samrått med företrädare för Falken-
bergs, Faluns, Lunds och Malmös kommun samt med fler företrädare 
från Stockholms kommun. Eftersom det pågår andra utredningar som 
arbetar med närliggande frågor har vi även sammanträtt med Över-
siktsplaneutredningen, Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering 
och Utredningen om kommunal planering av bostäder.  

Professor Hans Lind har varit konsult för utredningen. Han har 
utarbetat kapitel 6 och konsekvensanalysen i kapitel 8.  

2.3 Betänkandets disposition 

Den fortsatta framställningen har disponerats enligt följande: Kapitel 3 
är en allmän bakgrund. Den redovisar bl.a. de rapporter som ligger 
till grund för utredningens uppdrag. Kapitel 4 beskriver den juridiska 
bakgrunden. De lagrum som har betydelse för att byggrätter inom 
detaljplan ska kunna utnyttjas utan tidsfördröjning analyseras. I ka-
pitel 5 beskrivs och analyseras kommunernas tillämpning i relevanta 
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frågor. Kapitel 6 redovisar hur byggaktörer med byggrätter avgör när 
de ska börja bygga och företagens strategier analyseras i ett större 
sammanhang. I kapitel 7 redovisar vi våra överväganden och förslag. 
Kapitel 8 är en konsekvensanalys och i kapitel 9 finns lagkommen-
tarerna. 
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3 Allmän bakgrund  

I detta kapitel kommer en allmän bakgrund att presenteras. Utred-
ningens direktiv är formulerade mot bakgrunden att ett antal rap-
porter från 2013 och 2014 redogjort för att det finns ett större antal 
byggrätter och tomter både inom och utanför detaljplanelagda 
områden som inte tagits i anspråk. Dessa rapporter innehåller också 
en analys av orsakerna till varför dessa byggrätter var obebyggda vid 
tidpunkten de studerades. För att hitta rätt verktyg för att kunna 
säkerställa att byggrätter tas i anspråk utan onödigt dröjsmål samt 
för att kunna belysa dess effekter, är det viktigt att förstå dessa 
orsakssamband. Denna allmänna bakgrund sammanfattar det gällande 
kunskapsläget med ovan nämnda rapporter som grund. Vi redovisar 
även andra tidigare studier som är relevanta för utredningen.  

3.1 Uppdrag till fem länsstyrelser 

Regeringen gav i oktober 2013 Länsstyrelsen i Stockholms län, Läns-
styrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Läns-
styrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i 
uppdrag att var för sig göra en inventering av förekomsten av sådan 
detaljplanelagd mark avsedd för bostadsändamål som inte tagits i an-
språk för det planerade ändamålet. Som bakgrund till uppdraget upp-
gavs att bostadsbyggandet i landet inte uppgick till den numerär som 
befolkningsutvecklingen och efterfrågan på bostäder motiverade. 
Detta framhölls gälla framför allt i landets tillväxtregioner men också 
på andra håll i landet. Vidare hade det, i den allmänna diskussionen 
och med representanter från länsstyrelser och kommuner, i vissa sam-
manhang framförts att det i olika delar av landet finns detaljplaner för 
bostadsändamål som inte har tagits i anspråk.  
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Regeringen framhöll i uppdraget att det är angeläget att de resurser 
samhället lägger på planläggning utnyttjas på ett effektivt sätt. Det 
innebär att sådan mark som planläggs för ett visst ändamål också får 
den faktiska användningen som planeringen syftat till och möjliggjort. 
En planläggning som skapar byggrätter för ett visst ändamål och som 
inte genomförs missgynnar en rationell markanvändning och förhind-
rar samtidigt en alternativ användning av den aktuella marken. Vidare 
påpekades att det är önskvärt att bostadsbyggandet ökar till en nivå 
som motsvarar föreliggande behov, att planläggningsinstituten ut-
nyttjas på ett rationellt sätt och att den faktiska och planerade 
markanvändningen bringas att sammanfalla. 

3.1.1 Bristande statistik och uppföljning 

Samtliga länsstyrelser framhöll i sina studier att det generellt saknas 
samlad kunskap och system om vad som händer efter att en detaljplan 
har vunnit laga kraft. Det finns ingen aktör som har samlad in-
formation om byggnation har påbörjats inom en detaljplan eller hur 
många bostäder som byggts i förhållande till vad detaljplanen medger. 
Länsstyrelsen i Uppsala påpekade att det finns behov av ett enhetligt 
system för att säkra kvaliteten på uppföljningen av det årliga bostads-
byggandet och menade vidare att det saknas incitament för bygg-
aktörerna att inrapportera att en byggrätt tagits i anspråk eller att 
byggnation påbörjats. Vidare framhöll länsstyrelsen i Uppsala att 
enhetliga begreppsdefinitioner saknas vilket skapar brister i kommu-
nernas uppföljning. Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde i sin 
rapport att hälften av de studerade kommunerna hade dålig kunskap 
om den icke ianspråktagna planlagda marken för bostadsändamål. 
Vidare hade hälften av de studerade kommunerna ett systematiserat 
arbetssätt för insamling av uppgifter rörande planreserv. Även läns-
styrelsen i Skåne framhöll i rapporten att kunskapen om icke ianspråk-
tagna byggrätter skiljer sig mellan kommunerna, några kommuner hade 
goda kunskaper medan andra saknade kunskap. Länsstyrelsen i 
Stockholm anförde även att det saknades samlad information om hur 
många bostäder som en detaljplans byggrätt medger. (Se Länsstyrelsen 
i Stockholm, Outnyttjade detaljplaner för bostäder. Lägesbild i 13 av 
länets kommuner i mars 2014, Rapport 2014:7; Länsstyrelsen i Upp-
sala, 2014, Uppdrag angående viss icke-ianspråktagen detaljplanelagd 
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mark för bostadsändamål, dnr 402-5554-13; Länsstyrelsen i Östergöt-
land, 2014, Återrapportering: Uppdrag angående viss icke ianspråk-
tagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål, dnr 400-10062-13; 
Länsstyrelsen i Skåne, 2014, Varför byggs det inte på detaljplanelagd 
mark i Skåne? – Exempel från åtta kommuner, dnr 400-24105-13; 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2014, Obebyggda byggrätter, Viss 
icke-ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål i tio 
kommuner i Västra Götalands län, Rapport 2014:33). 

3.1.2 Byggrätter som inte tagits i anspråk  

Länsstyrelserna har till följd av bristande statistik använt olika me-
toder och även olika definitioner i arbetet med att kartlägga före-
komsten av detaljplanelagd mark avsedd för bostadsändamål som 
inte tagits i anspråk för det planerade ändamålet. Skillnaderna 
handlar exempelvis om vilken tidsperiod som studerats, tre läns-
styrelser har studerat detaljplaner till och med år 2011. Två läns-
styrelser har studerat detaljplaner fram till och med 2012. Vidare 
varierade startåren. Länsstyrelsen i Stockholm motiverade sin avgräns-
ning (1999–2011) med att detaljplaner som vunnit laga kraft efter 
2011 inte var intressanta att titta på då det enligt uppgift vanligen tar 
ett till två år innan byggstart sker. Länsstyrelsen i Stockholm be-
gränsade vidare urvalet till detaljplaner med mer omfattande bostads-
bebyggelse. Även länsstyrelsen i Västra Götaland gjorde bedöm-
ningen att det inte var aktuellt att analysera obebyggda byggrätter 
som främst berörde enskilda småhus. Länsstyrelsen i Skåne valde 
bort detaljplaner som hade en tänkt etappindelning och i vilken 
utbyggnaden gick som planerat eller något långsammare. Det förekom 
även skillnader i hur länsstyrelserna geografiskt avgränsat urvalet. 
Ett exempel är Uppsala där länsstyrelsen i Uppsala län valde att 
studera detaljplaner inom det som i översiktsplanen definierades 
som stadsväv, det vill säga de mer centrala delarna av Uppsala. Läns-
styrelsen i Stockholm valde att studera de kommuner som ligger 
närmast Stockholms stad samt förekomst av regional stadskärna 
(Regional stadskärna enligt den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010). 
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3.1.3 Den främsta orsaken – marknadsförutsättningar 

Den orsak som alla länsstyrelser anförde som skäl till varför en bygg-
rätt inte ännu bebyggts var marknadsförutsättningar. För att en bygg-
aktör ska kunna byggstarta ett projekt behöver en viss andel av bo-
städerna vara förhandstecknade. Hur stor denna andel behöver vara 
varierar utifrån länsstyrelsernas rapporter över landet. Länsstyrelsen 
i Skåne anförde i sin rapport att byggaktörer har nämnt att denna 
andel vanligen ligger på 50–60 procent. Länsstyrelsen i Uppsala 
framhöll att flera byggaktörer eftersträvar 20–40 procent tecknade 
kontrakt innan byggstart. Länsstyrelsen i Stockholm anförde att 
mellan 60–70 procent av bostäderna i regel ska vara förhandsteck-
nade innan byggstart kan ske men att denna andel varierar mellan 
byggaktörerna och de olika projekten och påverkas även av konjunk-
turläget. Länsstyrelsen i Västra Götaland lyfte att hyresrätter inte 
kräver en viss förhandstäckning som vid produktion av bostads- och 
äganderätter samt att byggstart och färdigställande av hyresrätter 
generellt kan ske snabbare jämfört med andra upplåtelseformer. 

Länsstyrelsen i Stockholm drog i sin studie slutsatsen att det 
primärt var marknadsförutsättningar som styrt när och om bostads-
byggnation påbörjats. Den faktor som samtliga byggherrar nämnt 
som den främsta anledningen till varför ett projekt inte startats var 
den allmänna konjunkturen. Länsstyrelsen i Stockholm lyfte i 
rapporten att det fanns flera exempel på byggprojekt som försenats 
på grund av bristande efterfrågan och menade att detta ofta berott 
på priset och i några fall på att det redan byggts för motsvarande 
målgrupp i samma område och att byggherren då kan vänta med 
säljstart eller projektera om för att möta en ny målgrupp. Vidare var 
det fler byggaktörer som nämnt att ett breddat utbud kan leda till en 
snabbare utbyggnadstakt. De studerade detaljplanerna i Stockholms 
län var nästan uteslutande planerade att bli bostadsrätter eller 
äganderätter. Länsstyrelsen i Stockholm menade att detta kunde 
bero på att marknaden för hyresrätter är mindre konjunkturkänslig 
än marknaden för bostads- och äganderätter.  

Även länsstyrelsen i Skåne anförde att den ekonomiska konjunk-
turen var den enskilt viktigaste orsaken till att byggnation inte kom 
igång. Detta förklarades med att det inte fanns tillräckligt stor efter-
frågan och att byggaktörerna inte fick en tillräckligt stor andel av 
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bostäderna förhandstecknade för att kunna starta byggnation. Läns-
styrelsen i Skåne framhöll även att flera byggaktörer uppgett att många 
projekt konkurrerar med varandra om samma kunder. Vidare att en 
del byggaktörer väntade på att efterfrågan skulle stiga för att sätta 
igång medan andra ville ändra upplåtelseform för att anpassa sig till 
andra marknadsförutsättningar. Även i Skåne var majoriteten av de 
studerade projekten bostadsrätter och äganderätter.  

Länsstyrelsen i Uppsala framhöll att en av de främsta orsakerna 
till att byggrätterna inte bebyggts var att det har tagit tid för bygg-
aktörerna att sälja de bostäder som planerats. Länsstyrelsen menade 
att efterfrågan har förändrats vilket fått till följd att vissa projekt inte 
kunnat slutföras. Vidare anfördes att det marknadsekonomiska läget 
lett till att byggaktörer prioriterar vissa byggrätter (i mer attraktiva 
lägen) samt att byggaktörer av marknadsekonomiska skäl avvaktar på-
börjandet för att undvika att ett stort utbud tillfälligt sänker priserna. 
Vidare framfördes att kommunerna upplevde en diskrepans mellan 
den lokala efterfrågan och de produkter som byggaktörerna erbjöd, 
ett smalare utbud framhölls kunna begränsa potentiella köpare och 
leda till fördröjning av byggstarten. Det snäva utbudet förklarades 
från byggaktörernas håll vara ett verktyg för att hålla nere produk-
tionskostnaderna och framhölls vara ett viktigt konkurrensverktyg.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde i sin rapport att en orsak 
till att flera av byggrätterna var obebyggda berodde på låg efterfrågan. 
Detta förklarades vidare med att flera av byggrätterna innehöll 
tomter för småhus där markägaren inväntade en bättre konjunktur. 
Några detaljplaner gällde flerbostadshus där större byggaktörer 
inväntade bättre marknadsförutsättningar. Länsstyrelsen i Västra Göta-
land menade vidare att i ett flertal fall överensstämde inte byggaktö-
rernas planerade produkt med det behov av bostäder som finns i kom-
munerna.  

Länsstyrelsen i Östergötland identifierade i sin studie ett antal 
detaljplaner där bebyggelsen inte tillkommit på grund av att exploa-
tören/markägaren gjort bedömningen att det inte var aktuellt att 
genomföra planen vid studiens tidpunkt. I vissa fall uppgavs detta 
bero på att andra planer antagits och genomförts i närområdet vilket 
lett till att tänkt exploatering inte längre var lika attraktiv att genom-
föra. I några fall avvaktade exploatören en stigande efterfrågan. 
I andra fall uppgavs att exploatören hoppat av projektet i ett sent 
skede. 
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Etapputbyggnad 

Fyra länsstyrelser framhöll att etappvis utbyggnad ibland är förkla-
ringen till varför en byggrätt inte är ianspråktagen. Detta har överlag 
inte setts som ett problem. Länsstyrelsen i Skåne valde i sitt urval av 
studerade detaljplaner bort detaljplaner med etappindelning.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland framhöll att det fanns obebyggda 
byggrätter i större detaljplanelagda områden som omfattats av etapp-
visa utbyggnader och att dessa följde tidplanen. Vidare anfördes att 
etappvis utbyggnad ibland ansetts nödvändig av utrymmesskäl samt 
för att inte nå en mättnad hos marknaden.  

Även länsstyrelsen i Uppsala framhöll att några detaljplaner genom-
förts etappvis. Om detta varit planerat och reglerat i överenskom-
melser behöver inte etapputbyggnad i sig ha lett till att problem 
uppstått, utan framhålls vara ett sätt för byggaktörerna att sprida 
riskerna. Länsstyrelsen i Uppsala anförde vidare att i många detalj-
planer har det funnits en hög efterfrågan på bostäder i de första 
etapperna för att sedan stanna av i senare etapper.  

Länsstyrelsen i Östergötland framhöll i sin rapport att en del 
detaljplaner höll på att genomföras och att ett längre genomförande 
kunde vara avsiktligt när exempelvis detaljplaner för större områden 
antas och att det i detaljplanen anges olika etapper för utbyggnad.  

Länsstyrelsen i Stockholm anförde att en stor del av bostadsbyg-
gandet sker i större stadsutvecklingsprojekt, områden som kan om-
fatta tusentals bostäder och som planeras att byggas ut etappvis under 
flera år. Enligt länsstyrelsen i Stockholm varierar utbyggnadstakten 
bland annat beroende på läget i länet. Här lyftes att kommunen och 
byggaktören kan ha olika uppfattning om utbyggnadstakten. I rap-
porten framkom att även mindre projekt kan delas in i etapper, en 
anledning till detta ansågs vara att projektet blir svårsålt om många 
bostäder ska säljas vid samma tillfälle. 

Betydelsen av läget 

Många av de orsaker som länsstyrelserna anförde i sina rapporter hänger 
ihop med varandra och är nära sammankopplade. Tre länsstyrelser 
kommenterade specifikt betydelsen av detaljplanens geografiska läge, 
som kopplar till marknadsförutsättningarna och efterfrågan.  
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Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde att vissa av de outnytt-
jade byggrätterna låg utanför kommunens tätort och samhällsservice 
och därför ansågs oattraktiva. Vidare framhölls att liknande proble-
matik fanns i områden lokaliserade nära miljonprogramsbebyggelse 
eller industriområden.  

Länsstyrelsen i Stockholm framhöll i sin rapport att detaljplanens 
lokalisering i förhållande till kollektivtrafik och geografiskt läge i 
regionen i något fall tycktes ha påverkat byggstarten. Det anfördes 
även att det fanns en svårighet att få lönsamhet i projekt i mindre 
attraktiva områden. 

Länsstyrelsen i Skåne framförde att det geografiska läget har stor 
betydelse för betalningsviljan och därmed efterfrågan på bostäder, 
något även länsstyrelsen i Uppsala anförde. Länsstyrelsen i Skåne 
menade vidare att mer centrala projekt kan minska efterfrågan i 
mindre centrala och oexploaterade lägen. 

3.1.4 Förändrade förutsättningar och  
detaljplanens detaljeringsgrad 

Fyra av fem länsstyrelser lyfte i rapporterna att förändrade förut-
sättningar i kombination med en inaktuell eller alltför detaljerad 
detaljplan har lett till att byggrätter inte har tagits i anspråk. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde att den vanligaste orsaken 
till att äldre detaljplaner inte har genomförts var att detaljplanerna var 
alltför preciserade för att kunna genomföras med rådande förutsätt-
ningar.  

Länsstyrelsen i Skåne framförde att många byggaktörer, trots med-
verkan under detaljplaneprocessen, i efterhand konstaterat att detalj-
planen varit för detaljerad vilket lett till svårigheter att ändra storlek 
eller hustyp då efterfrågan har förändrats. Vidare anfördes att detalj-
planen i några fall blivit färdig i en annan ekonomisk konjunktur och 
att efterfrågan som byggaktören planerat för har förändrats.  

Länsstyrelsen i Östergötland identifierade ett antal detaljplaner 
där exploatering enligt gällande plan inte längre var aktuell, antingen 
till följd av ny exploatör eller till följd av förändrade förutsättningar 
i kringliggande bebyggelse eller att andra typer av miljöer efter-
strävas. I vissa fall hade arbete med ny plan påbörjats, i andra fall 
avvaktades till dess att planens genomförandetid skulle gå ut. När 
det gällde äldre detaljplaner såg inte Länsstyrelsen i Östergötland 
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detta som något problematiskt. Men framhöll också att i det fall det 
handlade om nyare planer, som anpassats efter ett särskilt projekt, 
ansågs mer problematiskt då samhällsresurser läggs på planering till 
ingen nytta.  

Länsstyrelsen i Stockholm konstaterade i sin rapport att i mer-
parten av de studerade detaljplanerna hade en byggaktör varit del-
aktig i framtagandet av detaljplanen. Det förekom dock projekt där 
en byggaktör inte varit delaktig. Länsstyrelsen anförde att delaktig-
het från byggaktör i framtagandet av detaljplan inte garanterar att 
planen görs för rätt målgrupp. I flera fall där byggaktören varit 
delaktig i planprocessen har detaljplanen ändå behövts ändrats för 
att bättre anpassa bostäderna efter hushållens efterfrågan. Vidare 
konstaterades att detaljplanens grad av flexibilitet i planbestämmel-
serna tycktes påverka genomförbarheten av byggprojekten.  

Ny exploatör 

Länsstyrelsen i Uppsala framhöll i sin rapport att det i flera fall har 
varit försäljning av marken som varit anledningen bakom försenad 
byggstart. Vid ägarbyten finns ofta en vilja att bygga på ett annat sätt 
än vad detaljplanen medger. Även länsstyrelsen i Stockholm anförde 
att det fanns exempel där kalkylerna för ett bostadsprojekt inte 
bedömts tillräckligt positiva för att medge byggstart och där projek-
tet sålts vidare till annan byggaktör som därefter startat byggnation. 

Krav och andra riktlinjer 

Fyra länsstyrelser pekade specifikt mot ett antal krav som i några fall 
ansetts försvåra genomförandet. Samtidigt framhöll Länsstyrelsen i 
Skåne att planbestämmelser gällande exempelvis buller är lagkrav för 
att säkerställa en god boendemiljö.  

Länsstyrelsen i Skåne framhöll att byggaktörer framfört syn-
punkter på planbestämmelser i detaljplanen, detta gällde främst 
gestaltningskrav som ansetts fördyrande och hindrande för en flexi-
bel användning. Men även krav rörande buller, parkering och 
kommersiella lokaler i bottenvåning nämndes som faktorer som kan 
ha försvårat projektens genomförande. Även länsstyrelsen i Västra 
Götaland anförde att byggaktörer i ett fåtal fall hävdat det vara 
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problematiskt att det ställts krav på verksamheter i bottenvåningen, 
vilket anses kräva en mer omfattande process. Länsstyrelsen i Skåne 
anförde vidare att några byggaktörer hade synpunkter kopplade till 
exploateringsavtalen, exempelvis rörande krav på att byggaktören ska 
bekosta gator och allmän platsmark även utanför planområdet. Vidare 
framhölls samtidigt att kommuner sällan uppgett att exploaterings-
avtal har försenat projekt.  

Länsstyrelsen i Östergötland framhöll i sin rapport att ett skäl till 
att byggnation inte kommit igång var att deltagande parter inte 
kunnat komma överens om hur den planerade exploateringen ska 
genomföras eller fördelas.  

Länsstyrelsen i Stockholm anförde i sin rapport att det finns 
exempel på områden där parkeringsnormer gör det svårt för bygg-
aktörerna att få ihop kalkylerna. Vidare nämndes i sammanhanget 
också ett exempel där bullerkrav hindrat en viss typ av bostäder att 
tillkomma.  

3.1.5 I väntan på utbyggd infrastruktur 

Länsstyrelsen i Uppsala framhöll att byggaktörerna upplevt att det 
varit svårare att få bostäder sålda om det saknas lokal infrastruktur 
och menade vidare att i många icke ianspråktagna byggrätter har 
frågor gällande huvudmannaskap lett till fastighetsrättsliga komplika-
tioner.  

Länsstyrelsen i Stockholm anförde i sin rapport att grundläg-
gande förutsättningar kan påverka när byggandet påbörjas. Detta 
exemplifierades med att det i en detaljplan var en transformatorstation 
som måste flyttas men där finansiering saknats. Vidare att det fanns 
detaljplaner som vunnit laga kraft men där kommunen ansvarar för 
att en väg ska byggas innan bostadsbyggandet kan starta. 

3.1.6 Kompetens och resurser 

Länsstyrelsen i Uppsala framhöll i sin rapport att ett återkommande 
svar från både kommun och byggaktör var att det på grund av kapa-
citetsbrist var svårt att bygga snabbare än vad som gjordes då. Här 
räknades både materiella resurser och kompetens in. Enligt bygg-
aktörerna fanns en kompetensbrist inom hela byggbranschen. 
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3.1.7 ”Lucktomter” 

Länsstyrelsen i Östergötland framhöll i sin rapport att många av de 
identifierade icke ianspråktagna byggrätterna var ”naturliga luck-
tomter”, det vill säga enstaka strötomter som inte bebyggts. Det fram-
går av rapporten att detta var det vanligaste skälet till att byggrätten 
var obebyggd. Detta framhölls inte vara problematiskt utan sågs som 
en naturlig del i äldre villaområden eller i omvandlingsområden.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde att vissa obebyggda bygg-
rätter innehöll tomter för småhus där markägaren inte velat exploatera 
marken, ett skäl som nämndes var för att undvika grannar.  

Två länsstyrelser studerade inte detaljplaner där byggrätterna rörde 
enskilda småhus. 

3.2 Planprocessutredningen 

Planprocessutredningen tillsattes i februari 2014 och hade som 
uppdrag att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala 
planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvis-
ningar. I september 2014 fick de ett tilläggsuppdrag att även omfatta 
möjligheten till bättre planberedskap. Se också kapitel 4.1.3.  

Planprocessutredningen genomförde i sin utredning en enkät-
undersökning som skickades till de 155 kommuner som i Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2014 uppgav att de hade ett underskott på 
bostäder i kommunen som helhet. 114 av kommunerna bevarade 
enkäten (Bättre samarbete mellan stat och kommun – Vid planering 
för byggande, SOU 2015:109 s. 37). En fråga löd: Finns byggrätter 
för bostäder i aktuella detaljplaner där genomförandet inte har 
påbörjats tre år efter planens antagande? Denna fråga svarade 
84 kommuner ja på. Vidare fick de kommuner som svarade ja på 
frågan även svara på varför genomförandet inte påbörjats. Resultatet 
av Planprocessutredningens enkät visas i figur 3.1 nedan. 
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Enkätsvar på frågan: ”Varför har genomförandet inte påbörjats?” Flera svarsalternativ var möjliga.  
Källa: SOU 2015:109. 

3.3 SKL:s studier 

Sweco studerade under hösten 2013, på uppdrag av Sveriges kom-
muner och landsting, SKL, 25 kommuners planlagda mark för bostads-
byggande och möjliga skäl till varför inte byggnation påbörjats. I rap-
porten Hänger det ihop? anförs att det vid studiens genomförande 
fanns omkring 71 800 byggklara bostäder i lagakraftvunna detalj-
planer i de studerade kommunerna.  

Sweco anför i rapporten att fördelningen mellan hyresrätt, bo-
stadsrätt och äganderätt är relativt jämn i den planlagda ”lägenhets-
reserven”. Vidare att markägandet för den planlagda markreserven för 
bostäder huvudsakligen fördelas mellan kommunen och privata bygg-
företag men att skillnader i markägoförhållanden varierar mellan de 
undersökta kommunerna. De orsaker till varför inte byggstart sker 
som framhölls i rapporten sammanfaller till stor del med de orsaker 
som länsstyrelserna och Planprocessutredningen också pekat på. 

SKL genomförde också under 2015 en enkätstudie, Vilken 
beredskap har kommunerna för nya bostäder? (SKL, 2015-12-03), 
där ett sextiotal kommuner fick frågor om deras beredskap med 
planer för nya bostäder. I studien uppgav kommunerna att det fanns 
nästan 173 000 potentiella bostäder i färdiga och aktuella detalj-
planer. Vidare har SKL också studerat tiden det tar mellan det att 
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detaljplanen har vunnit laga kraft till dess att ett komplett bygglov 
lämnats in. I en enkät som genomfördes 2016 framkom att i drygt 
60 procent av de 45 svarande kommunerna var mediantiden mellan 
lagakraftvunnen detaljplan till komplett inlämnat bygglov längre än 
18 månader.  

3.4 Boverkets rapport Kommunernas planberedskap 

Boverket fick 2011 i uppdrag av regeringen att bl. a. kartlägga och 
analysera omfattningen av viss sådan för bostadsändamål detalj-
planelagd mark som inte har tagits i anspråk för avsett ändamål. 
Boverket konstaterade i sin rapport Kommunernas planberedskap 
(rapport 2012:10) att varken kommunerna eller staten har några 
samlade uppgifter om omfattningen av hur mycket detaljplanelagd 
mark för bostadsändamål som inte har tagits i anspråk och konsta-
terade att det inom ramen för uppdraget inte var möjligt att kartlägga 
omfattningen av eventuellt outnyttjade byggrätter. Boverket an-
förde att det saknas statistik över antalet detaljplaner som vunnit laga 
kraft, det går inte att på ett enkelt sätt få fram statistik eller enskilda 
uppgifter över ändamålen med de olika detaljplanerna och därmed 
går det inte heller att få fram vilka planer som är avsedda för bo-
stadsändamål, det går inte att få fram information om hur många 
byggrätter som detaljplanerna medger och inte heller hur stor andel 
av byggrätterna som utnyttjats. 

Boverket anförde att de flesta kommuner inte för register över de 
detaljplaner som inte är utbyggda eller hur många byggrätter som 
detaljplaner medger. Boverket anförde samtidigt att kommunerna via 
plankartor kan få fram information om detaljplaner för bostads-
ändamål men att det inte finns i sammanställd form. För att kunna 
sortera ut de data som krävdes för att Boverket skulle kunna utföra 
sitt uppdrag skulle en orimligt stor arbetsinsats från kommunerna 
krävas. Boverket konstaterade vidare att kunskapen om detaljplane-
beredskapen i form av outnyttjade byggrätter och bygglov ofta han-
teras i olika delar av kommunens verksamhet och att kopplingen 
mellan dessa kan vara svag eller obefintlig. Vidare anförde Boverket 
att ett fåtal kommuner för någon form av register över detaljplane-
lagda byggrätter och hur många bostäder som kommit till stånd 
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under innevarande år. Dock är informationen om hur många bo-
städer som byggts inte kopplad till berörd detaljplan.  

3.5 Lantmäteriets promemoria 

Lantmäteriet konstaterade 2013 i promemorian Låg produktion av 
bostäder – är de obebyggda tomterna en av orsakerna? att det enligt 
fastighetsregistret fanns cirka 115 000 obebyggda tomter i Sverige. 
Av dessa uppskattades cirka 14 000 finnas i de tre storstadsregio-
nerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Tomterna kunde vara be-
lägna både inom och utanför detaljplanelagda områden. Orsakerna 
till varför tomterna var obebyggda förklaras med att de låg i delar av 
landet där efterfrågan på nyproducerade bostäder var låg. Vidare 
anförde Lantmäteriet att undersökningar som gjorts visar att mo-
tiven till viss del skiljer sig åt beroende på ägarkategori. Privat-
personer, som utgör den största gruppen ägare, har i många fall inte 
för avsikt att bebygga sin tomt utan har kvar tomten som en inves-
tering för framtiden. I flera fall ligger den obebyggda tomtmarken i 
anslutning till ägarens befintliga småhusfastighet, ett skäl till att 
tomten fortsatt hålls obebyggd är för att ägaren inte vill ha ny-
bebyggelse intill. Därtill nämns också att det finns markägare som 
har önskemål att bygga men av ekonomiska skäl inte kan starta. 

3.6 Utredningens analys 

3.6.1 Byggrätter som inte tagits i anspråk  

I utredningens direktiv konstaterar regeringen att det av tidigare 
utredningar klart framgår att det finns ett stort antal byggrätter som 
inte tagits i anspråk och att detta beror på olika orsaker. Också 
Planprocessutredningen konstaterade i sitt betänkande, Bättre sam-
arbete mellan stat och kommun – Vid planering för byggande, 
SOU 2015:109, att genomförda kartläggningar visar att det finns ett 
betydande antal detaljplaner med outnyttjade byggrätter i många 
kommuner. Men anförde även att det, på grund av att studierna an-
vänt olika definitioner och metoder för att kartlägga förekomsten av 
icke ianspråktagna byggrätter, inte går att få någon uppfattning om 
hur många byggrätter det rör sig om.  
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Även denna utrednings uppfattning är att det till följd av brist-
erna gällande definitioner, statistik och uppföljning inte – utan ett 
omfattande kartläggnings- och utredningsarbete – går att få en 
aktuell bild över hur många byggrätter som nyttjats i förhållande till 
vad detaljplanen medger, men att tidigare studier visat att det före-
kommer. Det är också troligt att antalet varierar över tid då mark-
nadsefterfrågan och konjunktur har stor betydelse. För denna utred-
nings syfte, att kommunerna i högre utsträckning än i dag ska kunna 
säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter tas i anspråk utan 
onödigt dröjsmål, är det dock inte avgörande att ha en aktuell bild 
över det specifika antalet byggrätter inom detaljplan som inte nyttjats. 
Utredningen har gjort bedömningen att fokusera på lösningar och 
kommunernas verktyg. 

I avsnitt 3.7 redogör vi för hur och vilka uppgifter som samlas in 
till statliga myndigheter och som kopplar till vårt uppdrag.  

3.6.2 Orsakssambanden 

Även om fokus ska ligga på kommunernas framtida möjligheter och 
inte på orsakerna till problemet är det viktigt att redogöra för och 
förstå de bakomliggande orsakerna till varför byggrätter inte tas i 
anspråk. Det har vidare framhållits att bristen vad gäller kompetens 
och resurser i dag är en än mer vanligt förekommande orsak än vad 
tidigare studier redogjort för.  

Figur 3.2 visar främsta hinder för bostadsbyggande baserat på 
Konjunkturinstitutets frågor till de byggande företagen (En gemen-
sam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73, s. 32).  
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Källa: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73.  

 
 
Boverket frågar varje år också kommunerna om faktorer som 
begränsar bostadsbyggandet. Kommunerna får ange de tre främsta 
hindren i kommunen. Resultatet av Bostadsmarknadsenkäten 2017 
för riket visar att höga produktionskostnader just nu är den främsta 
bristen. Boverket redovisar också svaren i olika geografiska indel-
ningar. I Storstockholm uppges överklaganden av detaljplaner vara 
det främsta hindret. I Storgöteborg uppges det främsta hindret vara 
brist på detaljplan på attraktiv mark och i Stormalmö är det höga 
produktionskostnader.  

Det ska noteras att detta inte är skäl specifikt kopplade till bygg-
rätter inom detaljplan som inte nyttjats, men diagrammet ovan visar 
tydligt att främsta hinder för byggande varierar över tid. Boverkets 
enkätundersökning visar också att hindren för bostadsbyggande kan 
variera över landet. 

Efter att de studier vi redovisar för i bakgrunden togs fram, har 
det även skett förändringar inom den lagstiftning detaljplane-
processen verkar. Bland annat har bullerkrav och möjligheter att ställa 
kommunala särkrav förändrats (se vidare kapitel 4.1.3). Detta skulle 
kunna påverka orsakssambanden då tidigare studier pekat på att 
riktlinjer och krav i vissa fall ansetts påverka genomförandet av 
detaljplaner.  
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Några länsstyrelser konstaterade i sina studier att majoriteten av 
de studerade icke ianspråktagna byggrätterna är planerade bostads- 
eller äganderätter vilket förklaras med att hyresrätter är mindre kon-
junkturkänsliga än bostads- och äganderätter. Det är svårt att utifrån 
länsstyrelsernas rapporter dra några ytterligare slutsatser om detta.  

Utredningen har gjort bedömningen att inte studera enskilda 
orsakssambands aktualitet. Detta då regeringen genom att nu utgå 
från dessa rapporter i formuleringen av uppdraget bör ha bedömt att 
rapporterna är fortsatt aktuella. Därvid har det under utredningens 
arbete inte anförts några invändningar mot att orsakssambanden inte 
skulle vara fortsatt giltiga. Eftersom, marknadsförutsättningarna, den 
ekonomiska konjunkturen och efterfrågan, är något som de tidigare 
rapporterna tydligt pekar på som orsak till varför byggrätterna inte 
utnyttjats så är utredningens utgångspunkt att orsakssambandens 
styrkeförhållande i relation till varandra kan variera över tid och över 
landet, men att orsakssambanden i all väsentlighet fortsatt gäller, 
oavsett konjunktur.  

3.6.3 Definitioner och begrepp 

Utredningen syftar till att kommunerna i högre utsträckning än i dag 
ska kunna säkerställa att byggrätter i detaljplaner ska tas i anspråk 
utan onödigt dröjsmål. Men vad menas egentligen med byggrätter 
som ska tas i anspråk utan onödigt dröjsmål?  

De studier som har tagits upp i föregående avsnitt har använt sig 
av olika definitioner och metoder för att kartlägga ”byggrätter inom 
detaljplan som inte tagits i anspråk”. Som redogjorts för i ka-
pitel 3.6.1 finns olika uppfattningar om huruvida bland annat etapp-
visa utbyggnader, mindre detaljplaner, äldre detaljplaner eller detalj-
planer som omfattas av småhusbebyggelse ska falla in i definitionen 
av byggrätter inom detaljplan som inte tagits i anspråk. Utöver detta 
har det framförts till utredningen att detaljplaner som följer ett 
planerat genomförande inte ska ses som outnyttjade.  
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Olika typer av byggrätter 

Beroende på markägoförhållande kan det sägas finnas olika typer av 
byggrätter för bostäder. Vid möten med kommunala företrädare har 
det anförts att det är viktigt att särskilja dessa då kommunens 
verktyg skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggrätt som avses. 
Utredningen konstaterar att det finns fyra olika typer av byggrätter. 
Vi diskuterar begreppet från ett juridiskt perspektiv i kapitel 4.3.1. 

– Byggrätten återfinns på kommunalägd mark som upplåts med 
tomträtt,  

– Byggrätten återfinns på kommunalägd mark som överlåts till 
byggaktör, 

– Byggrätten återfinns på mark som ägs av byggaktör, 

– Byggrätten återfinns på mark som ägs av privatperson.  

Planberedskap och planeringsberedskap 

Det ligger nära tillhands att i samband med byggrätter inom detalj-
plan som ska tas i anspråk utan onödigt dröjsmål också diskutera 
begreppen planberedskap och planeringsberedskap. Boverket menar 
i rapport 2012:10 Kommunernas planberedskap att begreppet plan-
beredskap till stor del har förlorat sin betydelse. Begreppet, som 
används sedan 1960-talet och avsåg den beredskap kommunen hade 
i form av byggklara detaljplaner som väntade på att kunna genom-
föras av kommunen själv enligt en budgeterad plan med statlig 
delfinansiering, täcker inte in de behov av eller krav på beredskap 
som kommunerna bör kunna uppfylla när det gäller möjlighet att 
effektivt och kvalitetsmedvetet ta fram de detaljplaner som behövs. 
Boverket anser att begreppet planberedskap bör ersättas av 
planeringsberedskap som innefattar strategisk beredskap, markbered-
skap och resurs och organisationsberedskap. Boverket menar att de 
kommuner som lyckas bäst med sin planering för bostadsändamål är 
de som aktivt arbetar med sin planeringsberedskap.  

Planprocessutredningens uppdrag, att utreda om det bör ställas 
krav på kommuner med hög efterfrågan på bostäder att ha färdiga 
detaljplaner motsvarande exempelvis tre års byggande av bostäder, 
utformades bland annat mot bakgrund att kommunerna genom att 
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ha en planberedskap kan göra delar av processen enklare och mer 
effektiv. Vidare anfördes i Planprocessutredningens direktiv att 
kommunernas bristande planeringsberedskap utgjorde ett hinder för 
att snabbt kunna påbörja ett bostadsbyggande. Planprocessutred-
ningen anslöt sig till Boverkets definition av planeringsberedskap 
och diskuterade i betänkandet Bättre samarbete mellan stat och 
kommun – Vid planering för byggande, SOU 2015:109, begreppet 
planberedskap i relation till outnyttjade byggrätter. Planprocess-
utredningen anförde att om det handlar om byggrätter som sanno-
likt kommer att utnyttjas inom en överskådlig framtid kan de ses 
som en del i kommunens planberedskap för bostadsförsörjning, 
exempelvis etapputbyggnader. Om det handlar om mindre ända-
målsenliga detaljplaner, exempelvis platser där detaljplaneläggningen 
var en ”felbedömning” avseende t.ex. efterfrågan eller annat, ansåg 
Planprocessutredningen att det normalt inte finns skäl att agera för 
att ett byggande verkligen ska påbörjas. Detsamma ansågs gälla äldre 
detaljplaner där det med dagens samhällskrav inte längre är lämpligt 
att bygga. Planprocessutredningen framhöll att de fall där samhället 
kan ha skäl att tvinga fram ett plangenomförande är då platsen är en 
viktig resurs för bostadsförsörjningen men där markägaren saknar 
vilja eller förmåga att bygga. Även dessa outnyttjade byggrätter 
menade Planprocessutredningen kan ses som en del i kommunens 
planberedskap. Vidare anfördes i betänkandet att en fungerande plan-
beredskap förutsätter att kommunen tar fram detaljplaner som har 
förutsättningar att genomföras.  

Byggrätter som ska tas i anspråk utan onödigt dröjsmål 

Denna utredning utgår ifrån att vårt uppdrag inte syftar till att 
begränsa eller påverka kommunernas möjligheter att arbeta med 
planberedskap eller planeringsberedskap. Vi är medvetna om att ett 
visst dröjsmål innan byggrätten tas i anspråk i vissa fall kan vara 
naturligt eller planerat. Kärnan i uppdraget är kommunernas möjlig-
heter att säkerställa att byggrätter som skapas genom detaljplane-
läggning kan genomföras utan onödigt dröjsmål. Alla byggrätter är 
icke ianspråktagna eller outnyttjade fram till dess att de bebyggs. Det 
är bara kommunerna själva som, från fall till fall, kan avgöra när en 
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byggrätt inte följer den planerade utbyggnaden, det vill säga när det 
uppstår onödigt dröjsmål. 

3.7 Statistik och insamling av uppgifter  
beträffande detaljplaner 

Som vi redogjort för pekar tidigare genomförda studier på brister när 
det gäller möjligheterna att följa upp byggrätter inom detaljplaner. 
Även denna utrednings utgångspunkt är att det med dagens insam-
ling av data och statistik inte, utan ett omfattade kartläggnings-
arbete, går att få en aktuell bild över vad som byggts i förhållande till 
vad detaljplanen medger. I detta avsnitt redogör vi för hur och vilka 
uppgifter som samlas in till statliga myndigheter och som kopplar 
till vårt uppdrag.  

3.7.1 SCB:s statistik beträffande boende,  
byggande och bebyggelse 

Statistiska centralbyrån, SCB, är ansvarig statistikmyndighet för 
boende, byggande och bebyggelse. SCB presenterar varje kvartal 
preliminär statistik gällande bland annat bostadsbyggandets utveck-
ling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter 
fördelat på olika hustyper. Vidare presenteras årsvis definitiv stati-
stik gällande färdigställda bostäder mer detaljerat med avseende på 
lägenheternas och husens utformning samt regionala och kom-
munala variationer. Kvartalsvis statistik gällande bygglov för bostäder 
och lokaler presenteras också. I statistiken för bygglov återfinns 
också information om hur många bostäder och bruttoarea som 
bygglovet avser. Här ska noteras att endast de åtgärder som kräver 
bygglov ingår, nya bostäder som inte kräver bygglov täcks inte in. 

Gällande statistikens tillförlitlighet anför SCB att uppgifterna i 
kvartalsstatistiken är preliminära (se Statistiska centralbyrån, Kvali-
tetsdeklaration, Bygglov, nybyggnad, ombyggnad och rivning, 2017-
05-01). En viss eftersläpning i rapporteringen samt ändringar i 
byggprojekten förekommer vilket leder till en underskattning, den 
preliminära kvartalsstatistiken revideras fortlöpande. Tillförlitlig-
heten för huvudvariablerna i årsstatistiken anser SCB är god. Det 
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förekommer dock osäkerhetskällor, den största anses vara rappor-
teringen från kommunerna. Här pekar SCB på att kommunernas 
byggnadsnämnder har fått minskade resurser i och med ändringen 
av PBL 1995 då kontrollansvaret lades över på byggaktörerna. Rap-
porteringen av projekten blir ibland försenad både avseende 
påbörjande och färdigställande. SCB menar också att kommunerna 
är beroende av den information byggaktören lämnar, ofullständiga 
eller felaktiga uppgifter kan inte alltid korrigeras.  

Alla kommuner lämnar varje månad in uppgifter om beviljade 
bygglov. De preliminära uppgifterna är i regel underskattade på 
grund av sent inkomna rapporter eller bortglömda projekt, för en-
staka kvartal med upp till 50 procent för antal bygglov respektive 
total bruttoarea, för ackumulerade uppgifter är underskattningen 5–
30 procent. 

Uppgift om påbörjade hus lämnas in till SCB genom en förteck-
ning över pågående projekt där påbörjandet utgår ifrån byggaktörens 
planerade påbörjande enligt startbesked, denna uppgift avviker en-
ligt SCB ibland från det faktiska påbörjandet av byggnadsarbetena. 
Via statistiken för priser för nyproducerade bostäder får SCB för en 
del projekt in ett mer faktiskt påbörjande av byggnadsarbetet från 
byggaktören. Uppgift om färdigställande utgår i första hand från 
slutbeskedet som byggaktören får av byggnadsnämnden. I de fall 
bygglov beviljades före 2011 krävs en annan handläggning då slut-
bevis i många fall utfärdades efter det byggnaden blivit klar för 
inflyttning. I årsstatistiken för färdigställda lägenheter kan enligt 
SCB projekt hamna på fel redovisningsår då uppgifterna inkommer 
efter publicering, cirka 5 procent av alla färdigställda lägenheter 
hamnar på fel redovisningsår.  

3.7.2 Insamling av detaljplaner 

När en detaljplan vunnit laga kraft ska kommunen inom två veckor 
skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till 
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten (PBL 5 kap 32 §). Kommu-
nen behöver inte skicka handlingarna till länsstyrelsen om länsstyrel-
sen på annat sätt har rutiner för att ta del av handlingarna och därför 
har beslutat att handlingarna inte behöver skickas. I Stockholms län 
har länsstyrelsen beslutat att kommunerna inte längre ska skicka in 
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arkivhandlingar gällande de lagakraftvunna detaljplanerna eftersom 
dessa finns tillgängliga i Lantmäteriets arkiv. Dock ska kommunerna 
fortfarande skicka in lagakraftbevis eller meddelande som styrker 
detta (beslut 2015-12-17, 100-40693-2015).  

När Lantmäteriet får in handlingarna förs uppgifterna in i Fastig-
hetsregistret och handlingarna arkiveras i Lantmäteriets digitala 
arkiv Arken. Detta så att det blir synligt för allmänheten vilken plan 
som gäller och för att lantmäteriförrättningar ska ske enligt rätt plan. 
Vilka uppgifter som ska redovisas regleras av Fastighetsförord-
ningen (2000:308). 

Handlingar till Lantmäteriet kan skickas in både digitalt och 
analogt. I Arken läggs en digital avbildning av planerna in, denna in-
formation är inte georefererad och medger inte någon digital vidare-
användning. Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över 
hur marken är indelad och vem som äger vad. I Fastighetsregistrets 
allmänna del ingår den digitala registerkartan, där detaljplaner och 
andra markreglerande bestämmelser finns lagrade till sin utbredning. 
Registerkartan visar inte enskilda användnings- eller egenskaps-
bestämmelser. I den allmänna delen finns också en del som redovisar 
planer och bestämmelser, här finns information i form av en akt-
beteckning, som visar vilka planer och bestämmelser som gäller för 
ett visst område. För att få information om markanvändningen 
måste källdokumentet studeras.  

I Fastighetsregistret ingår också taxerings- och värderingsenhets-
uppgifter för mark och byggnader. Denna del används bl.a. av banker 
som underlag vid kreditgivning och vid värdering av fastigheter. 
Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs årligen, normalt vid 
årsskiftet, av Skatteverket.  
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Källa: Boverket, Kommunernas planberedskap, 2012:10. 

 
 

Den metod fler länsstyrelser använt sig av i sina studier för att 
kartlägga byggrätter som inte har tagits i anspråk utgörs av en kors-
körning av flera register. Genom att använda den digitala registerkartan, 
där detaljplanerna finns lagrade till sin utbredning, i kombination 
med uppgifter från fastighetstaxeringsregistret om fastigheter avsedda 
för bostadsändamål men som saknar byggnadstaxering, skulle man 
få fram obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område.  

Det har dock visat sig att denna metod kräver en omfattande 
kvalitetssäkring. Länsstyrelsen i Stockholm anför i sin rapport Out-
nyttjade detaljplaner för bostäder – Lägesbild i 13 av länets kommuner 
i mars 2014 (2014:7, s. 11) att många av detaljplanerna i samman-
ställningen kunde plockas bort då byggstart var påbörjad. Vidare 
rapporterade kommunerna i flera fall in fel i dataregistren som GIS-
kartorna i undersökningen baserades på. Det förekom fastigheter 
kodade för bostadsändamål som i realiteten var avsedda för annan 
verksamhet. Det fanns också exempel på fastigheter som inte fångats 
på kartan. Länsstyrelsen i Stockholm anför att en anledning till detta 
kan vara felkodning av Lantmäteriet. Boverket anför i sin rapport 
Kommunernas planberedskap (2012:10, s. 19) att planuppgifter som 
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de intervjuade kommunerna själva lämnade inte stämde överens med 
uppgifterna i Lantmäteriets register. Boverket drog slutsatsen att 
detta säkert beror på flera orsaker och att en orsak kan vara att 
kommuner inte skickar information om planer till lantmäteri-
myndigheten. 

3.7.3 Plan- och byggenkäten och Bostadsmarknadsenkäten 

Boverket har i uppdrag att följa upp tillämpningen av plan- och 
bygglagstiftningen. Underlaget till uppföljningen hämtas till stor del 
från den plan- och byggenkät som årligen skickas ut till länsstyrelser 
och kommuner. Länsstyrelserna besvarar årligen enkäten med frågor 
gällande tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översikts-
planering, detaljplanering, lov, byggande och tillsyn. Länsstyrelserna 
kodar inkomna ärenden enligt en kodmall, enkäten bygger till stor 
del på denna. Frågorna besvaras antingen på läns- eller kommunnivå. 
Kommunerna besvarar en annan enkät för att fånga de ärenden som 
inte fångas upp av länsstyrelsen, bland annat antal planbesked och 
inkomna och avgjorda ärenden om lov, besked och anmälan. En fråga 
kommunerna besvarar är hur många nya bostäder som möjliggjorts 
genom detaljplaner som vunnit laga kraft under året.  

Boverket ska också följa och analysera utvecklingen på bostads-
marknaden. Detta görs bland annat genom Bostadsmarknadsenkäten 
(BME) som varje år besvaras av landets samtliga kommuner. Syftet 
med enkäten är att få en aktuell bild över situationen på bostadsmark-
naden, att kunna följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett 
underlag för bedömning av utvecklingen. Det är Boverket som tar 
fram och utformar enkätens frågor och länsstyrelserna som ansvarar 
för enkätinsamlingen och kontakten med kommunerna. Boverket 
presenterar sammanställningar på nationell nivå, länkar till regionala 
analyser och öppna data. Enkäten består av kommunernas bedöm-
ningar i olika frågor. Kommunerna ska bland annat ange hur många 
förväntade påbörjade bostäder som förväntas tillkomma genom ny-
byggnad i flerbostadshus och småhus samt fördelat över olika upp-
låtelseformer. Definitionen på förväntat antal påbörjade bostäder 
genom nybyggnad är de bostäder som kommunen bedömer med hän-
syn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer 
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att påbörjas. Vidare ska kommunerna ange de tre främsta orsakerna 
som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen. 

3.7.4 Digitalisering av planprocessen innebär nya möjligheter 

En digital planprocess innebär att den information som behövs i 
processen är tillgänglig och användbar digitalt. Digitaliseringen inne-
bär att det skulle vara enklare att mellan olika aktörer få fram infor-
mation om detaljplaner och dess innehåll under planprocessens gång. 
De flesta kommuner tar i dag fram detaljplaner med hjälp av dator-
program och många kommuner har även gällande planer tillgängliga 
på webben. Men planerna är inte alltid vektoriserade eller georefe-
rerade. I de fall information finns digitalt är den inte alltid tillgänglig i 
ett enhetligt format och inte heller läsbar maskinellt (Boverket, 
Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplanerna ska utformas 
digitalt, Rapport 2017:21). 

Regeringen har under senare år gett bland annat Boverket, Lant-
mäteriet och Statskontoret flera uppdrag som behandlar digitalise-
ringen av planprocessen. År 2016 beslutade regeringen om en 
satsning på digitalisering inom ett antal områden i offentlig sektor, 
satsningen benämns Digitalt Först. Inom ramen för Digitalt Först 
gavs Lantmäteriet i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den 
digitala samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet fick i februari 2016 
i uppdrag att, i samarbete med bl. a. Boverket, främja digital för-
nyelse genom att tillgängliggöra information i samhällsbyggnads-
processen. Detta uppdrag gäller åren 2016–2018 och består av flera 
faser, slutredovisning skulle ske senast den 28 februari 2019 men 
avrapporterades redan i slutet av januari 2018. Målsättningen med 
uppdraget var att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv 
planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och 
andra aktörer. (N2016/01419/EF). I slutrapporten för uppdraget, 
Digital först – För en smartare samhällsbyggnadsprocess (2018:1) 
anförde Lantmäteriet att det främsta hindret för en digitaliserad 
process är att informationsförsörjningen är splittrad och i flera delar 
fortfarande analog vilket försvårar tillgången till information. Lant-
mäteriet menar att det finns behov av en nationell samordning av 
tillgång till grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen 
och föreslår att en nationell plattform för tillgång till relevant 
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geodata i processen tas fram. Informationsförsörjningen bör enligt 
Lantmäteriet vara i fokus under närmaste åren och prioriterade 
insatser är bland annat digitalisering av detaljplaner och utrednings-
material samt tillgängliggörande av dessa via den nationella platt-
formen. Lantmäteriet föreslår att uppdraget ”Digitalt först – för en 
smartare samhällsbyggnadsprocess” breddas och att Lantmäteriet 
även får i uppdrag att beskriva en lösning som möjliggör ett natio-
nellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadspro-
cessen samt att Lantmäteriet tilldelas medel för att föreslå en lösning 
för nationellt tillhandahållande av detaljplaner. Lantmäteriet lyfter i 
rapporten också ett antal identifierade problem i digitaliserings-
processen, bland annat juridiska hinder. Lantmäteriet anser att 
fastighetsregisterlagstiftningen är kraftigt föråldrad och i behov av 
en modernisering. Bland annat anses avvägningen mellan intresset 
för integritetsskydd och behovet av elektronisk åtkomst till infor-
mationen, vara oproportionell. Lantmäteriet lyfter som exempel på 
detta kommuners behov av att kunna söka fram fastigheter utifrån 
personnummer. I dag är sådan åtkomst till informationen förbjuden 
enligt lagen om fastighetsregister. Kommunen kan därför inte 
erbjuda sökanden i exempelvis bygglovsärenden en snabb översikt 
över sökandens fastigheter. Handläggaren på kommunen är i stället 
hänvisad till att ringa till Lantmäteriets kundtjänst för att få reda på 
vilka fastigheter som ägs av sökanden. 

Boverket har under 2017 haft i uppdrag att utreda hur nya detalj-
planer ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta infor-
mation om planbestämmelser digitalt (N2017/00584/PBB). Även 
Boverket anförde i sin rapport Digitala detaljplaner – Reglering av 
hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21) att det krävs en 
nationell plandatabas för att underlätta samhällsplaneringsprocessen 
och utvecklingen av digitala tjänster. En sådan databas kan sedan 
användas för informationsinsamling på regional och nationell nivå 
för hämtning av planinformation hos kommuner. Det skulle inne-
bära att nationell information görs tillgänglig, också sådan informa-
tion som i dag inte finns att tillgå samlad. Inom ramen för uppdraget 
skickade Boverket en enkät till ett antal kommuner, centrala 
myndigheter, programvaruleverantörer och andra organisationer med 
intresse och erfarenhet av digitalisering. Av 42 svar var 40 positiva till 
framtagandet av en nationell databas. Boverket anser att Lantmäteriet 
är den myndighet som bör få ansvar för detta. Vidare anförde 
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Boverket att det behövs en reglering av den tekniska utformningen 
av detaljplaner och att enhetliga definitioner och gränssnitt utveck-
las. Boverket föreslog att det införs krav i plan- och bygglagen om 
att information som hör till nya detaljplaner och planbeskrivningar 
ska finnas i elektronisk form och att ett bemyndigande ska införas 
som innebär att Boverket ges rätt att meddela föreskriver om hur 
den elektroniska informationen ska vara utformad. I februari 2018 
kom regeringens proposition Digitalisering av grundkartor och 
detaljplaner (Prop. 2017/18:132), i propositionen föreslår regeringen 
att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor, 
detaljplaner och planbeskrivningar. Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2018. När det gäller bemyndigandet att meddela 
föreskrifter förväntas det ta omkring ett år att ta fram enhetliga 
standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och plan-
beskrivningar. Boverket har i sin rapport angett 2021 som en rimlig 
tidpunkt för ikraftträdande av föreskrifterna för att berörda aktörer 
ska hinna förbereda sig för nya standarder. 

Utöver detta fick Boverket i december 2017 nya uppdrag av 
regeringen att förstärka verkets medverkan för en enhetlig digital 
tillämpning av plan- och bygglagen. Uppdraget innefattar att främja 
utvecklingen av digital planerings- och bygginformation, standarder, 
gränssnitt och informationsflöde mellan aktörer. Boverket ska vid 
behov lämna författningsförfattningsförslag (N2017/07543/PBB). 
Även Lantmäteriet fick i december 2017 ett nytt uppdrag från 
regeringen. Lantmäteriets uppdrag handlar om att driva en kompe-
tenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggpro-
cessen (N2017/07544/PBB). 

 

Page 77 of 544



 

59 

4 Juridisk bakgrund 

I detta kapitel ska den juridiska bakgrunden beskrivas. De lagrum 
som har betydelse för att byggrätter inom detaljplan ska kunna ut-
nyttjas utan tidsfördröjning ska analyseras. Kommunernas tillämp-
ning kommer sedan att beskrivas i kapitel fem.  

Vi kommer att beskriva och analysera relevanta bestämmelser i 
främst PBL, men även i annan lagstiftning. 4.1 handlar om detaljplan, 
4.2 redovisar bestämmelserna om länsstyrelsernas överprövning och 
4.3 om genomförandet av en detaljplan. 4.4 beskriver och analyserar 
bestämmelserna om expropriation och inlösen av kommunen enligt 
PBL. I 4.5 redovisar vi och analyserar frågor om exploateringsavtal, 
markanvisningsavtal och de upphävda s.k. exploatörsbestämmel-
serna. 4.6 är en beskrivning av den tidigare förköpslagen och skälen 
för upphävandet av lagen. De lagrum vi hänvisat till i detta kapitel 
avser PBL om inte annat anges.  

4.1 Detaljplan m.m.  

4.1.1 Bestämmelser om planläggning 

Av 1 kap. 2 § PBL följer att det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten, det s.k. planmonopolet. 
Vid planläggningen ska hänsyn tas till en mängd olika motstridiga 
intressen, allmänna och enskilda, där utveckling av bostadsbeståndet 
bara är ett intresse. Det betyder att en avvägning måste göras. (2 kap. 
1 och 3 §§).  

Planläggning sker genom översiktsplan, detaljplan och områdesbe-
stämmelser.  

I PBL är för vår utredning centrala begrepp byggnad, anläggning, 
byggnadsverk, bebyggelse, allmän plats och kvartersmark och samman-
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hållen bebyggelse. Med byggnad avses i huvudsak en varaktig kon-
struktion som består av tak eller tak och väggar som är konstruerad 
så att människor kan uppehålla sig i den. Förenklat avses alltså med 
byggnad något som människor kan vara i, som t.ex. en bostad. An-
läggningar är andra saker som byggs, men som inte är avsedda för 
människors uppehälle, som t.ex. vindkraftverk, vägar, parker. Bygg-
nadsverk är ett samlingsbegrepp för byggnader och anläggningar. 
Allmän plats är en gata, väg, park, torg eller ett annat område som 
enligt en detaljplan är avsedd för ett gemensamt behov. Kvarters-
mark är motsatsen, mark som enligt detaljplanen inte ska vara allmän 
plats eller ett vattenområde, det är alltså den marken som bebyggs 
med exempelvis bostäder. Med bebyggelse avses en samling av bygg-
nader eller en samling av byggnader och anläggningar, en samling av 
enbart anläggningar är inte bebyggelse. Med sammanhållen bebyg-
gelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller endast 
skiljs åt av väg, gata eller parkmark, se för hela stycket 1 kap. 4 §. 

En detaljplan för bebyggelse ska bl.a. upprättas om det handlar 
om en ny sammanhållen bebyggelse och om det behövs med hänsyn 
till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk, eller om bebyg-
gelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i 
ett sammanhang. (4 kap. 2 §).  

Det behövs ingen detaljplan om tillräcklig reglering har gjorts ge-
nom områdesbestämmelser (4 kap. 4 §).  

En detaljplan får inte omfatta ett större område än nödvändigt 
med hänsyn till planens syfte och genomförandetid och inte heller 
vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till syftet (4 kap. 
32 §). 

Kommunen ska i en detaljplan bestämma och ange gränserna för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och bestämma 
användningen av kvartersmark och vattenområden. Vidare ska kom-
munen bestämma användningen och utformningen av de allmänna 
platser som kommunen är huvudman för (4 kap. 5 §). Av 4 kap. 7 § 
följer att kommunen som huvudregel ska vara huvudman för all-
männa platser.  

Detaljplan har utretts ingående de senaste åren, bl.a. av Över-
siktsplaneutredningen N 2017:02, som överlämnat delbetänkandet 
Detaljplanekravet, SOU 2017:64 och En utvecklad översiktsplane-
ring, SOU 2018:46, som bl.a. avser frågorna hur efterföljande planering 
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kan underlättas och om kommunerna ska ges möjlighet att reglera upp-
låtelseformen exempelvis i detaljplan. Uppdraget ska slutredovisas sen-
ast januari 2019.  

Planprocessutredningen fick 2014 i uppdrag att utreda och före-
slå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen 
för bostadsbyggande och antalet kommunala markanvisningar. 
Uppdraget resulterade i betänkandet Bättre samarbete mellan stat 
och kommun vid planering för byggande SOU 2015:109. 

4.1.2 Analys och avgränsning av detaljplan 

Som framgått av avsnitt 2.1 är vårt uppdrag begränsat till områden som 
omfattas av detaljplan och den framtida framställningen kommer där-
för att enbart avse dessa områden.  

Vi har i kapitel 3 redovisat olika rapporter och skälen till att bygg-
rätter inte utnyttjas utan dröjsmål, bl.a. från olika länsstyrelser. Som 
framgår av redovisningen skulle ett av skälet vara alltför detaljerade 
planer.  

En fråga för utredningen blir att bestämma i vilken utsträckning 
vi ska analysera om detaljplaner kan förenklas eller är alltför detalje-
rade. Det skulle i så fall handla såväl om frågan om regelverket går 
att renodla och/eller om kommunernas tillämpning av detaljplaner 
är onödigt komplicerade. Frågan bör vara av vikt för oss. Från olika 
håll har också framförts att alltför detaljerade planer när det gäller 
byggnaders storlek utgör ett hinder för genomförandet. Samtidigt 
har frågan om förenkling av detaljplan och detaljeringsgraden som 
framgått nyligen setts över av två utredningar. Vår slutsats är att vi 
inte på nytt bör se över regelverket om detaljeringsgraden, men frå-
gan kan komma att diskuteras utifrån ett tillämpningsperspektiv i 
kapitel fem.  

En annan avgränsning är frågan om upplåtelseformer. Som fram-
går av avsnitt 3.1.4 kan behovet av ändrade upplåtelseformer leda till 
fördröjning. Översiktsplaneutredningen har utrett upplåtelseformer 
i detaljplan. Därmed kan inte även vi göra detta. 
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4.2 Samråd och överprövning – länsstyrelsen 

4.2.1 Gällande lagstiftning om länsstyrelsens överprövning 

När en länsstyrelse fått meddelande om att en kommun beslutat att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska den inom tre veckor be-
sluta om överprövning ska ske. Överprövning ska enligt 11 kap. 10 § 
ske om:  

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vat-
tenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett 
lämpligt sätt,  

3. miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,  

4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gäl-
lande bestämmelser, eller  

5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Dessa är de s.k. statliga ingripandegrunder, som bryter det kommu-
nala planmonopolet. Om länsstyrelsen beslutar att helt eller delvis 
upphäva kommunens beslut om detaljplan får det överklagas till re-
geringen. Det betyder att om länsstyrelsen inte upphäver planen kan 
det beslutet inte överklagas, då gäller kommunens beslut.  

Utöver dessa bestämmelser om överprövning enligt de statliga in-
gripandegrunderna finns det i 13 kapitlet bestämmelser om över-
klagande.  

4.2.2 Planprocessutredningen och förslagens genomförande 

Planprocessutredningen ansåg att länsstyrelserna borde snabbare 
och tydligare ge besked om de ovan redovisade statliga ingripande-
grunder. Det föreslogs därför att länsstyrelsen skulle behöva yttra 
sig på ett bindande sätt under planarbetets gång, vilket skulle ske ge-
nom att kommunerna skulle få möjlighet att begära ett planerings-
besked. Vidare föreslog utredningen bl.a. en tidsfrist för länsstyrel-
sens överprövning, även om slutsatsen var att endast ett begränsat 
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antal detaljplaner överprövas, se betänkandets sammanfattning, 
s. 19 ff.  

Förslagen genomfördes och började gälla 1 juli 2017.  

4.2.3 Analys och avgränsning  

Länsstyrelsen i Stockholm har anfört att i praktiken endast ett fåtal 
planer överprövas varje år och att överprövningen därmed inte kan 
förhala byggprocessen. Däremot kan ett överklagande enligt den 
länsstyrelsen vara tidsfördröjande. Från kommunalt håll har påtalats 
att de statliga ingripandegrunderna, särskilt riksintressena, har bety-
delse för kommunernas möjlighet att snabbt genomföra detalj-
planer.  

Länsstyrelsernas överprövning har utretts tidigare och nyligen 
lett till lagändringar. Att utredningen på nytt skulle överväga dessa 
frågor framgår inte av direktiven. Inte heller frågan om överklagande 
nämns särskilt i våra direktiv. Vår slutsats är därmed att frågorna om 
överprövning och överklagande ligger utanför uppdraget.  

4.3 Genomförandet en detaljplan  

4.3.1 Utgångspunkt  

Detaljplanen innefattar ett i princip uttömmande ställningstagande 
till de allmänna och enskilda intressen som ska beaktas enligt PBL. 
Planen ger därmed besked bl.a. om vilka områden som är lämpade 
för bebyggelse och ger den markägaren en garanti att få bygga i en-
lighet med planen – byggrätten. Av 9 kap 30 § följer att bygglov ska 
beviljas för en åtgärd inom ett område med detaljplan om fastigheten 
överensstämmer med detaljplanen och uppfyller vissa andra krav 
som i sammanhanget är av mindre betydelse. Innebörden är att det 
finns en rätt till bygglov om ansökan är enligt detaljplanen. Kommu-
nen kan i princip inte göra en ny prövning av en byggnads lämplighet 
i bygglovsskeendet. Det betyder även att bebyggelsen måste ske i 
enlighet med detaljplanen, det går som huvudregel inte att i bygg-
lovsärendet justera förutsättningarna för bebyggelsen om det t.ex. i 
efterhand framkommit att det vore bättre att utforma bebyggelsen 
på något annorlunda sätt. Ett undantag från detta är utrymmet för 
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s.k. avvikelser, som dock är mycket begränsat. Skälet till att avvikel-
sen måste vara liten är att man vill värna om den demokratiprocess 
som föregått detaljplanens antagande, dvs. samråd och inflytande 
från breda grupper. Innebörden är därmed att förändringar i bebyg-
gelse kräver en förändring av detaljplan. 

En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs. Förfarandet 
för att ändra eller upphäva en detaljplan anges i 5 kap. 38–38 c §§. 
Utgångspunkten är att samma regler som gäller om förslag och an-
tagande av detaljplan gäller även för upphävande eller ändring. Det 
betyder därmed att exempelvis omfattande samrådsbestämmelse, 
granskning av länsstyrelse och kungörelse som huvudregel även 
gäller vid ändring eller upphävande av en detaljplan. Från 1 januari 
2015 gäller dock en viss förenkling för ändring eller upphävande av 
detaljplan. Den gäller inte för detaljplaner som påbörjats före 
ändringarna trätt i kraft. 

En detaljplan får som huvudregel inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det. Det betyder alltså att förutsättningar för ändring 
kan finnas om de berörda fastighetsägarna samtycker. Det finns 
dock två undantag när ändring kan ske av detaljplan under genom-
förandetiden trots att fastighetsägare motsätter sig. Det första är be-
gränsat till fastighetsindelning och kommer här inte att beröras 
närmre. Det andra är att även om berörda fastighetsägare motsätter 
sig det får en detaljplan bl.a. ändras om ändringen eller upphävandet 
behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte 
hade kunnat förutses vid planläggningen, 4 kap. 38–39 §§.  

Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden har 
den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den 
skada som ändringen/upphävandet medför eller rätt till inlösen, 
14 kap. 9 och 13 §§. Det kan t.ex. handla om ändringen av detaljpla-
nen inskränker en byggrätt. Detta gäller alltså även om kommunen 
haft rätt att ändra eller upphäva planen enligt undantagsbestämmel-
sen om förhållanden av stor allmän vikt, eftersom det endast är i så-
dana fall en ändring eller upphävande får ske. Sammantaget innebär 
dessa bestämmelser att utrymmet för en ändring eller upphävande av 
detaljplan under genomförandetiden är mycket begränsade och kan 
leda till kostnader för kommunen. Från kommunalt håll har anförts 
att det i praktiken betyder att det är omöjligt att ändra detaljplanen 
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under genomförandetiden. Genomförandetiden kan därför beskri-
vas som en garantitid för fastighetsägare.  

Efter genomförandetiden är byggrätten inte garanterad, eftersom 
kommunen då har en rätt, men ingen skyldighet, att upphäva eller 
ändra detaljplanen. För att byggrätten ska upphöra måste dock en 
sådan ändring eller upphävande av detaljplan ske. 9 kap. 30 § om att 
bygglov som huvudregel ska beviljas om åtgärden är i enlighet med 
detaljplanen gäller även efter genomförandetiden. Det finns därmed 
en byggrätt i enlighet med detaljplanen så länge planen består, oav-
sett om genomförandetiden gått ut eller inte. Många gånger sker ny 
bebyggelse av mindre omfattning enligt äldre detaljplaner, många 
detaljplaner har upprättats så tidigt som 1800-talet eller 1900-talet, 
särskilt under 1960–1970 när urbaniseringen tog fart. Skälet till att 
detaljplaner inte uppdateras är oftast att det innebär kostnader för 
kommunerna, se även 5.4.  

4.3.2 Genomförandetid 

Genomförandet av en detaljplan ska grundas på en planbeskrivning 
som kommunen ska upprätta (6 kap. 2 §), se 4.3.3. Tiden, den s.k. 
genomförandetiden ska enligt 4 kap. 21 § bestämmas så att det finns 
rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte vara 
kortare än fem och inte längre än 15 år. Om genomförandetiden inte 
anges i planen ska den anses vara 15 år. (4 kap. 23 §).  

Den börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft (eller senare 
datum om så beslutas). Genomförandetid infördes 1987 när den 
äldre PBL (1987:10) trädde i kraft. I prop. 1985/86:1 med förslag till 
ny plan- och bygglag anges följande om varför införandet av en ge-
nomförandetid ansågs angeläget:  

Planläggning av mark har skett sedan lång tid tillbaka på grundval av den 
lagstiftning som gällt vid skilda tider. Ett genomgående drag i planerna 
har varit att precisera markägarnas rättigheter att utnyttja marken för 
bebyggelse m.m. Dessa rättigheter har representerat ekonomiska 
värden, vilkas utnyttjande i stor utsträckning har styrts av marknads-
ekonomiska förhållanden. Många rättigheter har utnyttjats, men det 
finns också många äldre planer som genom samhällsutvecklingen blivit 
otidsenliga eller där förutsättningar att genomföra planen av andra skäl 
saknas. På detta sätt har det successivt tillkommit en mängd byggrätter, 
som nu i många fall är orealistiska eller i vart fall inte förenliga med en 
lämplig samhällsutveckling… 
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    … Medgiven exploateringsrätt i plan bör således tidsbegränsas genom 
en bestämmelse om genomförandetid. Efter den tiden skall planen 
fortsätta att gälla men kunna omprövas förutsättningslöst i sådana delar 
där den inte blivit genomförd, utan att detta skall grunda någon rätt till 
ersättning för fastighetsägarna 
(s. 157–158). 

Tiden skulle ligga mellan 5–15 år. Varför just detta tidsintervall 
valdes motiverades inte särskilt i propositionen, men det betonades 
att tiden skulle avvägas med hänsyn till förutsättningarna för att ge-
nomföra planen och andra omständigheter och att den skulle variera 
för olika typer av bebyggelse och även kunna vara olika för olika om-
råden inom en och samma plan (s. 159).  

Genomförandetiden kan också förlängas. Enligt 4 kap. 24 § gäller 
att den kan förlängas med högst fem år i sänder innan den gått ut 
och förnyas med högst fem år i sänder efter det att den gått ut.  

4.3.3 Planbeskrivning 

Genomförandet av en detaljplan ska ske enligt en planbeskrivning, 
se 4 kap. 31 och 33 §§. En sådan ska innehålla en redovisning av: 

1. planeringsförutsättningarna, 

2. planens syfte, 

3. hur planen är avsedd att genomföras, 

4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning 
med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, 
och  

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den gör det 
och skälen för avvikelsen. 

Den ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs.  
Den väsentligaste punkten för genomförandet är förstås 

punkten 3 som anger att planbeskrivningen ska innehålla en redovis-
ning av hur detaljplanen ska genomföras. Av paragrafens tredje 
stycke följer att den ska redovisa de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Vidare ska 
även konsekvenserna för fastighetsägare och andra berörda framgå. 
Det betyder att det i princip för varje enskild fastighet borde redovisas 
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vad detaljplanen innebar med avseende på bl.a. huvudmannaskap, 
allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och 
deltagande i gemensamhetsanläggningar, förvaltning, ersättnings-
frågor, kostnader och byggande (prop. 2009/10:170 En enklare plan- 
och bygglag, s. 216).  

Punkten 3 var ny när den nya PBL trädde i kraft 2010. Tidigare 
fanns det i stället krav på en särskild genomförandebeskrivning i ett 
separat dokument, som infördes som krav 1987 när det även själva 
genomförandetiden infördes.  

I nämnda proposition fördes följande fram om varför det var 
bättre att redovisa genomförandet i en planbeskrivning i stället för 
att ha en särskild genomförandebeskrivning:  

PBL-kommittén har konstaterat att beskrivningarna av genomförandet 
av detaljplaner många gånger är ofullständiga eller saknas helt, trots am-
bitionen vid lagens införande att stärka plangenomförandefrågornas be-
tydelse i planprocessen. Ofullständigheten kan avse att de rättsliga och 
ekonomiska konsekvenserna av detaljplanen inte redovisas i tillräcklig 
omfattning. Genomförandebeskrivningen har således, under de mer än 
20 år den har varit i bruk, inte använts på det sätt som var tänkt när 
bestämmelserna infördes. Resultatet blir därmed dels sämre lösningar i 
ett planläggningsperspektiv, dels planer som är svårare eller mer kost-
samma att genomföra  
(s. 215).  

Som framgår av citatet var det därmed kommunernas tillämpning 
som brast, att praxis inte överensstämde med hur lagstiftningen ut-
formades. Regeringen föreslog nu i stället att den separata genom-
förandebeskrivningen skulle ersättas med ett krav om redovisning av 
genomförandet i planbeskrivningen. Syftet med förändringen var att 
stärka kopplingen mellan frågorna om genomförande och den kom-
munala planeringen. Förutsättningarna för att genomförandefrå-
gorna skulle beaktas tidigt i planläggningsprocessen skulle förbätt-
ras. Innebörden är därmed att den kunskap som successivt växer 
fram i arbetet med att redovisa genomförandefrågorna skulle inte-
greras i planprocessen. (a.a. s. 215 ff.). I grunden var det dock ingen 
skillnad på kraven i den genomförandebeskrivningen jämfört med 
att genomförandet nu skulle redovisas i planbeskrivningen. Fort-
farande handlar det om genomförandetiden och de rättsliga och eko-
nomiska konsekvenserna av detaljplanen. I sak innebär därför den 
nya regleringen ingen förändring. Det skulle i stället handla om en 
statushöjning av genomförandefrågorna (s. 216).  
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Senare infördes även att eventuella exploateringsavtals och mark-
anvisningars innehåll och konsekvenser skulle anges i planbeskriv-
ningen. 

4.3.4 Analys och avgränsning 

Bestämmelserna om genomförandetiden har stor betydelse för 
byggrätten och att rätten används inom rimlig tid. I våra direktiv anges 
att detaljplaner i regel är en färskvara och att det innebär att svårig-
heterna att genomföra en plan på det sätt som varit avsikten blir större 
ju längre tid som går från det att planen utarbetades till dess att den 
genomförs. I vissa fall skulle enligt direktiven en fördröjning leda till 
omprojektering eller att detaljplanen måste ändras (s. 4). 

Som framgått motiverades inte särskilt i propositionen varför den 
lagreglerade genomförandetiden bestämdes till just 5–15 år. En fråga 
kan vidare vara att klarlägga om tiden i praktiken i onödan sätts för 
långt. Som framgått var syftet när bestämmelsen om genomförande-
tid infördes att tiden skulle avvägas med hänsyn till förutsättning-
arna för att genomföra planen och andra omständigheter. Den kunde 
variera för olika typer av bebyggelse och även kunna vara olika för 
olika områden inom en och samma plan. Vi kommer att återkomma 
till genomförandetiden i såväl kapitel fem som i kapitel sju.  

I praktiken är det också så att det för en del kommuner är alltför 
komplicerat att ändra detaljplaner, eftersom det leder till kostnader 
och kräver personalresurser. Vår beskrivning av regelverket visar att 
det är nästan lika komplicerat för kommunen att ändra en detaljplan 
som att göra en ny, även om en förenkling genomfördes 2015. Med 
hänsyn till att frågan om förenkling nyligen setts över framstår det 
inte som om det finns skäl för oss att på nytt överväga en regel-
förenkling, men vi kommer att diskutera den frågan i kapitel fem.  

Som även det framgår av beskrivningen har regeringen genom 
olika lagstiftningsåtgärder försökt lyfta frågan om att kommunerna 
ska beskriva det planerade genomförandet av detaljplanen. 1985/86 
ansåg man att vikten av genomförandebeskrivningen bäst betonades 
genom krav på särskild handling medan regeringen 2010 ville öka 
statusen på dessa frågor genom att integrera dem i planbeskriv-
ningen. Analysen var då att kommunernas tillämpning var bristfällig 
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och inte uppfyllde lagens krav. Vi kommer att återkomma till plan-
beskrivning såväl i kapitel fem som i kapitel sju.  

4.4 Expropriation och inlösen enligt PBL 

En kommun kan om det finns behov av mark under vissa lagregle-
rade förutsättningar mot ersättning tvångsinlösa annans mark. Det 
finns vissa regler i PBL och vidare finns det bestämmelser i expro-
priationslagen. Det handlar om fall när de allmännyttiga förutsätt-
ningarna ske ges företräde framför markägarens intresse.  

4.4.1 Förutsättningar för expropriation  

Enligt expropriationslagen (1972:719) finns det flera olika ändamål 
för expropriation. Expropriation får bl.a. ske för att ge en kommun 
möjlighet att förfoga över mark som med hänsyn till den framtida 
utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande 
anordning, 2 kap. 1 § expropriationslagen. Här behöver det inte 
finnas färdiga planer utan det räcker att kommunen kan göra sanno-
likt att exempelvis befolkningen kommer att öka, se Expropriations-
lagen,  

En kommentar, Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, 
Eije Sjödin. Version den 15 april 2015 (tredje upplagan med tillägg 
och ändringar, kommentar till 2 kap. 1 §). 

Inom redan tätbebyggda område är kraven för expropriation 
strängare, här krävs för expropriation att  

1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskåd-
lig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, 
som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller 

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt bygg-
nadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att 
kommunen får rådighet över marken eller utrymmet.  

Den första punkten betyder att marken behövs inom en tid om cirka 
10–20 år, se a.a.  

Enligt 2 kap. 12 § samma lag gäller att expropriationstillstånd inte 
ska meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt 
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eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild syn-
punkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Innebörden 
av detta är att det ska ske en intresseavvägning mellan det allmännas 
intresse och den enskildes. Andra mindre ingripande lösningar, ex-
empelvis frivilliga försäljningar, ska först prövas. Vidare ska expro-
priation inte ske om det finns alternativa lösningar, exempelvis att 
kommunens egen mark kan användas (a.a. kommentar till 2 kap. 
12 §). 

Därutöver är det också så att egendom är grundlagsskyddad en-
ligt regeringsformens 2 kap. 15 §. Enligt den gäller att expropriation 
bara får ske om det finns angelägna allmänna intressen. Den som ge-
nom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå 
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten och 
grunderna för hur ersättningen ska bestämmas ska framgå av lag.  

4.4.2 Inlösen enligt PBL 

Under 4.1.1 har vi angett att kommunen i en detaljplan ska be-
stämma och ange gränserna för bl.a. allmänna platser och kvarters-
mark och bestämma användningen och utformningen av de allmänna 
platser som kommunen är huvudman för. Kommunen får dock om 
det finns särskilda skäl överlåta huvudmannaskapet för det till en-
skilda.  

Innebörden av detta blir att om kommunen planlägger privat 
mark, men ska vara huvudman för de gemensamma ytorna kan den 
behöva köpa mark av den private markägaren för att kunna skapa 
allmänna platser som torg, parker och för att få fram mark till bygg-
nader för skola, förskola eller andra allmänna behov. Det finns i 
6 kapitlet också olika bestämmelser om möjligheter för kommunen 
att tvångsinlösa mark. Inledningsvis har kommunen enligt 6 kap. 
13 § punkt 1 en rätt att tvångsinlösa mark som enligt detaljplanen 
ska användas till allmän plats och även rätt att lösa in mark för 
allmänna byggnader som t.ex. skoltomter om behovet inte kan 
säkerställas på annat sätt.  

Utöver denna bestämmelse har kommunerna ytterligare två olika 
inlösensbestämmelser. En för utredningen relevant bestämmelse är 
6 kap. 15 §. I denna anges att om kommunen är huvudman för en 

Page 89 of 544



SOU 2018:67 Juridisk bakgrund 

71 

allmän plats som är avsedd att tillgodose bl.a. kvartersmark och kvar-
tersmarken under genomförandetiden inte bebyggts i huvudsak en-
ligt detaljplanen får kommunen lösa in marken om den inte omfattas 
av ett bygglov. Innebörden av paragrafen är att kommunen är skyldig 
att se till att exempelvis gator byggs så att byggherren kan bygga ex-
empelvis bostäder. Om nu kommunen lägger ner resurser på att göra 
så och bostäder inte byggs kan gatorna bli outnyttjade. Därför har 
kommunen i det fallet en rätt att efter genomförandetiden lösa in 
kvartersmarken.  

Vidare har kommunen även en rätt att i vissa fall lösa in mark så 
att fastighetsindelningen överensstämmer med planen.  

Vid inlösen enligt PBL bestäms ersättningen enligt expropria-
tionslagen.  

Det anförda avser inlösen på kommunens initiativ. Det finns även 
bestämmelser om en skyldighet för kommunen att på fastighetsäga-
rens initiativ lösa in mark. De bestämmelserna finns i 14 kap.  

4.4.3 Ersättningen enligt expropriationslagen 
och vid kommunernas tvångsinlösen enligt PBL  

Nedan ska ersättning vid expropriation beskrivas och som framgått 
gäller även samma regler vid kommunernas tvångsinlösen enligt 
PBL. Historiskt sätt har ersättningen varit fastighetens marknads-
värde. Ersättningen skulle motsvara den ekonomiska förlusten enligt 
samma principer som gäller för skadestånd. 2010 infördes nya ersätt-
ningsregler i expropriationslagen genom proposition 2009/10:162. 
Frågan hade utretts av Utredningen om expropriationsersättning i 
delbetänkandet Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbe-
stämmelser? (SOU 2007:29) och slutbetänkandet Nya ersättnings-
bestämmelser i expropriationslagen, m.m. (SOU 2008:99).  

Den nya ersättningsregeln innebar att markägaren som huvud-
regel utöver sin ersättning för fastighetens marknadsvärde ska få ett 
schablonpåslag på expropriationsersättningen med 25 procent av 
fastighetens marknadsvärde. Syftet var att stärka äganderätten och 
ta hänsyn till att fastighetsägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet 
(propositionen sid.1). Från kommunalt håll har framförts att ersätt-
ningens storlek i hög grad försvårat expropriation eller inlösen. Det 
finns även kritik från andra håll. Professorn och f.d. justitierådet 
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Bertil Bengtsson framför i sin bok Speciell Fastighetsrätt, Miljöbalk, 
11 upplagan följande:  

Den nya lagstiftningen grundas på en stark tilltro till äganderättens 
värde, något som motiverat att man går ifrån det vanliga synsättet på 
expropriationsersättningen. Sedan lång tid tillbaka har som sagt skade-
ståndsrättsliga principer ansetts som en självklar utgångspunkt för 
ExprL regelsystem. Att den skadelidande skulle ekonomiskt vinna på 
skadefallet är oförenligt med skadeståndsrättens grundsatser. Vidare har 
man som nämnt betonat att expropriationsmöjligheterna bidrar till fri-
villiga uppgörelser om överlåtelse av mark. De nya reglerna kan antas 
närmast få en motsatt effekt: vägrar markägaren att överlåta mark som 
det allmänna eller något företag behöver kan han räkna med att få 125 % 
av marknadsvärdet, och han har därför all anledning att framtvinga en 
expropriation - då kan han få betalt mer än vad han skulle ha fått vid en 
frivillig överlåtelse. Över huvud taget verkar lagstiftningen ägnad att 
höja markpriserna i vart fall i områden där expropriation kan bli aktuell, 
något som man tydligen sett med jämnmod på regeringshåll. Det är inte 
konstigt att Sveriges kommuner - och för övrigt åtskillig annan fastig-
hetsrättslig expertis - ställt sig negativa till reformen, men i detta fall har 
inte lagstiftaren lyssnat på dem  
(s. 131–132).  

När det gäller beräkning av vad som är marknadsvärdet för fastighet 
som helt exproprieras är utgångspunkten det pris fastighetsägaren 
sannolikt skulle fått vid försäljning. Beräkningsgrunderna är flera 
och komplicerade och ersättningen bestäms av domstol. Tidpunkten 
för värderingen är vid domstolens dom. Att det är den tidpunkten 
som är avgörande innebär också att värdestegringar som sker efter 
den tidpunkten inte ska ersättas, däremot värdestegringar innan tid-
punkten för domstolens dom. I expropriationslagen har det införts 
några begränsningar för ersättning på grund av värdestegring, ex-
empelvis om expropriationsföretaget påverkar marknadsvärdet 
(4 kap. 2 §). En annan särbestämmelse finns när det gäller allmän 
plats. Här ska ersättningen bestämmas med hänsyn till de planför-
hållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs 
som allmän plats. Skälet är att efter planläggningen kan mark avsedd 
för allmän plats inte bebyggas eller utnyttjas kommersiellt. Möjlig-
heten att få någon avkastning från marken upphör eller begränsas 
därmed. Det innebär en värdeminskning. För att denna inte ska 
drabba fastighetsägaren ska ersättningen bestämmas utifrån vad som 
gällde omedelbart före planläggningen. Detta har gällt enligt dom-
stolspraxis sedan 1971, men lagfästes i expropriationslagen år 2005 i 
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4 kap. 3 a §. Däremot gäller detta inte för inlösen av mark för all-
männa ändamål som exempelvis skola. 

Den gamla bestämmelsen i 4 kap. 3 § expropriationslagen, den så 
kallade presumtionsregeln som innebar att de värdeökningar som 
skett de senaste 10 åren före inlösen endast fick räknas markägaren 
tillgodo om det var utrett att värdeökningarna inte berodde på värde-
höjande åtgärder, har också försvunnit med proposition. Det rörde 
sig alltså om s.k. förväntningsvärden som inte var ersättningsgilla. 
Det blev en ytterligare fördyring utifrån kommunens synvinkel. 

I en HD-dom från 1981 (1981 s. 1933) konstaterades att det är 
denna presumtionsregel som är tillämplig på markvärdestegring or-
sakad av detaljplaneläggning. Men genom upphävandet av presum-
tionsregeln är situationen i dag mindre klar. Frågan är om och hur 
begränsningsreglerna är tillämpbara i dag i stället i dessa fall.  

Risken för att kommunernas benägenhet att bedriva aktiv mark-
politik skulle minska kommenteras i proposition 2009/10:162, Er-
sättning vid expropriation, s. 88. 

En viss ekonomisk effekt följer av att presumtionsregeln upphävs. Den 
hittills gällande ordningen innebär nämligen att kommunen med til-
lämpning av presumtionsregeln kan förvärva mark till ett pris som un-
derstiger marknadsvärdet. När kommunen säljer marken vidare tar den 
dock ut ett marknadsmässigt pris. Mellanskillnaden mellan förvärvspris 
och försäljningspris kan kommunerna tillgodogöra sig, vilket inte blir 
möjligt när presumtionsregeln upphävs. Detta innebär en viss inkomst-
minskning för kommunerna i förhållande till i dag. 
   I sin roll som markförmedlare kommer kommunerna också att be-
röras av det tjugofemprocentiga påslaget. Eftersom en vidareförsäljning 
måste ske till marknadspris, även om kommunen har förvärvat marken 
till ett högre pris, uppkommer en merutgift på 25 procent av mark-
anskaffningskostnaden. Detta kommer att beröra kommuner på olika 
sätt, beroende på hur aktiv markpolitik som förs. Totalt sett torde dock 
nivåhöjningen av ersättningen leda till en något minskad benägenhet 
hos kommunerna att satsa på markanskaffning för exploatering.  

Högst påverkan torde det göra om mark behövs för byggande i 
”närtid”, där förväntningsvärdena är höga, exempelvis när marken 
redan är detaljplanerad. 

Ett särskilt problem är vidare värderingen vid inlösen enligt 6 kap. 
15 §, dvs. i de fall kommunen efter genomförandetiden tvångsinlöser 
mark om byggherren inte bygger enligt detaljplan. Här ska ersätt-
ningen bestämmas till marknadsvärdet x 1,25. Marknadsvärdet kan 
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dock vara svårt att bestämma eftersom kommunen efter genom-
förandetiden innan inlösen kan upphäva detaljplanen, vilket leder till 
en värdeminskning. Det är också möjligt att föreställa sig att redan 
kommunens möjlighet att ändra detaljplanen kan leda till en värde-
minskning. Samtidigt kan kommunen också vilja behålla detaljpla-
nen eller upprätta en ny, möjligen t.om. med ökad exploateringsgrad, 
varför i det fallet en värdeökning skulle kunna uppstå. Avgörande är 
alltså kommunens intentioner. Samtidigt skulle dock även begräns-
ningsregeln som beskrivits ovan om att den värdestegring som beror 
på expropriationsföretagets påverkan kunna tillämpas för kommu-
nen, att kommunen ändrar detaljplanen skulle kunna vara en sådan 
påverkan. Sammantaget blir alltså beräkningen av marknadsvärdet i 
detta fall svårbedömd. På grund av denna osäkerhet föreslogs i en 
departementspromemoria (Ds Bo 1984:2) att det skulle införas en 
regel om att värdering skulle utgå från pågående markanvändning, 
men förslaget genomfördes inte, vilket kritiserades av Lagrådet, se 
beträffande hela stycket Plan- och bygglagen En kommentar, 
Lars Uno Didón m.fl. oktober 2016kommentar till 6 kap. 17 §.  

4.4.4 Förfarandet vid expropriation och inlösen  

Tillstånd till expropriation ges av regeringen, men regeringen har 
möjlighet att överlämna vissa ärenden till länsstyrelsen, bl.a. om de 
från allmän eller enskild synpunkt är av mindre vikt (3 kap. 1 § Ex-
propriationslagen). Beslutet kan överklagas till Högsta Förvalt-
ningsdomstolen, som dock bara kan pröva om beslutet strider mot 
någon rättsregel, överprövningen kan inte vara en skälighets- eller 
lämplighetsprövning, (se Bertil Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt 
Miljöbalken, elfte upplagan s. 127). Däremot bestäms expropria-
tionsersättningen av domstol efter stämning av den som har sökt 
eller erhållit tillstånd till expropriation eller fastighetens ägare/annan 
sakägare. Mark-och miljödomstol är första instans och målen kan 
överklagas. 

När det gäller inlösen enligt PBL följer att ersättningen bestäms 
av domstol.  

Ett problem har varit att expropriationsmålen ofta är vidlyftiga 
och kostsamma, beroende på att det oftast handlar om stora värden. 
Vidare skulle även de särskilda reglernas om rättegångskostnader 
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leda till att det saknas anledning för sakägare att begränsa sin utred-
ning, se vidare a.a. s. 140.  

4.4.5 Analys och avgränsning 

Vi kommer att återkomma till frågorna om expropriation och in-
lösen enligt PBL i kapitel 5 och 7. 

4.5 Exploateringsavtal och markanvisning  

4.5.1 Innebörden av exploateringsavtal och markanvisning  

Med exploateringsavtal avses enligt 1 kap. 4 § ett avtal om genomfö-
rande av detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare (framöver 
kommer vi av förenklingsskäl enbart skriva om byggherre, men med 
det avses även fastighetsägare) för mark som inte ägs av kommunen 
(dock regleras inte avtal mellan stat och kommun om utbyggnad av 
statlig transportinfrastruktur). Vad som ett exploateringsavtal ska 
reglera följer inte av lagstiftningen. I grunden är syftet med ett ex-
ploateringsavtal att reglera fördelningen av kostnader mellan 
kommun och byggherre, men kan även innehålla annat, exempelvis 
följande:  

1.  Specificering av bebyggelsens utformning  

2.  Skydd för befintlig vegetation under byggnadstiden 

3. Ansvar för sanering av förorenade markområden (i förekom-
mande fall)  

4. Utformning av allmänna platser, dvs. gator/vägar, torg, parker 
och grönområden  

5. Byggherrens ansvar för utförande av kommunala anläggningar  

6. Byggherrens exploateringsbidrag samt kommunala gatukost-
nads- och anläggningsavgifter för vatten och avlopp  

7. Kontroll, besiktning och garantitider för kommunala anlägg-
ningar som byggherren utfört  
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8. Marköverlåtelser från byggherren till kommunen för allmänna 
platser och allmänna tomter på kvartersmark i detaljplanen  

9. Upplåtelse av rättigheter på byggherrens mark för allmänna led-
ningar, gång- och cykelvägar och gemensamhetsanläggningar  

10. Vem som ska ta initiativ till ansökningar om lantmäteriförrätt-
ningar  

11. Tidplan för exploateringens genomförande  

12. Förfarandet om det skulle uppstå tvister om avtalets tolkning  

13. Viten om någon av parterna inte skulle uppfylla avtalet  

se beträffande hela uppräkningen (Ett effektivare plangenom-
förande, SOU 2012:91 s. 194). 

Markanvisning är ett avtal mellan en kommun och en byggherre 
som ger denne 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, jämför 
1 kap. 4 §.  

Exploateringsavtal och markanvisning är därmed olika former av 
genomförandeavtal. Exploateringsavtal avser mark som ägs av annan 
än kommunen, medan avtal om markanvisning enbart kan avse kom-
munalägd mark. Exploateringsavtal måste i princip ingås före detalj-
planens antagande på grund av att kommunen måste försäkra sig om 
byggherrens eller fastighetsägarens medverkan, medan för markan-
visningar kan det slutliga avtalet ingås efter detaljplanens antagande. 

4.5.2 Lagstiftningsprocessen under de senaste åren – en 
översikt  

Under de senaste fem åren har exploateringsavtal och markanvis-
ningar varit föremål för en omfattande lagstiftningsprocess. Exploa-
teringsavtal och avtal om markanvisning är civilrättsliga avtal mellan 
kommunen och en byggherre eller markägare. Det betyder att det är 
parterna som efter förhandlingar bestämmer hur dessa avtal ska ut-
formas. Historiskt sett har det ansetts att förutsättningarna för ex-
ploateringsavtal inte skulle lagreglernas. I propositionen Ny plan- 
och bygglag (prop. 1985/86:1, s. 228) anfördes om detta följande:  
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Syftet med en lagreglering skulle nämligen i första hand vara att skydda 
den enskilde som motpart till kommunen och att reglera exploaterings-
avtalets verkan mot tredje man. Med hänsyn till de skiftande förhållan-
den som kan förekomma i dessa sammanhang torde det vara mycket 
svårt att lagtekniskt utforma sådana föreskrifter. De skulle bli så allmänt 
hållna att de knappast skulle utgöra något effektivt skydd utöver det 
som redan följer av avtalslagen. Jag anser inte att det finns skäl att lag-
reglera exploateringsavtalen enbart för att markera avtalstypens bety-
delse och förankra förfarandet med sådana avtal i lagstiftningen om 
plangenomförande.  

Därefter skulle dock förutsättningarna ha förändrats. 2011 gav rege-
ringen Plangenomförandeutredningen i uppdrag att se över reglerna 
om genomförande av detaljplan. Syftet var att föreslå en tydlig, 
effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning som kunde 
vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare, samtidigt som 
den skapade förbättrade förutsättningar för planeringen och byggan-
det i Sverige. De s.k. exploatörsbestämmelserna skulle analyseras 
och utredningen skulle också belysa förutsättningarna för och lämp-
ligheten av att genom lagstiftning reglera förfarandet kring och in-
nehållet i exploateringsavtal. Utredningens uppdrag vidgades sedan 
också till att även omfatta hur plan- och byggprocessen kan för-
enklas och förkortas. Den utredningen redovisade sina förslag i del-
betänkandet Ett effektivare plangenomförande, SOU 2012:91 och i 
slutbetänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess, 
SOU 2013:34. Utredningens huvudförslag handlade om en reforme-
rad detaljplaneprocess, men behandlade även exploateringsavtal. Ut-
redningens förslag behandlades av regeringen i prop. 2013/14:126, En 
enklare planprocess.  

Plangenomförandeutredningen hade alltså i uppgift att utreda ex-
ploateringsavtalen, men uppdraget omfattade inte markanvisningar. 
Dessa utreddes i stället främst av Statskontoret i rapport Mark, bo-
stadsbyggande och konkurrens En granskning av den kommunala 
markanvisningsprocessen och i en promemoria av Socialdeparte-
mentet, Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar, 
den s.k. byggkravspromemorian. I regeringens proposition En enk-
lare planprocess behandlades sedan utifrån dessa två underlag – 
mycket kortfattat- även markanvisningar.  

Regeringens förslag om exploateringsavtal och markanvisning 
antogs av riksdagen och trädde i kraft 1 januari 2015. Det handlade 
om riktlinjer och om vad ett exploateringsavtal fick innehålla, 
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respektive inte innehålla. Vidare upphävdes de s.k. exploatörsbe-
stämmelserna. Bestämmelserna skulle inte gälla för detaljplaner som 
har påbörjats före den 1 januari 2015.  

Eftersom exploateringsavtalen och markanvisningsavtalen utretts 
åtskilt ledde det ändå i viss utsträckning till skilda bestämmelser. 
I regeringens proposition 2014/15:122 Nya steg för en effektivare 
plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare 
vid omgivningsbuller föreslogs därefter några harmoniseringsåtgär-
der mellan exploateringsavtal och markanvisningsavtal.  

Vidare föreslogs i proposition Värdeåterföring vid satsningar på 
transportinfrastruktur, 2016/17:45 vissa förändringar som syftade 
till att göra det möjligt att på frivillig väg återföra till samhället delar 
av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av stora in-
vesteringar i transportinfrastruktur (värdeåterföring). Sådana värde-
återföringar föreslogs ske genom medfinansieringsersättning, dvs. 
att en kommun som medfinansierar statlig eller landstingskommu-
nal transportinfrastruktur får förhandla med en byggherre eller fas-
tighetsägare om att ersätta kommunen. Dessa ändringar trädde 
i kraft 2017. 

4.5.3 Exploateringsavtal – en redovisning av innehållet i den 
nya lagstiftningen  

Riktlinjer 

Enligt 6 kap. 39 § gäller att kommunen om den avser att ingå ex-
ploateringsavtal ska anta riktlinjer som avser utgångspunkter och 
mål för dessa avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av de-
taljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra förhållan-
den av betydelse.  

Bakgrunden till det förslaget om riktlinjer var att det hade fram-
förts kritik mot att det inte fanns några tydliga regler om vad ett 
exploateringsavtal skulle innehålla och hur förhandlingar om sådana 
avtal skulle gå till. Detta ansågs kunna leda till onödiga tidsförluster 
och svårigheter för en exploatör att förutse kostnader. Därtill kom 
att de olika kommunerna hade olika rutiner. Det framförs i propo-
sitionen (prop. 2013/14:126, En enklare planprocess) också att kom-
munens förhandlingsposition i förhållande till exploatörens skulle 
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vara alltför stark. Kommunerna har det kommunala planmonopolet, 
vilket innebär att den kan besluta när och hur en detaljplan ska upp-
rättas. Exploateringsavtal skulle oftast ingås strax före eller i ome-
delbar anslutning till planantagandet och skulle villkoras med att pla-
nen vinner laga kraft. En exploatör skulle enligt dåvarande rege-
ringen i förhandlingssituationen stå i en stark beroendeställning till 
kommunen vilket skulle kunna leda till att anläggningar eller verk-
samheter som inte har någon mera direkt anknytning till en detalj-
plan eller till plangenomförandet skulle behöva utföras eller finan-
sieras av exploatören. Detta förhållande skulle gälla framför allt i lan-
dets storstadsregioner och tillväxtområden. Kommunens starka för-
handlingsposition i kombination med de oklara förutsättningarna 
för kommunens krav på innehåll i ett exploateringsavtal skulle enligt 
den dåvarande regeringen vidare försvåra förutsägbarheten för ex-
ploatören, vilket i sin tur skulle kunna medföra onödigt långa för-
handlingar i vissa fall med osäker utgång. Sådana förhandlingar skulle 
kunna medföra att planprocessen fördröjs, att kostnaderna för pro-
jektets genomförande måste senareläggas samt att angelägna sam-
hällsbehov inte kan tillgodoses vid önskvärd tidpunkt (s. 148–149).  

Från vissa juridiska instanser kritiserades förslaget till en sådan 
bestämmelse, eftersom ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal 
mellan kommunen och exploatören och att det därför behövde klar-
läggas hur lagregleringen skulle förhålla sig till ett sådant avtal. Vi-
dare skulle det kunna ifrågasättas om det är lämpligt att låta förhand-
lingarna ske öppet, jämför kritik från Svea Hovrätt och lagrådet, se 
sid.146 och 461. 

Dåvarande regeringen anförde utifrån denna kritik följande:  

Som framgår av redogörelsen ovan är det övergripande syftet med den 
föreslagna lagregleringen att skapa transparens och ökad tydlighet i för-
handlingarna mellan parterna i exploateringsavtal. Kommunen föreslås 
bli skyldig att anta vägledande riktlinjer som ska ange kommunens ut-
gångspunkter och mål för exploateringsavtal och grundläggande princi-
per för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av de-
taljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 
av konsekvenserna av att ingå sådana avtal. Att det handlar om väg-
ledande riktlinjer innebär att de inte är bindande, varken för kommunen 
själv eller för de exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med. 
Det ligger dock i sakens natur att kommunen kan förväntas följa de rikt-
linjer som har beslutats. Skyldigheten att anta riktlinjer gäller för varje 
kommun som avser att ingå ett exploateringsavtal. Detta innebär att 
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kommunen är skyldig att anta riktlinjerna innan kommunen ingår avta-
let. Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer utgör dock inte förut-
sättning för att kommunen ska få ingå ett exploateringsavtal. Ett exploa-
teringsavtal som ingås innan kommunen antar riktlinjer innebär således 
inte att avtalet blir ogiltigt. Bestämmelserna finns i 6 kap. 39 § och 
13 kap. 1 § PBL  
(s. 151–152).  

Reglering av innehållet i exploateringsavtalet 

I propositionen från 2013/14 infördes också på förslag av Plan-
genomförandeutredning bestämmelser om att det materiella inne-
hållet i exploateringsavtal skulle lagregleras i PBL. Det föreslogs att 
det skulle framgå vad ett exploateringsavtal får innehålla, respektive 
inte innehålla.  

Av 6 kap. 40–41 §§ framgår därför sedan 1 januari 2015 att ett ex-
ploateringsavtal får avse ett åtagande för en byggherre eller en fas-
tighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av 
gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vat-
tenförsörjning och avlopp om åtgärderna är nödvändiga för att de-
taljplanen ska kunna genomföras. Exploatörens åtaganden ska stå i 
rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Däremot får ett ex-
ploateringsavtal inte innehålla ett åtagande för exploatören att betala 
för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen 
har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Bestämmelsen om att 
byggherrens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta 
avser inte bara vilka åtgärder hen ska göra utan även andra villkor 
som bebyggelsens utformning och mer administrativa bestämmelser 
om tidsplanering, kontroller osv. (se Plan- och bygglagen 2010:900 
En kommentar, kommentaren till 6 kap. 40 § Didón m. fl., upplaga: 
5 uppdaterad: 2016-10-01).  

Formuleringen i 40 § är att vidta eller finansiera åtgärder för an-
läggande av allmän plats m.m. Trots denna formuleringen är syftet 
att det i ett exploateringsavtal utifrån denna paragraf även kan ingå 
överenskommelser om att kommunen ska kunna ersättas för sitt 
markinköp, se a. prop. s. 170. När det gäller 41 § om vad ett exploa-
teringsavtal inte får innehålla är formuleringen annorlunda, här 
anges att det inte är möjligt att komma överens om finansiering av 
byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning). Även denna formu-
lering innefattar enligt propositionen markkostnaden. Innebörden 
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är att kommunen inte heller kan överföra markkostnaden för sådana 
byggnadsverk som exempelvis skola till byggherren, se a.a. s. 170. 

Utredningen menade som skäl för förslaget om förbud i avtalet 
mot att exploatören ska betala för byggnadsverk för vård, utbildning 
eller omsorg att kommunen har ett lagstadgat ansvar att ombesörja, 
exempelvis utbildning och att det vore principiellt felaktigt att lega-
lisera den typen av finansiering som omfattar sådana åtgärder som 
kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Utredningen pe-
kade också på att denna typ av reglering inte kan ingå i ett exploate-
ringsavtal i bl.a. Danmark och Norge.  

Lagrådet var på samma sätt som för riktlinjer kritisk till förslaget 
och anförde följande:  

Det framgår inte vilken betydelse dessa inskränkande bestämmelser om 
avtalens innehåll ska ha för den civilrättsliga bundenheten. Ska en av-
talspart i efterhand kunna få avtalets innehåll reviderat, om det inte 
överensstämmer med föreskrifterna i paragrafen? Härvid är särskilt att 
märka att det föreskrivs kriterier, ”nödvändiga” och ”rimligt förhål-
lande”, som kan ge upphov till skilda bedömningar. Paragrafens inne-
börd bör klargöras under den fortsatta beredningen,  
jämför (a. prop. s. 461). 

Regeringen anförde att den delade utredningens uppfattning. När 
det gällde lagrådets kritik anfördes följande:  

Genom lagregleringen av exploateringsavtalens materiella innehåll be-
gränsas möjligheten att ta in vissa villkor i ett avtal. Även om regleringen 
förutsätter att ett exploateringsavtal ska kunna omfatta alla ekonomiska 
mellanhavanden mellan parterna, ska de åtaganden som regleras vara 
både nödvändiga för genomförandet av detaljplanen och rimliga i för-
hållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av planen. Vidare 
föreskrivs i 41 och 42 §§ ett förbud mot att reglera vissa åtaganden och 
ersättningar i avtalet. En tvist mellan avtalsparterna om i fall dessa för-
utsättningar är uppfyllda får prövas av domstol i enlighet med de prin-
ciper och regler som gäller på avtalsrättens område. Kommunens beslut 
att ingå ett exploateringsavtal som strider mot denna bestämmelse går 
inte att överklaga genom förvaltningsbesvär utan endast genom laglig-
hetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900),  
se (s. 304).  

Det kan noteras att bestämmelserna om laglighetsprövning numera 
framgår av 13 kap i den nya kommunallagen, men att det inte bör 
innebära någon ändring i sak, eftersom grunderna för överklagande 
följer av 13 kap. 1 § PBL, som inte ändrats i sak, se även avsnitt 4.5.6.4.  
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Upphävandet av de s.k. exploatörsbestämmelserna 

Före 2015 gällde de s.k. exploatörsbestämmelserna, dåvarande 6 kap. 
3–10 och 12 §§. Bestämmelserna hade gällt sedan 1947, de infördes 
genom byggnadslagen (1947:385). De innebar att en fastighetsägare 
i vissa fall utan ersättning fick avstå eller upplåta mark för allmänna 
platser eller allmänna byggnader.  

Vidare innebar de att en fastighetsägare kunde förpliktigas att be-
kosta anläggningar för gator och vägar samt anläggningar för vatten-
försörjning och avlopp inom dessa områden. I båda fallen var det 
länsstyrelsen som på kommunens begäran fattade beslut och beslu-
tet behövde tas innan antagandet av detaljplan. Länsstyrelsens beslut 
kunde överklagas till Förvaltningsrätten. 

När det gäller den tidigare bestämmelsen om att fastighetsägare 
även kunde förpliktas att bekosta anläggningar för gator och vägar 
samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp  

(tidigare 6 kap. 8 § 2 stycket) fanns dock redan då och finns fort-
farande även nu de s.k. gatukostnadsbestämmelserna, 6 kap. 24–
25 §§. Innebörden av dem är att kommunen när den anlägger eller 
förbättrar en gata eller annan allmän plats får besluta att ägarna till 
fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder 
och fördela kostnaderna mellan de olika fastighetsägarna. I underla-
get för fastighetsägarnas skyldighet att betala gatukostnader får även 
kommunernas kostnad för köp av mark ingå, se a. prop. s. 170.  

Därmed fanns det alltså när exploatörsbestämmelserna upphäv-
des en dubbelreglering för krav om att fastighetsägare skulle finan-
siera allmän plats som innefattade kommunens kostnad för marken. 
Det var också ett av skälen för att upphäva exploatörsbestämmel-
serna, se nedan under upphävandet. (Till detta kommer också att det 
2015 även infördes en uttrycklig bestämmelse för allmän plats m.m. 
om att ett exploateringsavtal kan innehålla en överenskommelse om 
att byggherren ska uppföra eller finansiera allmänna platser. Finan-
sieringen kan även omfatta ersättning för kommunens markinköp, 
se 6 kap. 40 §, se vidare avsnitt 4.5.3.2). 

Vi kommer därför nedan att fokusera framställningen till avstå-
ende av mark utan ersättning.  

Det fanns tre olika förutsättningar för att en ansökan om avstå-
ende av mark utan ersättning skulle beviljas. Dessa förutsättningar 
var följande:  
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• Marken behövdes för en allmän plats eller en allmän byggnad.  

• Avståendet skulle vara skäligt med hänsyn till den nytta som äga-
ren kunde väntas få av planens genomförande och med hänsyn till 
omständigheterna i övrigt. 

• Marken eller utrymmet behövdes för en ändamålsenlig använd-
ning av området.  

I praktiken användes möjligheten att ansöka om ett sådant avstående 
mycket sporadiskt, men hade enligt uppgift från kommunalt håll 
stor betydelse som utgångspunkt för förhandlingar om frivilliga 
överlåtelser mellan markägare och kommun. Enligt uppgift från 
Länsstyrelsen i Stockholm inkom cirka en ansökan om året till den 
före det att bestämmelserna upphävdes. Länsstyrelsen menar också 
att utifrån de tre kraven var förutsättningarna för bifall begränsade, 
det var vanligt med avslag.  

Grundlagsskydd för mark 

Som framgått ovan under 4.4.1 är äganderätt till mark grundlags-
skyddad enligt regeringsformens 2 kap. 15 §. Enligt den gäller att 
ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna utom när det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Även om så-
dana föreligger ska den som behöver avstå sin egendom vara tillför-
säkrad full ersättning för förlusten och grunderna för hur ersätt-
ningen ska bestämmas ska framgå av lag.  

Vidare gäller enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Euro-
pakonventionen att varje person har rätt till respekt för sin egendom. 
Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och 
under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens grunder. 
Den s.k. proportionalitetsprincipen gäller. Innebörden av den är att 
vid egendomsberövandet som sker i det allmännas intresse måste en 
avvägning göras mellan den enskildes intresse och det allmänna in-
tresse som motiverar inskränkningen. Åtgärden får inte innebära att 
den enskilde tvingas bära en oskälig börda.  
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Nytta och ändamålsenlig användning av området enligt 
exploatörsbestämmelsen  

För att en ansökan skulle beviljas krävdes alltså såväl nytta för 
fastighetsägaren som att marken behövdes för ändamålsenlig an-
vändning av området. Dessa krav innebar tillsammans för allmän 
byggnad att en markägare bara behövde avstå mark för sådana all-
männa byggnader som krävdes för bebyggelsen av området som ex-
empelvis skola, men inte t.ex. för ett kommunhus, se prop. 
1985/86:1, s. 1178. 

Regeringen sammanfattade i propositionen En enklare plan- och 
bygglag, 2009/10:170 hur kraven om nytta och ändamålsenlig an-
vändning skulle förstås och hur kraven förhöll sig till regeringsfor-
men och Europakonventionen. Följande anges:  

Bestämmelsen i nuvarande 6 kap. 19 § första stycket plan- och bygg-
lagen, (i den nya PBL som trädde i kraft 2010 6 kap. 4 §, egen kommen-
tar) som har sitt ursprung i 70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385), 
har historiskt sett haft en viktig funktion att fylla som alternativ till ex-
ploateringsavtal mellan en kommun och en markexploatör. Utgångs-
punkten för tillämpningen av bestämmelserna har varit att en markägare 
normalt bör avstå sådan mark som enligt vedertagna principer behövs 
för utformningen av en god detaljplan, om ägarens markområde kan an-
ses utgöra en enhet ur plansynpunkt Om den mark som avsätts för all-
männa ändamål även ska tjäna andra fastigheter bör dock hänsyn tas till 
det (SOU 1947:15 s. 387 f.). I förarbetena till de äldre bestämmelserna 
uttalas bl.a. att det inte skäligen kan påfordras att markägare avgiftsfritt 
avstår all mark som behövs exempelvis för större genomfartsleder. Den 
värdestegring som följer av att en detaljplan genomförs, t.ex. genom att 
kommunen anlägger allmän väg i anslutning till en eller flera fastigheter, 
ska alltså i vissa avseenden kunna fördelas mellan ägare och det all-
männa. Särskilt ersättning för sådan mark som tas i anspråk för allmän 
plats ska betalas bara om det inte kan anses skäligt att ägaren avstår eller 
upplåter marken utan ersättning. Vid denna bedömning ska hänsyn tas 
till såväl värdet av marken som värdet av byggnader m.m. som kan finns 
på marken  
(prop. 1985/86:1 s. 651).  
    Detaljplaneläggning leder vanligen till att fastigheterna inom planom-
rådet stiger i värde. Detta följer av att detaljplanen normalt ger ökande 
möjligheterna att bebygga mark och därmed även ökade möjligheterna 
till ekonomisk avsättning vid försäljning av fastigheter inom området. 
Anslutningen av enskilda fastigheter till allmän väg leder också normalt 
till att fastigheternas tillgänglighet förbättras, vilket i sin tur typiskt sett 
leder till att fastigheternas värde påverkas i höjande riktning. Särskild 
ersättning ska betalas bara om fastighetsägarens nytta av den allmänna 
plats till vilken mark avstås är så begränsad att fastighetsägaren skäligen 
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bör ersättas för avståendet. Med hänsyn till kravet på erforderlig nytta 
av den allmänna platsen för att ersättning inte ska betalas innebär ett 
avstående av mark till det allmänna i aktuella situationer att ägaren inte 
får drabbas av en sådan förlust för vilken markägaren är tillförsäkrad 
ersättning enligt 2 kap. 18 § regeringsformen. Regleringen är således 
förenlig med grundlagens bestämmelser om egendomsskydd. Under 
förutsättning att avståendet kan bedömas leda till sådan nytta för ägaren 
att särskild ersättning skäligen inte behöver betalas för den mark som 
avstås, kan avståendet inte heller anses innebära att den enskilde tvingas 
bära en oskälig börda genom avståendet. Under sådana förhållanden bör 
åtgärden tvärtom bedömas som proportionell och därmed även förenlig 
med Europakonventionens krav i fråga om rätten till respekt för egen-
dom  
(s. 250 ff.). 

Länsstyrelsernas tillämpning 

Utredningen har hos olika länsstyrelser och några kommuner efter-
lyst exempel på länsstyrelsernas tidigare bedömning, men det har vi-
sat sig svårt att få fram beslut. Flera myndigheter har haft svårigheter 
med sin arkivsökning beroende bl.a. på att det handlar om upphävda 
bestämmelser. Någon annan länsstyrelse har bidragit med ett beslut, 
där skälen inte var tillräckligt utvecklade för att kunna ligga till grund 
för en extern analys.  

Från Länsstyrelsen Stockholm finns det dock ett intressant be-
slut. Det är beslut 2010-10-13, 409-09-76336 och avser en ansökan 
av Huddinge kommun. Ärendet handlade om följande:  

Fastigheten omfattade drygt 35 000 kvadratmeter och omfatta-
des av områdesbestämmelser sedan 2001. Markanvändningen var bo-
städer för fritidsändamål där huvudbyggnaden fick vara maximalt 
40 kvadratmeter. Huddinge kommun ansökte om att fastighets-
ägaren skulle avstå cirka 20 000 kvadratmeter avsedd för allmän 
platsmark/natur utan ersättning. Förslaget till detaljplan innebar att 
fastighetsägarens mark i övrigt, cirka 17 000 kvadratmeter, skulle ut-
göras av kvartersmark för bostadsändamål. Fastighetsägaren skulle 
få möjlighet att bilda sammanlagt 16 tomter med minsta storlek om 
1 000 kvadratmeter och kunna bygga villor på 100–150 kvadrat-
meter. Kommunen ansåg med hänsyn till den nytta som fastighetens 
ägare kunde väntas få av möjligheten att bilda villor att det inte var 
rimligt att den därutöver skulle ha ersättning för mark för allmän 
plats/natur. Den marken hade ett högt naturvärde och stor betydelse 
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för friluftslivet. För att säkerställa att de höga naturvärdena bevara-
des och skyddades samt att området blev tillgängligt för allmänheten 
skulle denna del av fastigheten bli allmän plats/natur.  

Fastighetsägarna motsatte sig mot att avstå från marken för all-
män plats utan ersättning. De menade att de själva kunde säkerställa 
naturvärden och att ett sådant beslut skulle strida mot Europakon-
ventionens proportionalitetsprincip.  

Länsstyrelsen menade att den s.k. exploatörsbestämmelsen, dåva-
rande 6 kap. 19 §, sedan 6 kap. 4 § uppfyllde kraven i regeringsfor-
men och Europakonventionen. Länsstyrelsen tillämpade därför bara 
exploatörsbestämmelsen i PBL.  

Länsstyrelsen anförde därefter följande:  

Länsstyrelsen konstaterar att ägarna till …(namngiven fastighet, egen 
borttagning av namnet) … genom planförslaget ges en omfattande ex-
ploateringsrätt som de för närvarande inte har och som väsentligt ökar 
värdet på deras fastighet. Med hänsyn till det väsentligt ökade värde som 
fastigheten bedöms få om detaljplaneförslaget antas och vinner laga 
kraft finner Länsstyrelsen i och för sig att det inte skulle vara oskäligt 
att meddela ett förordnande enligt 6 kap. 19 § PBL. Den av fastighets-
ägarna åberopade proportionalitetsprincipen kan inte anses utgöra 
hinder mot ett sådant förordnande.  

En ytterligare förutsättning för att meddela ett förordnande enligt 
6 kap. 19 § PBL är dock att marken behövs för områdets ändamåls-
enliga användning enligt upprättat planförslag.  

Länsstyrelsen konstaterar att syftet med den nya detaljplanen enligt 
planbeskrivningen är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemen-
samt vatten- och avloppssystem i området och samtidigt skapa möjlighet 
för ett permanentboende i området med större byggrätter. Ambitionen är 
att fastighetsägarna ska kunna utveckla sina fastigheter samtidigt som om-
rådet bevarar sina kvaliteter med en kuperad terräng och riklig vegetation. 
Genom att stora naturområden bevaras och omvandlas till allmän plats sä-
kerställs att de bevaras för natur och är allmänt tillgängliga.  

Länsstyrelsen finner att den i ärendet aktuella allmänna plats/natur-
marken inte oundgängligen behövs för att området ska kunna byggas ut i 
enlighet med planförslaget eller för att vatten- och avloppssystemet ska 
kunna byggas ut. Även om det är ett angeläget allmänt intresse att till-
godose behovet av allmän plats-mark/natur finner Länsstyrelsen att pla-
nens egentliga syfte är att skapa möjligheter för omvandling av området 
från ett för fritidsbebyggelse till ett område för permanentbebyggelse och 
att i samband därmed lösa vatten- och avloppsfrågan. Ett avstående av det 
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aktuella markområdet till kommunen utan ersättning i syfte att det ska an-
vändas för allmän platsmark/natur kan inte anses utgöra en nödvändig för-
utsättning för planens genomförande och för områdets ändamålsenliga an-
vändning enligt planförslaget. Förutsättningar för att meddela sökt förord-
nande enligt 6 kap. 19 § PBL föreligger därför inte. Ansökningen bör därför 
avslås”.  

Upphävandet 

Exploatörsbestämmelserna upphävdes i sin helhet från 2015. Inne-
börden blev att det inte längre fanns någon juridisk tvingande 
möjlighet för kommunen att få mark av fastighetsägaren för allmän 
plats eller för allmän byggnad utan ersättning. Efter upphävandet är 
kommunerna vid tvångsinlösen i stället hänvisade till den inlösens-
möjlighet vi beskrivit ovan enligt 6 kap 13 §. Kommunen har en rätt 
att tvångsinlösa mark som enligt detaljplanen ska användas till all-
män plats och även rätt att lösa in mark för allmänna byggnader, men 
ersättning ska utges enligt expropriationslagen, vilket alltså betyder 
125 procent av markvärdet. Innebörden av lagändringen blev därmed 
att kommunernas ersättning för mark avsedda för allmän plats eller 
allmänna byggnader höjdes från 0 kronor till 125 procent av mark-
värdet.  

Det vi beskriver nu handlar om kommunernas lagreglerade 
möjligheter som kunde påtvingas fastighetsägaren. De lagreglerade 
möjligheterna användes i praktiken sällan, oftast löstes frågorna i av-
tal. Den bakomliggande regleringen satte dock utgångspunkt för 
avtalet.  

Skälet för upphävandet 

Bestämmelserna upphävdes 2015 genom proposition 2013/14: 126 
efter förslag från Plangenomförandeutredningen i sitt betänkande 

”Ett effektivare plangenomförande”, SOU 2012:91. Bakgrunden var 
att de ansågs föråldrade och sällan användes, eftersom kommunerna 
valde att lösa dessa frågor i avtal i stället. Ett annat problem var att 
bestämmelserna var krångliga och dessutom försvårade ett upphä-
vande av detaljplan (jämför för hela stycket s. 155–178).  
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Plangenomförandeutredningen föreslog att exploatörsbestäm-
melserna i sin helhet skulle upphävas och att ersättningen därmed 
som en följd enligt redan gällande bestämmelser skulle regleras i ex-
propriationslagen.  

Innebörden av förslaget blev därmed alltså att ersättningen vid 
tvångsinlösen skulle bestämmas med 125 procent i enlighet med ex-
propriationslagens ersättningsbestämmelser. Utredningen hade 
dock i sitt betänkande övervägt olika alternativ för att lösa ersätt-
ningsfrågan. Den hade också gett f.d. fastighetsrådet Anders Dahlsjö 
uppdraget att överväga om det var möjligt att överväga en ny bestäm-
melse om inlösen utan ersättning i expropriationslagen. Denne utar-
betade ett förslag om en ny ersättningsbestämmelse i expropria-
tionslagen. Bestämmelsen innebar att en exploatör, som har stor 
nytta av att en detaljplan genomförs, kan bli skyldig att utan ersätt-
ning överlåta eller upplåta allmän kvartersmark och allmän platsmark 
i detaljplan, se bilaga 3 till betänkandet.  

Plangenomförandeutredningen föreslog dock ingen sådan spe-
cialreglering, utan ansåg att de sedvanliga ersättningsreglerna i ex-
propriationslagen skulle gälla, alltså 125 procent. Utredningen anför 
följande om detta:  

Jag har tidigare föreslagit att bestämmelserna i PBL om att upplåta och 
avstå mark utan ersättning slopas. Min bedömning är att några nya be-
stämmelser inte heller behövs i ExL. Ersättning för sådan mark bör alltså 
bestämmas enligt nuvarande bestämmelser i 4 kap 3 a § ExL. Den kost-
nadsökning som detta kan medföra för en kommunal huvudman för 
t.ex. den allmänna platsen balanseras av dennes rätt att ta ut gatukost-
nadsavgift samt avgifter för vatten- och avloppsanläggning enligt LAV. 
Vid enskilt huvudmannaskap kommer motsvarande kostnadsökning att 
kunna hanteras vid anläggningsförrättningen, 
(s. 183). 

Ett annat argument var att en särskild regel i expropriationslagen 
skulle vara komplicerad, s. 185.  

Den invändning som enligt vår bedömning kan riktas mot dessa 
överväganden är att det är riktigt att kommunerna kan kompensera 
sig för ökade kostnader genom gatukostnadsbestämmelserna, men 
endast för allmän plats inte mark för allmänna byggnader som skola 
eller förskola. Detta berörs inte av utredningen, men påtalas i pro-
positionen, se nedan. Därutöver finns andra skillnader, se nedan 
under utredningens analys.  
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Remissutfallet till förslaget var blandat. Byggherrarna Sverige 
angav att ett potentiellt fördröjande element i planförfarandet för-
svann. Sveriges advokatsamfund ansåg att upphävandet var bra, 
eftersom en skyldighet för en enskild att under vissa förutsättningar, 
låt vara i vissa fall gynnsamma sådana, tvingas avstå mark utan ersätt-
ning, inte stod i överensstämmelse med det grundlagsskyddade 
egendomsskyddet. Att frågan om ersättningens bestämmande nu 
underställdes domstolsprövning var en garant för en rättssäker pro-
cess för den drabbade fastighetsägaren. Länsstyrelsen Stockholm 
tillstyrkte, medan länsstyrelserna i Västra Götaland och Dalarnas län 
avstyrkte utifrån reglernas betydelse för det frivilliga avtalet och att 
en ersättning på 125 procent var kostnadsdrivande. Även andra var 
kritiska utifrån samma argument. Det anfördes också att upphävan-
det stärkte markägarens ställning på bekostnad av kommunernas och 
skattebetalarnas. Majoriteten av kommunerna avstyrkte. Det som 
anfördes från kommunalt håll var följande enligt propositionen:  

Som argument för att förslaget inte ska genomföras framförs bl.a. att 
det kommer att få effekt på markprisfrågor även om kostnaderna för 
markåtkomsten sedan ingår i en gatukostnadstaxa. Förslaget i kombi-
nation med taxemodellen för gatukostnadsersättning kommer att inne-
bära förlängda processer och en kostnadsökning för skatte- och taxe-
kollektiven vid exploatering på privatägd mark. Det kan leda till att 
många projekt blir mindre lönsamma och förslaget kan därmed minska 
bostadsbyggandet. Vidare påpekas att även om reglerna i dag inte til-
lämpas strikt utgör de grunden för de exploateringsavtal som förhandlas 
fram mellan kommun och exploatör. Vidare framhålls att om exploa-
törsbestämmelserna tas bort försvinner kommuners möjlighet att utan 
ersättning lösa in inte bara allmänna platser utan även kvartersmark för 
allmänt ändamål. Det upplevs härvid som märkligt att ersättning ska 
utgå med ett påslag på 25 procent på marknadsvärdet när ändamålet är 
till nytta för boende inom området. Även om förfarandet med länssty-
relsens prövning kan anses föråldrad ger de nuvarande bestämmelserna 
på ett klart och tydligt sätt riktlinjer för när överlåtelse av mark för all-
män plats kan ske utan ersättning, dvs. kopplat till den nytta som fastig-
hetsägaren kan väntas få av planens genomförande. Om exploatörsbe-
stämmelserna upphävs lämnas förslag om att motsvarande lagreglering 
i stället kommer till stånd i expropriationslagen. Sveriges Kommuner och 
Landsting anser att systemet som det ser ut i dag fungerar relativt väl. Att 
införa flera moment för kommunal markåtkomst genom ett ersättnings-
förfarande enligt expropriationslagen med åtföljande möjligheter att pro-
cessa om den markersättning som ska utgå, innebär att genomförande-
processen ytterligare tyngs och försvåras. Förutsägbarheten beträffande 
dessa kostnader kommer också att minska. Vad fastighetsägaren får betalt 

Page 108 of 544



Juridisk bakgrund SOU 2018:67 

90 

för gatu- och allmänplatsmark får han eller hon betala tillbaka i gatukost-
nadsersättning. Förslaget torde ge en kostnadsdrivande effekt som inte är 
önskvärd. Det riskerar få till följd ett minskat intresse för kommunerna 
att detaljplanelägga privat mark för exploatering,  
se (s. 165–166).  

I propositionen föreslogs därefter att exploatörsbestämmelserna 
skulle upphävas. Det angavs flera skäl. 

Behovet av en likriktning var ett, regeringen menade att eftersom 
andra bestämmelser i PBL utgick från ersättning enligt expropria-
tionslagen var det önskvärt även för detta fall. Vidare pekades på att 
bestämmelserna sällan användes och att bedömningen därför var svår 
och osäker. Olika beslut innebar en orättvisa och det fanns en risk 
för att små och stora markägare behandlades olika. Länsstyrelsens 
roll var ett annat argument, regeringen anförde om detta följande:  

Länsstyrelsen har många andra uppgifter under planprocessen. Inte 
minst är rollen som länsstyrelsen spelar under plansamrådet viktig. 
Härutöver ska länsstyrelsen under granskningstiden avge ett yttrande 
över planen, pröva överklaganden av ett kommunalt planbeslut och 
pröva frågan om ingripande med stöd av bestämmelserna i 11 kap. PBL. 
Länsstyrelsens prövning av ersättningsbefriade markrättigheter kan i 
detta sammanhang ses som ett föregripande av de prövningar m.m. som 
ska ske av länsstyrelsen i andra sammanhang under planprocessen. Nu 
nämnda omständigheter talar enligt regeringens uppfattning för att 
länsstyrelsen inte ska pröva frågan om avstående av rättigheter till mark, 
(s. 169). 

Andra skäl var att genom den nya uttryckliga regleringen om att 
kommunerna i ett exploateringsavtal kunde ställa krav om att 
exploatören skulle finansiera de allmänna platserna bortföll det hu-
vudsakliga argumentet, dvs. frågan kunde lösas genom avtal. Vidare 
utgjorde länsstyrelsernas beslut ett hinder mot ändring av detaljplan. 
Bestämmelserna var också svåra att tillämpa och kolliderade med 
andra bestämmelser om att markägare kan påföras gatukostnader 
och användes dessutom också i begränsad utsträckning.  

Regeringen menade också att bestämmelserna om gatukostnads-
ersättning innebar att kommunerna kunde få tillbaka den ersättning 
de betalt för mark för allmän plats av fastighetsägarna. Kommunens 
kostnader för mark avsedd för allmän plats skulle nämligen kunna 
ingå i det belopp kommunerna fördelar mellan fastighetsägarna för 
allmän plats. Däremot anför regeringen att det saknas bestämmelser 
för kommunerna att få tillbaka ersättning för mark för exempelvis 

Page 109 of 544



SOU 2018:67 Juridisk bakgrund 

91 

skolor och daghem. Kommunerna kan inte heller i exploaterings-
avtal kompensera sig genom att låta byggherren bygga anläggningar 
för skola och daghem (se beträffande hela redogörelsen avsnitt 7.5).  

Utredningen analys – Konsekvensen  
av upphävandet av de s.k. exploatörsbestämmelserna  
och införandet av regleringen av exploateringsavtalet  
för kommunens markförvärv 

Regelverket, dess förändringar och sambanden mellan olika paragra-
fer är komplexa. Här ska den samlade innebörden för kommunernas 
markförvärv analyseras, eftersom det här finns ett samband mellan 
de tidigare exploatörsbestämmelserna, gatukostnadsbestämmelserna 
och den nya regleringen av vad som är tillåtet respektive inte tillåtet 
att komma överens om i ett exploateringsavtal.  

Kommunerna är oftast huvudman för allmän plats och har ett an-
svar för att se till att det finns skolor m.m. Det betyder att kommu-
nerna när en detaljplan genomförs och bostäder skapas behöver för-
värva mark för allmän plats eller för exempelvis skolbyggnader. 
Effekten av upphävandet av exploatörsbestämmelserna blev att kom-
munerna inte längre kan lösa in mark utan ersättning., vid tvångsin-
lösen krävs ersättning med 125 procent. Den förändrade lagstiftningen 
blir utgångspunkt för frivilliga avtal. Det betyder att kommunerna 
efter upphävandet behöver förvärva mark för allmänna ändamål till ett 
överpris. Det kan ske genom ett avtal eller om det är svårt för kommu-
nen att sluta ett köpeavtal återstår inlösen med ersättnings enligt ex-
propriationslagen på 125 procent och dessutom ett långdraget och re-
surskrävande domstolsförfarande. Sedan kan dock kommunerna ge-
nom gatukostnadsbestämmelserna för allmän plats återkräva och 
tvångsmässigt fördela kostnaderna bland fastighetsägare. I det belop-
pet ingår alltså även kommunernas kostnad för marken. Kommunerna 
kan alternativt i ett exploateringsavtal komma överens med byggherren 
om att denne ska finansiera allmän plats. Det betyder att kommunen 
även kan avtala om att byggherren ersätter kommunen för markkost-
nad. Skillnaden mot tidigare är därmed att kommunen först måste 
kunna sluta ett köpeavtal till ett överpris för att undvika en domstols-
process och sedan fördela kostnaden antingen tvångsmässigt eller om 
överenskommelse kan ske med byggherren avtalsmässigt. Detta gäller 
endast för allmän plats. Vi menar att detta är en försämring och att det 
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fördröjer genomförandet. Vidare är det kostnadsdrivande, eftersom 
det blir ett överpris som fördelas.  

För mark avsedd för skolbyggnader, vårdinrättningar osv. blev 
konsekvensen än större. Kommunerna kan inte längre lösa in sådan 
mark utan ersättning utan kan behöva betala 125 procent av mark-
värdet i ett köpeavtal. Kan inget avtal ingås krävs ersättning och för-
farande enligt expropriationslagen. Kommunerna kan inte heller 
sedan kräva byggherren på ersättning tvångsvis genom gatukost-
nadsbestämmelserna, eftersom de bara gäller för allmän plats. De 
kan inte heller i ett exploateringsavtal överföra kostnaden, eftersom 
det i den införda 41 § finns ett förbud mot det.  

Medfinansieringsersättning 

Genom en lagändring ska kommunen sedan den 1 april 2017 även 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för medfinansie-
ringsersättningen, om kommunen avser att avtala om sådan ersätt-
ning. Detta föreslogs i prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid sats-
ningar på transportinfrastruktur. I propositionen är huvudförslaget 
att en kommun som medfinansierar statlig eller landstingskommu-
nal transportinfrastruktur får förhandla med en byggherre eller 
fastighetsägare om att ersätta kommunen för en del av den medfi-
nansiering som kommunen lämnar (medfinansieringsersättning). 
Det ledde till en lagreglering i 6 kap. 40 §, som också trädde i kraft i 
april 2017 om att ett exploateringsavtal får omfatta medfinansie-
ringsersättning under förutsättning att den väg eller järnväg som 
kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter 
som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. Regeringen ansåg 
därefter att det var naturligt att om kommunen avser att avtala om 
medfinansieringsersättning, ska kommunen anta riktlinjer som 
anger de grundläggande principerna för sådan ersättning (s. 21).  

4.5.4 Markanvisning – innehållet i den nya lagstiftningen 

Som framgått utreddes markanvisningar främst av Statskontoret 
Av Statskontorets rapport från 2012 framgår sammanfattningsvis 

följande:  
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Statskontoret granskade den kommunala markanvisningsproces-
sen och undersökte hur den påverkade konkurrensen. Uppdraget 
skilde sig därmed från vårt uppdrag, som inte handlar om konkur-
rens utan om tidsfördröjning. 16 kommuner undersöktes och en för-
djupad granskning gjordes för kommunerna Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås. 

Statskontorets slutsats var att den dåvarande markanvisningspro-
cessen var oförutsägbar. Skälen var att processen inte var lagreglerad 
och därmed varierade mellan kommunerna och även inom de en-
skilda kommunerna. Valet av byggherre vilade inte på objektiv 
grund. Ett problem var också att juridiskt bindande avtalsvillkor 
fastställdes sent i processen, vilket innebar att byggherrarna mycket 
sent kunde göra sig en uppfattning om projektets lönsamhet. Det 
största problemet skulle vara bristande transparens. Det saknades in-
formation från kommunernas sida om exempelvis motiv till val av 
byggherre och utvecklade system för dokumentation, uppföljning 
och utvärdering. Detta hindrade kommunerna från att dra nytta av 
erfarenheter och gjorde det svårt för byggherrarna att anpassa sina 
projekt efter kommunens efterfråga. Detaljstyrningen och ryckig-
heten riskerade att påverka konkurrenskraften, innovationen och ut-
vecklingen i negativ riktning.  

Statskontoret bedömde att det inte var möjligt att föreslå en lag-
reglering av processen utan föreslog utifrån detta i stället bl.a. att 
kommunernas markpolitik skulle förtydligas.  

Statskontorets rapport behandlades också i proposition 
2013/14:126. Regeringen föreslog i den att en ny lag ska antas om 
riktlinjer för markanvisningar och att den ska innehålla en skyldighet 
för kommunen att anta riktlinjer. I övrigt realiserades inte förslagen 
i rapporten.  

Den 1 januari 2015 trädde därefter lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar i kraft. Den innehåller endast två 
paragrafer. 1 § upprepar PBL:s definition av markanvisning, se inled-
ningen till 4.4 och i 2 § anges att en kommun ska anta riktlinjer för 
markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångs-
punkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. En kommun 
som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta 
sådana riktlinjer.  
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I januari propositionen 2014/15:122 Nya steg för en effektivare 
plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid 
omgivningsbuller övervägdes även om de finansieringsbegränsningar 
som införts för exploateringsavtal, om att det är ett tillåtet villkor att 
exploatören ska finansiera gator m.m., men inte exempelvis skol-
byggnader borde införas också för markanvisningar, men regeringen 
bedömde att det inte var nödvändigt. Skälen angavs till följande:  

När det gäller de materiella kraven för exploateringsavtalen anser reger-
ingen, i likhet med vad som redovisas i promemorian, att läget är an-
norlunda. Regeringen delar uppfattningen att det finns principiella skill-
nader mellan ett exploateringsavtal och en markanvisning, förutom den 
grundläggande skillnaden att det ursprungligen är olika ägare till den 
berörda marken. Ett exploateringsavtal tecknas alltid före tidpunkten 
för detaljplanens antagande medan en markanvisning kan ingås antingen 
före eller efter det att en detaljplan antas. En markanvisning kan också 
tecknas för områden helt oberoende av att det inte finns någon detalj-
plan eller av att det planeras för en sådan planläggning. En viktig skillnad 
mellan ett exploateringsavtal och en markanvisning är vidare att ex-
ploateringsavtalet i första hand fördelar kostnader mellan kommunen 
och byggherren eller fastighetsägaren medan ett avtal om markanvis-
ning i stället reglerar värden. Dessa omständigheter innebär att markan-
visningarna enligt regeringens uppfattning inte bör omfattas av de be-
gränsningar som följer av 6 kap. 40–42 §§ PBL  
(s. 49–50).  

Den 1 januari 2016 infördes i lagstiftningen att även markanvisningar 
på samma sätt som exploateringsavtal skulle redovisas i planbeskriv-
ningen genom a. prop. Skälet var att harmonisera reglerna för ex-
ploateringsavtal och markanvisningar. I propositionen anförs att 
skälen om offentlighet, insyn och delaktighet även gällde markanvis-
ning. Samtidigt redovisades i propositionen att det finns skillnader 
mellan exploateringsavtalen och markanvisningarna och att kravet på 
samordning därför inte kan vara samma för de olika avtalen. Skälet 
skulle vara att avtalet om markanvisning kan ingås efter att detaljpla-
nen antagits. Regeringen anförde därför att kravet på exakthet i plan-
beskrivningen för markanvisningar inte borde sättas för högt. Det 
borde vara tillräckligt att kommunen redovisar sin avsikt att ingå ett 
markanvisningsavtal respektive sina intentioner om vad detta avtal 
bör omfatta (s. 48).  
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4.5.5 Andra övergripande bestämmelser 

Utöver det redovisade finns det några andra generella bestämmelser 
som har betydelse för exploateringsavtal och markanvisningsavtal. 
I regeringsformen finns några övergripande rättsprinciper.  

Legalitetsprincipen som regleras i 1 kap. 1 § 3 stycket regerings-
formen anger att den offentliga makten utövas under lagarna och den 
gäller även kommunerna. Objektivitetsprincipen förutsätter saklig-
het och opartiskhet. Likhetsprincipen kräver att alla behandlas lika. 
Det betyder exempelvis att olika byggherrar ska behandlas lika. Av 
kommunallagen följer att kommunens medborgare ska behandlas 
lika enligt den s.k. likställighetsprincipen, såvida det inte finns sak-
liga skäl till något annat (2 kap. 2 §). Utöver dessa rättsprinciper 
finns också avtalslagens (1915:218) bestämmelser, bl.a. med inne-
börd att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller upphävas.  

Vid markförsäljning gäller EU:s statsstödsregler och det är inte 
tillåtet med stöd från kommuner och landsting som kan anses kon-
kurrensbegränsande. Offentliga försäljningar av egendom ska i prin-
cip ske till marknadspris för att inte försäljningen ska riskera att be-
dömas vara otillåten, se Bostadsbyggandets spelregler och kommu-
nernas roll, SOU 2015:105 s. 156. Slutligen finns det formkrav i 
Jordabalken om hur avtal om försäljning av fast egendom som mark 
ska utformas. 

Av särskild betydelse för exploateringsavtal är vidare bestämmel-
sen i regeringsformen om att ägarens rätt till sin mark är grundlags-
skyddad.  

4.5.6 Kommunens möjlighet att ställa villkor 
i ett exploateringsavtal  

Bakgrund 

Det är av intresse för utredningen att klargöra vilka verktyg kom-
munen har för att se till att avtalet realiseras, att bebyggelse sker utan 
dröjsmål.  

Grundförutsättningarna mellan ett exploateringsavtal och ett mark-
anvisningsavtal skiljer sig åt. Markanvisningsavtalet är en option, där 
köpeavtalet tecknas i efterhand om vissa villkor är uppfyllda. Som fram-
går av kapitel fem uppställer kommunerna för markanvisning i det 
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efterföljande köpeavtalet en mängd olika villkor för att påskynda 
processen. För privat mark gäller dock att exploateringsavtalet, 
reglerar såväl kommunens som byggherrens åtaganden. De villkoren 
kommunerna vill ställa med syfte att se till att bebyggelsen kommer 
till utan onödigt dröjsmål behöver därför ställas i exploaterings-
avtalet.  

Det kommunen kan göra är inledningsvis att villkora detaljplane-
beslutet med att exploateringsavtalet ingås. Det innebär att byggrät-
ten inte är garanterad om inte avtalet kan tecknas. Att göra så är en-
ligt SKL det bästa påtryckningsmedel för att få fram ett godtagbart 
exploateringsavtal (se SKL:s skrift Exploateringsavtal för fritids-
bebyggelse från 1991 s. 26). Den möjligheten innebär dock i sin tur 
att exploateringsavtalet, som är ett civilrättsligt avtal, ges ett offent-
ligrättsligt inslag. Det har till oss anförts att kommunens tecknande 
av det civilrättsliga avtalet om exploatering skulle kunna bedömas 
som myndighetsutövning utifrån att det i grunden finns ett offent-
ligrättsligt påtryckningsmedel. Vi kommer att återkomma till det ne-
dan under rubriken myndighetsutövning.  

Det står också klart att kommunen kan kräva att exploatören stäl-
ler en säkerhet för att avtalet genomförs. Det kan handla om en 
bankgaranti, borgen eller pant (se nämnda skrift från SKL s. 20).  

Mer komplicerat skulle det vara med specifika villkor som före-
skriver att exploatören ska uppfylla byggandet inom viss tid.  

Ett exploateringsavtals främsta syfte är att fördela kostnaderna 
mellan byggherre och kommun, men samtidigt får det även innehålla 
andra villkor. I proposition 2013/14:126 En enklare planprocess an-
för regeringen följande om vad ett exploateringsavtal får innehålla:  

Utöver sådana frågor som rör rent ekonomiska förhållanden mellan 
kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare kan ett exploate-
ringsavtal givetvis också reglera andra förhållanden. Det gäller exempel-
vis frågor om bebyggelsens utformning, bl.a. genom hänvisning till ge-
staltningsprogram, samt utformningen av allmänna platser. Även frågor 
av mera administrativ karaktär kan behandlas i ett exploateringsavtal. 
Det kan härvid handla om tidsplanering (egen kursivering), kontroller 
och garantitider för exploatörens åtgärder, ansökningar om lantmäteri-
förrättningar, frågor om säkerheter och förfarandet vid tvister, m.m.  
    De åtgärder som ska kunna ingå i byggherrens eller fastighetsägarens 
åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Det 
innebär att de överenskommelser som träffas i nu nämnda avseenden 
ska vara skäliga med hänsyn till exploateringens art och omfång samt 
den nytta de avtalsslutande parterna har av att detaljplanen genomförs 
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på ett bra sätt. Vägledning om vad som avses med nytta och att åtgär-
derna ska stå i rimligt förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens 
åtagande finns i propositionen En enklare plan- och bygglag (prop. 
2009/10:170 s. 250 f.).  
    Tillämpat på exploateringsavtal blir reglerna om skälighet och nytta 
närmast komplementära till bestämmelser om vad avtalet får omfatta. 
Så länge byggherren eller fastighetsägaren uppnår någon ekonomisk 
nytta med avtalet är lagens krav uppfyllda  
(s. 157). 

Som kursiverats anges det uttryckligen att ett exploateringsavtal 
även får innehålla tidsplan. Det har dock till oss anförts att tidsplan 
här i första hand skulle kunna syfta på tidsplan för åtgärder som tra-
ditionellt ingår i ett exploateringsavtal, exempelvis att exploatören 
vid viss tidpunkt ska ha färdigställt en allmän plats. Det som dock 
skulle vara oklart är om en kommun även i ett exploateringsavtal kan 
kräva att bostäderna skulle vara färdiga vid viss tidpunkt, dvs. att ett 
exploateringsavtal skulle kunna innehålla en tidsplan för exploate-
ringens genomförande och vite om någon av parterna inte skulle 
uppfylla det. Det skulle kunna innebära att kommunen i avtalet kan 
kräva en byggstart och/eller färdigställande inom en viss tid och att 
vite kan utgå om så inte sker.  

Denna fråga är dock omdiskuterad och det finns en uppfattning 
hos många kommuner om att detta inte är tillåtet. Från Sveriges 
Byggindustrier har anförts att det skulle vara anmärkningsvärt om 
kommuner, utan stöd i lag, i exploateringsavtal kunde införa ”bygg-
tvång”. Enligt den förefaller det egendomligt att en kommun skulle 
kunna tvinga fram byggande, från enskilda, som är den part som står 
all risk i ett byggande. Med en sådan ordning, skulle benägenheten 
att söka tillstånd till byggande, i form av bygglov eller detaljplan, 
minska enligt organisationen.  

SKL anför också i sin skrift Planering och genomförande – Ned-
slag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora att kommunerna måste 
säkerställa att det finns stöd i lagen för de krav som ställs i ett exploa-
teringsavtal, t.ex. kan inte krav ställas på byggstart, bilaga, Råd från 
SKL. Samtidigt finns det en uppfattning om att det är oklart vad som 
gäller. 

Ett annat villkor som är omdiskuterat i exploateringsavtal är frå-
gan om upplåtelseformer. Det är oklart om kommunen i ett exploa-
teringsavtal kan kräva att de framtida bostäderna ska upplåtas i ex-
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empelvis hyresform. Denna fråga ligger utanför utredningens upp-
drag. Regeringen har gett uppdraget till Översiktsplaneutredningen 
att utreda frågan om upplåtelseform i detaljplan. 

Civilrättsligt avtal 

Inledningsvis är exploateringsavtal civilrättsliga avtal mellan kom-
mun och byggherre. Det innebär att Lag (1915:218) om avtal och 
andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, framöver av-
talslagen, gäller. Enligt den blir inte villkor som är alltför långtgående 
automatiskt ogiltiga. I stället skulle det krävas att byggherren i dom-
stol drev en talan om jämkning eller upphävande av avtal enligt av-
talslagens bestämmelser. (Det är endast vissa villkor i avtal som blir 
direkt ogiltiga, det kan handla om villkor som kräver särskilda form-
krav enligt exempelvis Jordabalkens formkrav för fastighetsköp, 
men det är inte aktuellt här).  

Innebörden av detta är att exploateringsavtalen på samma sätt 
som andra avtal kan jämkas eller ogiltigförklaras enligt avtalslagens 
bestämmelser om det väcks talan i domstol. Det skulle i första hand 
handla om 36 § avtalslagen som anger att ett avtalsvillkor får jämkas 
eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare in-
träffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Här ska sär-
skild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som har en under-
lägsen ställning i avtalsförhållandet. Det betyder att maktbalansen 
skulle kunna beaktas vid denna bedömning. En förutsättning för 
framgång är dock att exploatören kan bevisa att villkoret är oskäligt. 
En annan paragraf av intresse är 29 § som anger att om någon rätts-
stridigt tvingat någon att ingå avtal är avtalet inte gällande, dvs. dom-
stolen kan upphäva det om tvånget kan bevisas, se nedan under myn-
dighetsutövning och avtalslagen.  

Myndighetsutövning 

Det som i sammanhanget komplicerar frågan är att ett exploaterings-
avtal inte bara är ett civilrättsligt avtal utan att det dessutom finns 
vissa offentligrättsliga inslag.  
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Från den 1 juli 2018 gäller en ny Förvaltningslag som utreddes av 
Förvaltningslagsutredningen i betänkandet En ny förvaltningslag, 
SOU 2010:29. Utifrån förslaget la regeringen proposition 2016/17:180. 
I dessa förarbeten behandlas för det här sammanhanget flera relevanta 
frågor.  

Med myndighetsutövning avses beslut och andra åtgärder som en 
myndighet vidtar gentemot en enskild med stöd av en befogenhet 
som myndigheten har getts genom ett konkret beslut av regeringen 
eller riksdagen eller genom en offentligrättslig författning. Det är 
ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna och gäller 
oberoende av om den aktuella åtgärden uttrycker en skyldighet för 
någon enskild eller innebär att någon enskild gynnas i det enskilda 
fallet. I dessa situationer är den enskilde i förhållande till det all-
männa i en beroendeställning som inte har sin grund i ett frivilligt 
åtagande. Det innebär att myndigheten i dessa fall – till skillnad från 
i t.ex. ett avtalsförhållande – ensidigt har att besluta i saken (jfr prop. 
1971:30 del 2 s. 331, prop. 1972:5 s. 498–499, prop. 1975:78 s. 180 
och prop. 1988/89:113 s. 11, sammanfattat i prop. 2016/17:180 
s. 48).  

Däremot avses inte befogenheter, som härrör från avtal och som 
alltså ytterst baseras på civilrättsliga regler utan det ska röra sig om 
ärenden, som ensidigt avgörs av myndighet. Det ska röra sig om 
”bindande” beslut, som är uttryck för samhällets ”maktbefogen-
heter” i förhållande till medborgarna. Typiska utslag av myndighets-
utövning är beslut, varigenom den enskilde åläggs att göra, tåla eller 
underlåta något, se betänkande av Förvaltningslagsutredningen, 
s. 102.  

Legalitetsprincipen innebär att det allmänna när det handlar om 
myndighetsutövning inte kan uppställa villkor om krav på presta-
tion, vederlag eller avgift utöver vad man kan uppställa i lag. Det 
hjälper inte heller med samtycke från motparten. Det innebär att det 
allmänna inte har möjlighet att uppställa villkor som går längre än 
vad offentligrättslig lagstiftning medger.  

Legalitetsprincipen har tidigare inte varit lagreglerad, men 
kommer att uttryckligen framgå av den nya Förvaltningslagen. Den 
är nu formulerad såhär:” En myndighet får endast vidta åtgärder som 
har stöd i rättsordningen”. I propositionen anges följande om vad 
stöd av rättsordningen betyder:  
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Regeringen anser att kravet enligt förvaltningslagen på legalitet – i likhet 
med 1 kap. 1 § RF – bör innebära ett krav på att myndighetens agerande 
ska ha stöd i någon av de källor som tillsammans bildar rättsordningen 
i vidsträckt mening. Vad som bör krävas är alltså att det ska finnas någon 
form av normmässig förankring för all typ av verksamhet som en myn-
dighet bedriver. Däremot bör det inte ställas krav på att varje enskild 
åtgärd som en myndighet vidtar kan kopplas till ett specifikt bemyndi-
gande. Kravet på legalitet bör inte heller uppfattas så att en myndighets 
åtgärd måste ha uttryckligt stöd i en viss lagbestämmelse eller i andra 
föreskrifter som har meddelats i enlighet med 8 kap… 
    För att säkerställa detta bör lämpligen uttrycket ”rättsordningen” an-
vändas i stället för ”lag eller annan författning”, som fanns i lagrådsre-
missens lagtextförslag.  
    På förvaltningens olika sakområden är frågor om ärendehandläggning 
och beslutsfattande ofta relativt detaljerat reglerade i tillämplig special-
författning och i övrigt gäller de allmänna bestämmelserna i förvalt-
ningslagen. På det polisiära området utgör bestämmelserna i 8 § polis-
lagen det rättsliga stödet för många av de åtgärder av operativt slag som 
bl.a. Säkerhetspolisen vidtar. I andra fall är det fråga om att tillämpa all-
männa eller särskilda bestämmelser i myndighetens instruktion eller 
myndighetsförordningen (2007:515) eller i någon annan förordning 
som regeringen har utfärdat. Så kan t.ex. vara fallet i fråga om befogen-
heten för en myndighet att ingå civilrättsliga avtal eller annars uppträda 
som privaträttsligt subjekt. Som Migrationsverket uppmärksammar kan 
legalitetskravet i något fall även anses vara uppfyllt genom ett förvalt-
ningsbeslut, exempelvis i form av ett regleringsbrev”, 
(s. 60). 

Tom Madell anför i sin bok Avtal mellan kommuner och enskilda 
Avtalsslut och rättsverkningar från år 2000 följande specifikt om le-
galitetsprincipen och exploateringsavtal:  

Reglerna i PBL och övriga förvaltningsrättsliga principer sätter alltså 
gränserna för vad som kan avtalas, även om det finns stor frihet att i 
avtalen reglera sådant som inte närmare preciseras i plan – och bygglag-
stiftningen 
(s. 126). 

Klagorätt 

För att förstå exploateringsavtalens juridiska konstruktion, att de är 
civilrättsliga avtal, men samtidigt har offentligrättsliga inslag är den 
s.k. klagorätten av intresse. Om tecknandet av avtalen är myndig-
hetsutövning innebär det att de skulle kunna överklagas?  
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I proposition 2013/14:126 uttalar sig regeringen om exploa-
teringsavtal och överklagande. Följande förs fram:  

En viktig del av plangenomförandet regleras emellertid inte inom ramen 
för den lagreglerade planprocessen. Det gäller just exploateringsavtalen 
vars innehåll självfallet inte enbart kommer att påverka förhållandena 
mellan kommunen och exploatören utan också, direkt och/eller indi-
rekt, beröra relationen gentemot tredje man – bl.a. mot fastighetsägare 
och andra berörda sakägare. Detta medför att stora delar av plangenom-
förandet inte kommer att redovisas i detaljplanens planbeskrivning och 
att exploateringsavtalen inte kommer omfattas av insyn. Exploaterings-
avtalen förhandlas således fram vid sidan om den ordinarie planlägg-
ningsproceduren och bekräftas i slutändan enbart och direkt genom ett 
formellt godkännande av den nämnd i kommunen som har ansvar för 
exploateringsverksamheten. Ett sådant beslut kan dessutom enbart bli 
föremål för prövning enligt kommunallagens bestämmelser om laglig-
hetsprövning,  
(s. 161).  

Laglighetsprövning regleras i kommunallag (2017:725). Av 13 kap. 
2 § följer att alla beslut av fullmäktige eller beslut av en nämnd, som 
inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, får laglig-
hetsprövas av enbart kommunmedlemmar. Innebörden av en laglig-
hetsprövning är att om klagomålet bifalls leder det till att det över-
klagade beslutet helt eller delvis upphävs, men domstolen får inte 
sätta något annat beslut i det upphävdas ställe, domstolen kan alltså 
inte ompröva eller ändra det överklagade beslutet. Enligt kommu-
nallagen gäller att ett överklagat beslut ska upphävas enligt den s.k. 
laglighetsprövningen, om 1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen 
eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet inte har haft 
rätt att göra det, eller 4. beslutet annars strider mot lag eller annan 
författning.  

Den första punkten avser endast själva förfarandet, det har inget 
att göra med beslutets innehåll, (se Kommunala befogenheter av Ulf 
Lindquist, Olle Lundin och Tom Madell, Upplaga 8, Utgivningsår 
2016, s. 67). Det enda som därmed skulle kunna vara relevant för 
villkor i ett exploateringsavtal och stöd i rättsordningen är då 
punkt 4, att beslutet skulle stå i strid mot lag eller annan författning. 
Av litteraturen följer dock att det brukar tillämpas när det klandrade 
beslutet har brutit mot uttrycklig författningsregel, se a.a. s. 68, 
vilket också följer av ordalydelsen i paragrafen. Därmed borde frågan 
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om ett avtalsvillkors stöd i rättsordningen inte kunna prövas i en 
laglighetsprövning.  

Sammanfattningsvis följer att det inte är möjligt att överklaga ett 
exploateringsavtal i sig, i stället kan enbart nämndens beslut att god-
känna det prövas i en laglighetsprövning. Som framgått skulle ett be-
slut om att anta ett exploateringsavtal enbart kunna upphävas om 
beslutet stred mot en uttrycklig lagbestämmelse., Slutsatsen är att 
exploateringsavtalens innehåll oavsett om de utgör myndighetsutöv-
ning endast kan angripas genom avtalslagen.  

Myndighetsutövning och avtalslagen 

När det kommer till myndighetsutövning och avtalslagen är 29 § av 
särskilt intresse. Som framgått ovan gäller enligt 29 § att en domstol 
kan upphäva ett avtal om någon rättsstridigt tvingat någon att ingå 
avtal.  

Här finns ett rättsfall av intresse, NJA 1980 s. 1. Avgörandet be-
handlar en kommun som i ett exploateringsavtal krävde att två ägare 
av två skilda fastigheter skulle åta sig ett solidariskt ansvar för att 
fullgöra avtalet. Kommunen begärde att båda solidariskt skulle utge 
skadestånd och vite för försenad prestation. Kommunen hade till de 
två fastighetsägarna sagt att om avtalet inte undertecknades skulle 
bygglov inte beviljas.  

Högsta domstolen ansåg att kommunen utnyttjat sin offentliga 
makt genom att hota att inte bevilja bygglov för att skaffa sig ett 
fördelaktigt avtal. Villkoret om solidariskt ansvar stred mot bygg-
nadslagstiftningen, eftersom möjliga villkor för bygglov var fast-
ställda i lag. Detta ansåg HD vara ett tvång enligt 29 §. HD menade 
att avtalet i och för sig föll utanför lagstiftningen, men det uppnåd-
des som en följd av kommunens maktbefogenheter.  

Rättsfallet visar att domstolar kan använda sig av 29 § Avtalslagen 
om kommunerna vid myndighetsutövning framtvingar avtalsvillkor 
utan stöd i rättsordningen.    
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Grundlagen 

Det som i sammanhanget också tycks vara en faktor av betydelse är 
att det handlar om privat mark. Som framkommit i detta kapitel kan 
även markanvisning vara ett genomförande av detaljplan. Om ett ex-
ploateringsavtal på grund av sin koppling till detaljplan skulle vara 
myndighetsutövning skulle därmed även ett avtal om markanvisning 
och det efterföljande köpeavtalet behöva bedömas som myndighets-
utövning. Detta framgår av proposition 2013/2014:126 i samband 
med överväganden om byggverks tekniska egenskaper. Regeringen 
anför följande:  

När det gäller s.k. markanvisningsavtal (se även avsnitt 11) handlar 
kommunen ibland inte utifrån sin offentliga makt. När markanvisnings-
avtalet inte avser genomförande av detaljplan, finns det i princip inga 
hinder för att i avtal ställa upp villkor om krav avseende byggnadsverks 
tekniska egenskaper, i vart fall inte så länge villkoren är hållbara utifrån 
t.ex. regleringen kring avtal, köp av fast egendom och kommuners kom-
petens enligt kommunallagen (1991:900), 
(s. 220).  

Som framgått av kapitel fem använder sig dock kommunerna när det 
gäller markanvisning/köpeavtal av mycket långtgående villkor om 
vite och tidsplan för färdigställande av bostäder. I diskussionen förs 
ofta fram att skillnaden skulle vara att exploateringsavtal avser privat 
mark och markanvisning kommunal mark. Som framgått här finns 
det dock ingen skillnad när det gäller myndighetsutövning. De olika 
synsätten om vad som anses vara tillåtna avtalsvillkor och den varie-
rande praxisen är därmed svårförståelig.  

Den skillnad som finns mellan privat och kommunalägd mark är 
att den privata är grundlagsskyddad, se ovan avsnittet under exploa-
törsbestämmelserna.  

Som framgått där diskuterade regeringen i proposition 
2009/10:170 s. 250, om hur regeringsformens egendomsskydd och 
Europakonventionens krav förhåller sig till att byggherren tvingas 
avstå egen mark utan ersättning som ska användas till allmän plats. 
Regeringen betonade där att om avtalet är till nytta för byggherren 
strider inte kravet om att byggherren behövde avstå mark utan er-
sättning mot grundlagen eller Europakonventionen.  

Eftersom ett avstående av mark inte strider mot grundlagen bör 
ett mindre ingripande villkor om tidsplan rimligen inte heller kunna 
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strida mot grundlagen under förutsättning att avtalet är till nytta för 
exploatören. En sådan bestämmelse gäller redan enligt 40 § PBL.  

Utredningens analys 

Exploateringsavtal är civilrättsliga avtal. De kan inte överklagas utan 
om en avtalspart i efterhand skulle vara missnöjd med innehållet 
skulle den enda möjligheten vara en prövning i domstol enligt avtals-
lagens bestämmelser. I dagsläget är rättspraxis om detta mycket be-
gränsad, vilket beror på att exploatörerna generellt sett saknar in-
tresse av en domstolsprövning. Därmed är det svårt att dra säkra 
slutsatser om när ett exploateringsavtal skulle kunna jämkas eller 
upphävas av en domstol.  

Den generella utgångspunkten är alltid att ingångna avtal ska 
hållas. Det har förts fram att en domstol skulle kunna bedöma ett 
avtalsvillkor om tidsplan eller byggstart som oskäligt, utifrån att ex-
ploatören befinner sig i en beroendeställning gentemot kommunen. 
Som vi anfört tidigare och som vi återkommer till i kapitel sju ifrå-
gasätter vi om exploatören alltid befinner sig i ett underläge till kom-
munen, men självklart kan det förhålla sig så i ett konkret fall. När 
en domstol prövar om ett avtalsvillkor är oskäligt prövar den inte 
enbart villkoret som sådant utan gör en helhetsbedömning av avtalet. 
36 § avtalslagen innebär att ett avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas 
utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets inne-
håll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade för-
hållanden och omständigheter i övrigt. Enligt PBL gäller numera att 
avtalet som helhet ska vara skäligt. De åtgärder som ska kunna ingå 
i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt för-
hållande till dennes nytta av planen. Det innebär att de överenskom-
melser som träffas i nu nämnda avseenden ska vara skäliga med 
hänsyn till exploateringens art och omfång samt den nytta de avtals-
slutande parterna har av att detaljplanen genomförs på ett bra sätt. 
Det betyder också att om avtalet bedöms vara till nytta för exploa-
tören blir det rimligen mycket svårt att en domstol samtidigt skulle 
kunna slå fast att avtalet som oskäligt, det skulle förutsätta vittskilda 
bedömningar. I grunden har alltså exploatören numera ett dubbelt 
skydd genom såväl bestämmelsen i PBL som genom de avtalslagen. 
Vi återkommer till det i kapitel sju. 
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Det som tillkommer är om kommunen när den tecknar avtal 
ägnar sig åt myndighetsutövning. Frågan är komplex, eftersom ut-
gångspunkten är att exploateringsavtalen är civilrättsliga avtal. Av 
uttalanden i förarbeten till den nya Förvaltningslagen följer att med 
myndighetsutövning avses att exploatören i förhållande till det all-
männa skulle vara i en beroendeställning som inte har sin grund i ett 
frivilligt åtagande. Det skulle innebära att myndigheten i dessa fall – 
till skillnad från i t.ex. ett avtalsförhållande – ensidigt har att besluta 
i saken. Dessa uttalanden stämmer inte med de huvudsakliga förut-
sättningarna för ett exploateringsavtal. Kommunen har genom sitt 
planmonopol ensidigt rätt att fatta beslut om planläggning och be-
slut om detaljplan är förstås myndighetsutövning. Däremot är ingå-
endet av exploateringsavtal inte ett ensidigt beslut från kommunen 
utan ett ömsesidigt avtalsförfarande. Detta skulle tala för att själva 
avtalsförfarandet inte är myndighetsutövning. Samtidigt följer av 
högsta domstolens dom från 1980 att även avtal om de kopplas till 
kommunala beslut är myndighetsutövning, även om det kommunala 
beslutet i det fallet var bygglov och inte detaljplan. Av regeringens 
redovisning om markanvisningsavtal tycks också följa att uppfatt-
ningen har varit att kommunen vid genomförandeavtal använder sig 
av sin offentligrättsliga makt. Det är också oomstritt att det i mark-
anvisningsavtal och i efterföljande köpeavtal är tillåtet med bl.a. tids-
plan och vite. Som vi analyserat ovan kan den skillnaden inte förkla-
ras utifrån egendomsskyddet i bl.a. grundlagen.  

Sammantaget är det vår slutsats att frågan är komplex och slut-
satsen om det är myndighetsutövning eller inte är osäker. Som fram-
gått i 4.3.3 diskuterades även i samband med lagstiftningen om rikt-
linjer förhållandet mellan det civilrättsliga avtalet och lagstiftningen 
och lagrådet menade att frågan behövde klarläggas. Eftersom vi inte 
kan utesluta att kommunens tecknande av exploateringsavtal är 
myndighetsutövning kommer vi i vår fortsatta analys att utgå från 
att det är det.  

Med utgångspunkt om att tecknandet av exploateringsavtal är 
myndighetsutövning krävs det att avtalet och avtalsvillkoren på 
grund av legalitetsprincipen har stöd i rättsordningen. Som framgått 
ovan innebär det att det krävs någon form av normmässig förankring 
för all typ av verksamhet som en myndighet bedriver. Däremot bör 
det inte ställas krav på att varje enskild åtgärd som en myndighet 
vidtar kan kopplas till ett specifikt bemyndigande.  
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Sedan 2015 finns det lagstöd för att teckna exploateringsavtal, 
även om det inte är heltäckande och rimligen, med hänsyn till att det 
är frågan om civilrättsliga avtal, inte heller kan vara heltäckande. Av 
uttalande i propositionen följer att regleringen om att något är till-
låtet inte heller ska förstås som om andra är otillåtna, se a. prop. 
s. 304. Det som är reglerat är att avtalet som helhet ska vara rimligt 
samt att vissa villkor om finansiering är tillåtet, men att andra inte är 
det., Vidare finns det ett uttryckligt uttalande i propositionen om att 
en tidsplanering i ett exploateringsavtal är tillåtet. Det skulle leda till 
en slutsats om att det finns stöd i rättsordningen även för avtalsvill-
kor om tidsplan för att färdigställa bostäder under förutsättning att 
avtalet som helhet är rimligt. Mot det resonemanget har anförts att 
krav om tidsplan och byggstart skulle utgöra atypiska villkor, ef-
tersom ett exploateringsavtals syfte är att fördela kostnaderna 
mellan kommun och exploatör. Samtidigt är det övergripande syftet 
att genomföra detaljplanen, dvs. att få fram bebyggelse. Invänd-
ningen är därför osäker. Vi menar utifrån de förtydliganden om le-
galiseringsprincipen som skett i förarbeten till den nya Förvaltnings-
lagen att avtalsvillkor om tidsplan, byggstart och vite har stöd i rätts-
ordningen.  

Om en exploatör skulle anse att ett sådant avtalsvillkor skulle 
sakna stöd i rättsordningen skulle hen kunna väcka talan i domstol 
enligt 29 § Avtalslagen och göra gällande att avtalet kommit till ge-
nom tvång.  

4.5.7 Sammanfattning och avgränsning  

Under de senaste fem åren har exploateringsavtal och markanvis-
ningar varit föremål för en omfattande lagstiftningsprocess. Det har 
införts ändringar i lagstiftningen om att kommunerna om de vill ingå 
avtal om exploatering eller markanvisning ska anta riktlinjer. Dessa 
ska ange de grundläggande principerna för fördelning av kostnader 
och intäkter och andra förhållanden av betydelse. Från 1 april 2017 
ska även riktlinjer för medfinansieringsersättning i exploateringsav-
tal anges.  

Lagregleringen om riktlinjer är inte bindande varken för kommu-
nerna själva eller för de exploatörer som kommunen avser att ingå 
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avtal med. Till utredningen har anförts att det kan leda till en varie-
rande tillämpning från kommunerna.  

Syftet med lagregleringen var att öka transparensen, förutsägbar-
heten och därmed förhindra onödiga tidsförluster. Bakgrunden var 
uppfattningen om att en exploatör skulle stå i en stark beroendeställ-
ning till kommunen.  

Som framgått har de omfattande reformer som gjorts under de 
senaste åren för exploateringsavtal och markanvisningar samt även 
genomförandet varit att öka rättssäkerheten. Samtidigt skulle en 
möjlig motsägelse kunna vara att reformer som syftar till att öka 
transparens och rättssäkerhet även kan innebära administrativt mer-
arbete för kommunerna. Vi återkommer till denna fråga i kapitel sju.  

Sedan 2015 ska exploateringsavtal också vara lagreglerade, det har 
införts några bestämmelser. För exploateringsavtal, men inte mark-
anvisningar, gäller vissa begränsningar om finansiering, avtalet kan 
ha villkor om att byggherren ska vidta eller finansiera allmän plats 
som gator, anläggningar av vattenförsörjning och avlopp osv. men 
inte byggnadsverk som skola. Skälen för förslaget om förbud i avta-
let motiverades av att kommunen har ett lagstadgat ansvar att om-
besörja, exempelvis vård, skola och omsorg och att det vore princi-
piellt felaktigt att legalisera den typen av finansiering som omfattar 
sådana åtgärder som kommunen enligt lag är skyldig att tillhanda-
hålla. Vidare ska byggherrens åtaganden stå i rimligt förhållande till 
dennes nytta av planen. Bestämmelsen omfattar även villkor som be-
byggelsens utformning och mer administrativa bestämmelser som 
exempelvis tidsplanering.  

Samtidigt som det infördes krav om riktlinjer för exploaterings-
avtal och uttryckliga bestämmelser om vad ett exploateringsavtal 
fick innehålla upphävdes även de s.k. tidigare exploatörsbestämmel-
serna i 6 kap. 3–10 och 12 §§. Dessa innebar att en länsstyrelse efter 
begäran av en kommun kunde besluta att en fastighetsägare utan er-
sättning skulle upplåta eller avstå mark för allmän plats eller allmän 
byggnad om marken eller utrymmet behövdes för en ändamålsenlig 
användning av området och var skäligt med hänsyn till den nytta som 
ägaren kunde väntas få och övriga omständigheter.  

Konsekvensen av detta blev att kommunerna i dag inte längre kan 
låta exploatören finansiera byggnadsverk som skolor, och inte heller 
lösa in mark varken för allmän plats eller allmänna byggnadsverk 
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utan ersättning. Vi kommer att återkomma till frågan i kapitel 5 
och 7.  

En fråga är om det i ett exploateringsavtal är tillåtet för en 
kommun att ställa krav om vite eller en tidsplan för byggstart eller 
ett färdigställande av bostäder.  

Frågan är komplex, det handlar om oskälighet och tvång enligt 
avtalslagen, myndighetsutövning, stöd i rättsordningen och egen-
domsskyddet. Vår bedömning är att det oftast bör vara svårt för en 
byggherre att i en domstol kunna göra gällande att avtalsvillkoret är 
oskäligt under förutsättning att kommunerna följer regelverket i 
PBL som säger att avtalet som helhet ska vara rimligt för exploatö-
ren. Vi anser vidare att även om tecknandet av exploateringsavtal är 
myndighetsutövning har kommunerna stöd i rättsordningen för att 
ställa krav om tidsplan, byggstart med vite för att färdigställa bostä-
der. Därmed skulle det framstå som svårt att föreställa sig att detta i 
ett generellt perspektiv skulle kunna bedömas som ett tvång. Inte 
heller egendomsskyddet är i sig ett hinder för villkor i exploaterings-
avtal, om avtalet som helhet är till nytta för exploatören. En sådan 
bestämmelse gäller redan enligt PBL. Det skulle därmed enligt vår 
uppfattning inte finnas något generellt hinder för kommunerna att 
förhandla om ett sådant villkor i ett ömsesidigt avtal.  

Även utifrån denna bedömning är det ett problem att det finns 
en långlivad och mycket bestämd uppfattning hos kommunerna om 
att sådana avtalsvillkor är just ”otillåtna”. Det kan finnas flera skäl 
till det. En invändning är att även om villkoret inte är otillåtet kan 
det vara omöjligt, eftersom exploatörerna inte skulle acceptera dem. 
Andra skäl kan vara att den gängse tidigare föreställning var att ex-
ploatören befann sig i en beroendeställning samt att den lagstift-
ningen om exploateringsavtal med innebörd att avtalet ska vara till 
nytta för exploatören trädde i kraft först 2015. Sammantaget skulle 
den traditionella uppfattningen hos kommunerna, invändningar från 
byggindustrin frågans komplexitet och avsaknad av rättspraxis 
kunna tala för ett förtydligande i lag, vilket även skett för andra frå-
gor. Vi återkommer till detta i kapitel sju.  
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4.6 Den tidigare förköpslagen  

Fram till år 2010 gällde Förköpslagen (1967:868). Den innebar att 
kommunen under vissa förutsättningar hade en rätt att träda in i kö-
parens ställe i ett köpeavtal som hade upprättats mellan säljare och 
köpare. I stället fick kommunen en rätt att köpa fastigheten till det 
tidigare avtalade priset. Det kunde bl.a. ske om det handlade om 
mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävdes för tät-
bebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.  

Lagstiftningen var ett komplement till att kommunen kunde för-
värva behövlig mark genom egna avtal eller genom expropria-
tion/inlösen, som beskrivits ovan. Skillnaden mellan ett förköp och 
ett expropriationsförfarande var att säljaren hade valt att sälja fastig-
heten till ett bestämt pris, varför ingreppet mot säljaren inte blev lika 
stort. Syftet med förköpslagen var att utöka kommunernas möjlig-
heter att föra en aktiv markpolitik. Ett annat uttalat syfte med lagen 
var att motverka eller förhindra oförtjänta värdestegringsvinster 
(prop. 1967:90). Kommunernas möjligheter att förvärva fastigheter 
med stöd av lagen utvidgades successivt genom lagändringar under 
1970- och 1980-talet (prop. 1974:152 och 1983/84:141 och för hela 
stycket prop. 2009/10:82 s. 10–11). 

Dåvarande regeringen gav 2007 Boverket i uppdrag att genomföra 
en utvärdering av förköpslagen och dess tillämpning samt överväga 
om det finns något behov av en förköpslagstiftning. Uppdraget re-
dovisades 2008 i rapporten Utvärdering av förköpslagen.  

Verket föreslog att förköpslagen skulle behållas men att tillämp-
ningsområdet begränsades till att enbart avse tätbebyggelse och där-
med sammanhängande anordning. Verket ansåg att förköpslagen 
alltmer blivit ett viktigt planeringsredskap för kommunernas plane-
ring och tätbebyggelseutveckling. Genom den informationen skulle 
kommunerna få möjlighet att inte bara träffa avtal om markförvärv, 
utan även ingå exploateringsavtal gällande kommande planer och 
byggprojekt. Ett upphävande av lagen skulle enligt verket också 
medföra en risk för att antalet expropriationer skulle öka. Boverket 
framhöll också att en överväldigande majoritet av de kommuner som 
verket varit i kontakt med ville att förköpslagen skulle vara kvar.  

Rapporten behandlades av regeringen i prop. 2009/10:82. I denna 
föreslog regeringen att förköpslagen upphävs, vilket sedan också ge-
nomfördes. Som skäl anfördes följande:  
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Förköpslagen har spelat ut sin roll som ett medel att föra en aktiv kom-
munal markpolitik för att förhindra markvärdestegring och för att till-
godose behovet av mark för tätbebyggelse och därmed sammanhäng-
ande anordning. Även när det gäller övriga förköpsgrunder har lagen 
endast en marginell betydelse för att tillgodose något kommunalt be-
hov. Denna slutsats bekräftas av att antalet fullbordade förköp sedan 
mitten av 1990talet är litet, endast cirka 15 per år. Samtidigt medför för-
köpslagen betydande olägenheter för fastighetsmarknaden. För säljare 
och köpare av ett stort antal fastigheter innebär lagen onödig tidsut-
dräkt, ett visst merarbete och en kortvarig osäkerhet. I de fall som kom-
munen beslutar att utöva förköpsrätten uppkommer en betydligt längre 
osäkerhet för parterna, med betydande olägenheter som följd. Lagstift-
ningen förorsakar kostnader för myndigheter, enskilda, mäklare samt 
banker och andra låneinstitut. Ny lagstiftning inom plan- och byggom-
rådet, kulturminnesområdet och miljöområdet har efter hand skapat 
förbättrade och alternativa möjligheter för kommunerna att genom pla-
neringsåtgärder eller på annat sätt säkerställa bevarande och skydd av 
mark och byggnader.  

Vi kommer att återkomma till förköpslagen i kapitel 7. 
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5 Kommunernas tillämpning 

I detta kapitel ska kommunernas verktyg i relevanta frågor beskrivas 
och analyseras. I kapitel 4 har vi avgränsat de frågor som särskilt bör 
ha betydelse. Som framgår där bör det främst handla om arbetet med 
detaljplan särskilt detaljeringsgraden, genomförandet och planbe-
skrivning, genomförandetid och ändring eller upphävande av detalj-
plan, markanvisningsavtal och exploateringsavtal, inlösen enligt PBL 
och expropriation, förköpslagen samt uppföljning och statistik 
kopplat till detaljplaner, byggrätter och påbörjade och färdigställda 
bostäder.  

5.1 handlar om arbetet med detaljplan. 5.2 behandlar frågor om 
genomförandet och 5.3 om planbeskrivning. I 5.4 redovisar vi och 
analyserar frågorna om genomförandetid och upphävande/ändring 
av detaljplan. 5.5–5.7 behandlar markanvisningsavtal och exploate-
ringsavtal medan 5.8 avser expropriation, inlösen och förköp. 5.9 be-
handlar uppföljning och statistik och 5.10 är en sammanfattning och 
analys. I sistnämnda avsnitt kommer vi att analysera vilka frågor som 
är rena tillämpningsfrågor och i vilka fall kommunernas verktyg be-
höver förstärkas genom lagstiftning. När det gäller rena tillämp-
ningsfrågor kommer vi här ge våra synpunkter på dessa, medan våra 
förslag om förstärkta verktyg behandlas i kapitel 7.  

5.1 Arbetet med detaljplan  

Frågan om detaljplanens detaljeringsgrad har diskuterats ingående. 
Trenden är att fler och fler kommuner börjat arbeta med mer flexibla 
och generella detaljplaner i syfte att öka genomförbarheten. Samti-
digt innebär den förtätning och kollektivtrafiknära stadsutveckling 
som pågår i många städer att detaljplanerna blir alltmer komplexa. 
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I sammanhanget tycks en mängd olika faktorer spela in, bl.a. till-
gången till mark. Från exempelvis Nacka kommun har anförts att 
den på grund av planerad tunnelbana fram till år 2030 ska bygga 
20 000 nya bostäder, Eftersom tillgången till mark är begränsad 
handlar det till stor del om förtätning, vilket innebär många små 
planer i en redan bebyggd miljö. Det byggs exempelvis flerbostads-
hus på tidigare villatomter. Vidare finns det också ett intresse från 
politikerna i kommunen för gestaltningen av bostäder, vilket också 
leder till mer detaljerade planer.  

Från Halmstads kommun har anförts att den försöker undvika 
detaljstyrning, för att möjliggöra att marken kan användas för olika 
ändamål, men att det samtidigt innebär att man för exempelvis buller 
behöver utgå från ett värsta scenario. I Uppsala arbetar man med så 
generella detaljplaner som möjligt särskilt när kommunen äger 
marken, eftersom det enligt kommunen skulle sänka kostnaderna 
och minska tidsåtgången, jämför för hela stycket SKL:s rapport från 
mars 2016, Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, 
Växjö, Uppsala och Mora, s. 7 och 16. Boverket anser att flexibla 
planer oftast inte är lämpligt när det gäller planläggning i bullerut-
satta lägen eftersom dessa lägen ofta kräver en viss typ av bebyggelse. 
Från Uppsala kommun har tillagts att ett problem med många 
mindre detaljplaner är att samtliga måste genomgå samråd med läns-
styrelsen och kan komma att överprövas, vilket drar ut på tiden. Ut-
ifrån detta kan det enligt den kommunen för i vart fall kommunalägd 
mark vara effektivare att arbeta med en större detaljplan och att 
kommunen sedan successivt tecknar markanvisningsavtal. För privat 
mark är enligt Uppsala kommun förhållanden annorlunda, eftersom 
exploateringsavtalet måste tecknas i samband med planens anta-
gande.  

Även från andra håll har påtalats att alltför detaljerade planer kan 
vara ett problem. Som redogörs för i kapitel 3 kan också en alltför 
detaljerad detaljplan bli svårare att genomföra om marknadsförut-
sättningarna förändras.  

Från kommunalt håll har också påpekats att generella detaljplaner 
i princip bara är möjligt för kommunalägd mark, eftersom en mark-
ägare kan ställa krav om hur en detaljplan ska se ut.  
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5.2 Genomförandet  

Under arbetet med en detaljplan måste en mängd olika åtgärder ske. 
Det handlar bl.a. om att planera för gator och anordna vatten och 
avlopp. Som huvudregel är kommunen huvudman för allmänna plat-
ser som gata, väg, park, torg eller ett annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Många av dessa åtgär-
der kräver utredningar. Arbetet är tidskrävande. Göteborgs kom-
mun har anfört att det som i nuläget under högkonjunktur är särskilt 
problematiskt är den stora personalbristen inom området. Det sak-
nas trafikingenjörer och kommunala projektledare, i nuläget har 
kommunerna svårt att konkurrera med den privata sektorn om pro-
jektledare. Många andra kommuner delar denna uppfattning. Under 
arbetet måste kommunerna även ha ett omfattande samråd enligt 
PBL:s bestämmelser med olika intressenter, bl.a. olika myndigheter. 
För en stad som exempelvis Göteborg är en svår utmaning att lösa 
en ökad belastning på transportinfrastrukturen och det krävs därför 
även ett omfattande samarbete med Trafikverket om exempelvis 
statliga vägar eller spårvagn. Detta arbete kräver även en intern för-
ankring inom olika delar av kommunen hos olika förvaltningar, vil-
ket kan bidra till att arbetet kan bli tidsödande. 

Norrköpings kommun har pekat på att klimateffekter i nuläget 
behöver beaktas vid arbetet med detaljplan och att exempelvis 
problemet med förorenad mark leder till omfattande arbete och 
stora kostnader, något som ibland upptäcks först i genomförande-
skedet. 

Från flera kommuner har påtalats att den efterföljande processen 
kan påskyndas om kommunen redan innan detaljplanen vunnit laga 
kraft kan färdigställa arbetet med fastighetsbildningen.  

Från t.ex. Uppsala och Nacka kommun har anförts att de redan 
tidigt innan detaljplanen vunnit laga kraft tillsammans med byggher-
ren påbörjar bygglovhandlingar för att påskynda processen. 

Falu kommun menar att den, liksom många andra kommuner, har 
svårt att anställa planarkitekter på grund av personalbrist. Det inne-
bär att det tar tid att upprätta detaljplaner. Det är då särskilt viktigt 
att de detaljplaner som upprättas också genomförs. En del av de pri-
vata markägare som begär planbesked och tecknar planavtal visar sig 
senare inte vara så benägna att genomföra planen. Det verkar i en del 
fall snarare ha varit ett sätt att öka värdet på sin mark. Dessa planer 
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medför att andra med mer genomförandebenägna exploatörers de-
taljplaner kan bli fördröjda. Kommunen överväger nu att redan i 
planavtalet kräva tidsplan för genomförandet kopplat till vite, även 
om kommunen tidigare inte gärna använt sig av vite.  

5.3 Planbeskrivning  

Kommunen ska, som beskrivits i 4.3.3, göra en planbeskrivning. En 
sådan ska bl.a. ange planens syfte och en redovisning av hur detalj-
planen ska genomföras, det handlar om att redovisa organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och de fastighetsrättsliga åtgärderna som be-
hövs.  

Från Göteborgs kommun och SABO har anförts att just otill-
räckliga planbeskrivningar fortfarande i vissa fall kan ha en fördröj-
ningseffekt för bebyggelse. I dag görs en beskrivning av hur genom-
förandet ska gå till i planbeskrivningen. Denna fokuserar ofta på vad 
som ska göras och vem som har ansvar för olika delar. Ibland kan 
utbyggnaden av ett projekt blir försenat, eftersom man först relativt 
sent i processen upptäcker tekniska svårigheter eller finner fråge-
ställningar som kräver andra myndigheters tillstånd (t.ex. geoteknik, 
arkeologi, föroreningar). Denna kunskap kommer ofta i ett skede 
när det är försent att låta val inom planutformningen påverkas, utan 
kommunen blir i stället inriktad på att hitta lösningar inom given 
ram.  

Från Malmö kommun och Lunds kommun har framförts att de i 
och för sig delar beskrivningen om att det är viktigt att kommunerna 
tidigt uppmärksammar svårigheter, men att det samtidigt är en av-
vägning utifrån ett kostnadsperspektiv. Om fördjupade undersök-
ningar genomförs tidigt i planstadiet och planen sedan inte antas in-
nebär det onödiga kostnader för såväl kommunen som exploatören.  

Från vissa kommuner har föreslagits att det i PBL införs ett krav 
om att kommunerna tidigt i planprocessen tar ställning till om det 
behöver göras en fördjupad genomförandestudie. Om bedömningen 
är att planärendets frågor är av enkel karaktär skulle det var tillräck-
ligt att detta dokumenteras och planarbetet kan fortsätta. Om man 
däremot gör bedömningen att planärendet kräver en fördjupad 
undersökning, borde den påbörjas omgående. Resultatet, både i 
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form av möjliga tekniska lösningar inom planområdet och ekono-
miska konsekvenser av dessa, kan då utgöra en del av kunskaps-
underlaget som påverkar olika val inom planutformningen. Effekten 
av detta borde bli att planens utformning blir mer optimerad utifrån 
platsens förutsättningar för att säkra en god utformning och en lång-
siktigt hållbar ekonomi. Vidare skulle de genomförande parterna vid 
planens antagande vara bättre förberedda inför utbyggnaden.  

Som beskrivs i 4.3.3 infördes kravet om planbeskrivning 2010 och 
ersatte den tidigare genomförandebeskrivningen. Regeringens upp-
fattning var då att kommunernas tillämpning många gånger varit 
bristfällig, att de beskrivningar som gjordes inte var tillräckliga. Syf-
tet med förändringen var att stärka kopplingen mellan frågorna om 
genomförande och den kommunala planeringen, förutsättningarna 
för att genomförandefrågorna beaktades tidigt i planläggningspro-
cessen skulle förbättras. I propositionen anförs särskilt att arbetet 
med genomförandefrågorna bör fördjupas successivt med fokuse-
ring på det alternativ som föreslås bli förverkligat. Därmed finnas 
det i lagstiftningen redan krav som kan vara svåra att förstärka om 
det samtidigt finns behov av en flexibilitet för kommunerna, se 
vidare 5.10.2.  

5.4 Genomförandetid och upphävande/ändring av 
detaljplan  

Kommunen ska bestämma en särskild genomförandetid för detalj-
planen, som ska framgå av planbeskrivningen. Den får variera mellan 
5–15 år. Syftet med en genomförandetid är att få ett slutdatum för 
när bebyggelsen i planen ska vara färdig. Den måste på förhand sättas 
utifrån en bedömning om både hur länge arbetet med utredningar, 
arbetet med anläggningar som gator osv. tar i anspråk av kommunen 
eller byggherren och tiden för bygglov och byggherrens arbete med 
att färdigställa bebyggelsen. Det kan vara svårt att bedöma tiden, 
varför den oftast bestäms med en viss marginal.  

Från flera kommuner har anförts att genomförandetiden oftast 
bestäms till 5 eller 10 år. Genomförandetiden kan variera inom en 
större detaljplan, men är oftast samma inom en mindre.  

Göteborgs kommun har framfört att en fördel med en kortare tid 
är att den sätter press på den egna kommunen att försöka påskynda 
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det interna arbetet. Från flera kommuner och SKL har framförts att 
en möjlighet för kommunerna att kunna sätta en kortare genom-
förandetid än fem år, exempelvis tre, skulle kunna vara en möjlighet 
för att skynda på processen. Även möjligheten att sänka en bestämd 
genomförandetid borde analyseras.  

Som utvecklats i 4.3.1 är byggrätten inte längre garanterad efter 
det att genomförandetiden gått ut, efter det datumet har kommu-
nerna rätt att ändra eller upphäva detaljplanen. Gör kommunerna 
inte detta löper byggrätten vidare. Från kommunalt håll har anförts 
att detaljplaner sällan ändras eller upphävs. Skälet är att det är alltför 
resurskrävande, i nuläget är prioriteringen i stället att klara den stora 
efterfrågan av nya detaljplaner. Handlar det om privat mark räcker 
det inte heller att ändra en detaljplan för att se till att bebyggelse 
sker, eftersom byggherren äger marken. Om kommunen i de fallen 
upphäver planen innebär det en värdeförsämring av marken till ingen 
nytta. Detta är därför enligt uppgift från kommunalt håll politiskt 
känsligt. Ett bättre alternativ kan vara att kommunen i den situa-
tionen byter mark med byggherren, vilket dock också förekommer 
sällan i praktiken.  

Enligt uppgift från Boverket antogs för år 2016 1610 detaljplaner 
i Sverige. Fördelningen av antagna detaljplaner per kommun visar att 
det är ett fåtal kommuner som står för den stora mängden av antagna 
detaljplaner och att majoriteten av kommunerna antar mellan 1–5 
detaljplaner per år. De kommuner som antog flest var Stockholm 
(74), Umeå (38), Malmö (36) och Göteborg (32). I 47 kommuner 
antogs ingen ny detaljplan under 2016. Av de antagna detaljplanerna 
var endast 18 procent ändringsplaner, men för några städer var upp-
hävande och ändring av plan en stor andel. I Malmö var 28 stycket 
s.k. ändringsplaner, i Stockholm och i Göteborg 9. Syftet varierade, 
den vanligaste anledningen var att göra förändringar i byggrätten. 
Ändring förekom också för att korrigera fel i planen och för att 
bättre anpassa den till behovet. Göteborgs kommun har även anfört 
att ett problem kan vara att detaljplaner inte utan risk för skadestånd 
kan ändras under genomförandetiden. Om en kommun på grund av 
komplicerade förutsättningar har långa genomförandetider blir det 
också svårare att ändra detaljplanen. 
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5.5 Markanvisningsavtal och exploateringsavtal  

Vi har i avsnitt 4.4 beskrivit regelverket för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal  

Som framgår där är exploateringsavtal och markanvisning olika 
former av genomförandeavtal för detaljplan. Trots detta kan dessa 
avtal slutas innan en detaljplan påbörjas eller under arbetet med 
planen. För ett exploateringsavtal är detta nödvändigt, eftersom 
kommunen måste försäkra sig om att markägaren vill uppföra be-
byggelse på sin mark. När markanvisningsavtalen ingås varierar 
mellan kommunerna. 

Om kommunen involverar en byggherre tidigt i processen är det 
vanligt att kommunen och byggherren delar på arbetet med utred-
ningar för detaljplanen. Detta är förstås en av fördelarna för kom-
munen om avtalen ingås tidigt. Nackdelen kan vara att detaljplanen 
i alltför hög grad styrs av en byggherres önskemål. Om denne i 
slutändan sedan inte vill fullfölja avtalet eller vill överlåta det till an-
nan byggherre kan problem uppstå. Riksbyggen har framfört att 
hastigheten på byggandet kan öka om kommunerna själva gör detalj-
planer och bygger ut infrastruktur. På så sätt finns alltid färdiga 
byggrätter för intressenter.  

5.6 Särskilt om markanvisningsavtal 

5.6.1 Tilldelningsmetoder 

Innan en kommun kan ingå ett markanvisningsavtal måste den välja 
den byggaktör som den vill ingå avtalet med. Det kan ske på olika 
sätt eftersom det saknas regler om hur det ska gå till. Det kan handla 
om direktanvisning, tävlingsförfarande eller anbudsförfarande.  

Tilldelningsmetoderna och avtalsförfarandet skiljer sig både 
mellan kommunerna och inom kommunerna, eftersom förfarandet 
varierar och anpassas för varje projekt. Varje kommun har sina egna 
benämningar på avtal och tilldelningsmetoder. Riksbyggen anser att 
de olika tillämpningssätten medför merarbete och kan bli problema-
tiska för byggherrar. Ett mer standardiserat förfarande efterlyses av 
Riksbyggen. Göteborgs kommun har instämt i att ett mer standar-
diserat förfarande hade gynnat processen, Stockholms kommun har 
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påpekat att detta inte fullt ut skulle vara möjligt, eftersom förutsätt-
ningarna och förhållandena så kraftigt varierar över landet.  

Med direktanvisning avses att tilldelning sker utan ett jämför-
elseförfarande mellan olika byggherrar. Så kan exempelvis vara fallet 
om det bara finns en intressent eller om kommunen vill välja detta 
förfarande. Kommunen bestämmer fritt hur den vill agera. Då kan 
förfarandet ske ganska formlöst, exempelvis genom en intressent an-
mäler sitt intresse till kommunen och att ett markanvisningsavtal 
tecknas.  

Ett tävlingsförfarande innebär att byggherren/byggherrarna väljs 
ut genom en urvalsprocess. Den kan inledas med att kommunen 
skickar ut en förfrågan till de byggherrar som tidigare anmält in-
tresse för markanvisning i kommunen och därmed står upptagna på 
intresselistan. I utskicket beskrivs exploateringsområdet, villkor för 
markanvisningen och urvalskriterier. Byggherrarna får därefter 
komma in med en beskrivning av sitt projekt och ett ställnings-
tagande till de angivna urvalskriterierna. Kommunen gör sedan en 
jämförelse och väljer en byggherre som den tecknar avtal med. Ur-
valskriterierna kan variera, det kan handla om pris för markanvis-
ningen och olika värderingar av bebyggelsen, även arkitektoniska så-
dana.  

Ett anbudsförfarande är ett förfarande där byggherrarna får 
lämna anbud för att få markanvisningen, här skulle det framför allt 
handla om ekonomisk ersättning, den som skulle bjuda högst skulle 
få markanvisningen. Men kommunen kan också bedöma andra kri-
terier än pris, det kan handla om mer kvalitativa faktorer utifrån upp-
satta hållbarhetsmål.  

Därutöver finns det andra förfaranden och en kombination av 
olika förfaranden. Det kan handla om lottning och samverkansavtal, 
dvs. att avtal tecknas med flera byggherrar om att gemensamt pro-
ducera ett visst antal bostäder. 

Sammantaget finns det en stor frihet för kommunerna att be-
stämma hur valet av byggherre ska ske och variationen är stor. En 
avgörande skillnad är de marknadsmässiga förutsättningarna.  
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5.6.2 Några kommuners praxis om val av byggherre 

Från Vetlanda kommun har anförts att det finns ett stort behov av 
bostäder i de centrala delarna av staden, bl.a. utifrån inflyttning av 
nyanlända. Betalningsförmågan hos dem som behöver bostad är 
dock inte alltid stor. Den tillgängliga marken är nästan uteslutande 
privat, kommunen arbetar därför i hög grad med förtätning. Det är 
ett fåtal byggherrar som visar intresse för att bygga. Om en bygg-
herre är intresserad av att bygga ställer kommunen ganska få krav för 
att inte driva upp byggkostnaderna. I princip är det därmed mark-
naden som styr. Utanför staden, i de mindre tätorterna, finns ett in-
tresse för villor. Oftast är det omöjligt att genomföra en nybyggna-
tion, eftersom marknadsvärdet på en nybyggd villa i grova drag 
endast motsvarar hälften av byggkostnaderna, vilket i sin tur innebär 
att banken inte medger lån.  

Från Falu kommun har anförts följande:  

Det finns ett stort behov av kompletterande bebyggelse på landsbygden. 
Inte minst är det ett stort behov att få till flerbostadshus med god till-
gänglighet, så att äldre kan flytta till en mer tillgänglig bostad. Proble-
met är att om det byggs en bostadsfastighet så är marknadsvärdet bara 
hälften av produktionskostnaden. Detta trots att markpriset i dessa 
orter är obetydligt. Men övriga byggkostnader (anslutningsavgifter, 
bygglovavgift, byggentreprenad osv.) är i stort sett lika höga som i 
Falun eller Gävle. Falu kommuns bostadsbolag Kopparstaden har räk-
nat på ett byggande i en av kommunens byar. Eftersom fastighetens 
marknadsvärde bara är hälften av produktionskostnaden måste bolaget 
enligt redovisningsregler direkt göra en nedskrivning av det bokförda 
värdet med hälften. Det är därför inte en ekonomiskt sund investering. 
Privata bolag kommer inte ens så långt, eftersom banken knappast lånar 
ut pengar till ett sådant projekt. Detta avsåg hyreslägenheter. För bo-
stadsrättslägenheter tillkommer även problemet med att i ett mindre 
samhälle kan ett projekt inte omfatta fler lägenheter än vad det vid en 
tidpunkt finns efterfrågan på. Även om det är tillräckligt många för att 
enligt lagstiftningen bilda en bostadsrättsförening, så anser bankerna att 
det blir en för liten förening, så att risken för vakanser blir för stor för 
föreningen. Banken säger därför nej till lån.  
    För att få till nödvändig nyproduktion på landsbygden krävs ett stat-
ligt investeringsstöd.  

Från Göteborgs kommun har anförts att priset inte är avgörande för 
val av byggherre utan avgörande är att bebyggelsen är lämplig. 
Kommunen har påtalat att byggherrarna i det nu gällande konjunk-
turläget är angelägna att komma igång med sitt byggande, även om 
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etappbyggande förekommer. Kommunen menar att den har ett pro-
blem med obebyggda byggrätter, men att det beror på den ovan re-
dovisade personalbristen inom kommunen och den bristande kapa-
citeten för transportinfrastrukturen. Den har vidare anfört att det i 
staden finns 60 000 byggrätter i pågående eller avslutade detaljpla-
ner, men att det under detta år bara byggts 2 700 bostäder.  

Från Stockholms kommun har anförts att priset har stor bety-
delse, eftersom det finns ett ansvar mot skattebetalarna. Från Stock-
holms kommun har uppgetts att den har 119 000 bostäder igång i 
pågående processer och cirka 17 000 byggrätter i lagakraftvunna de-
taljplaner, som inte är byggstartade. Skälet till att dessa inte är ut-
nyttjade beror i huvudsak på att byggandet av marknadsskäl sker 
etappvis. Uppskattningsvis skulle cirka 300–400 bostäder vara out-
nyttjade av oförklarliga skäl, möjligtvis på grund av att byggherren 
har likviditetsproblem. 

Även från Nacka kommun har påtalats att priset är av stor bety-
delse, vilket har samband med att priset och betalningsviljan för fär-
diga bostäder i Stockholmsområdet är högt respektive stort.  

Av SKL:s rapport Planering och genomförande Nedslag i 
Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora från 2016 framgår att Halmstad 
och Mora oftast använder sig av direktanvisning (s. 6). Halmstads 
kommun strävar efter en jämn fördelning för byggherrarna, se s. 5. 
I Växjö sker markanvisningen genom en tävling med öppen annon-
sering och där kommunen redan bestämt priset och satt upp grund-
kriterierna. Byggherrarna får sedan redovisa sin idé och vad de kan 
erbjuda (s. 11). 

Sammantaget använder sig kommunerna av olika urvalskriterier 
och det är tydligt att förutsättningar för kommunerna skiftar utifrån 
storlek och geografiskt läge  

5.6.3 Många eller färre byggherrar? 

Det finns olika uppfattningar om fördelar eller nackdelar med att ar-
beta med många eller färre byggherrar. Färre och mer erfarna bygg-
aktörer skulle minska riskerna för att byggherren inte genomför ett 
byggprojekt på grund kunskapsbrister eller att denne får ett kredit- 
eller soliditetsproblem. Kommunerna tar alltid upplysningar om 
byggherrens ekonomiska förhållanden på förhand, men situationen 
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kan självklart förändras. God kännedom om byggherren skulle där-
med minska risken. Från Uppsala kommun har framförts att den ti-
digare endast arbetat med sju olika byggherrar. Utifrån det stora be-
hovet av bostäder har Uppsala kommun nu öppnat upp för betydligt 
fler byggherrar. Det har inneburit att kommunerna i ökad utsträck-
ning även tecknat markanvisningsavtal med mindre byggföretag. 
Det ökar riskerna, men har lett till en ökning av färdigställda bostä-
der. Den ökade risken kan enligt kommunen hanteras med krav om 
säkerhet. Därtill kommer att effekten om en mindre byggherre inte 
kan fullfölja blir mer hanterbar än för en större byggherre, eftersom 
det då handlar om färre bostäder och det därmed inte bildas ”större 
luckor” inom en plan. Enligt Uppsala kommun har det utökade an-
talet byggherrar haft positiv effekt både på kvalitén och konkurren-
sen. Även Göteborgs kommun har i sin policy bestämt att den ska 
samarbeta med många byggherrar.  

5.6.4 Innehållet i ett markanvisningsavtal  

Ett markanvisningsavtal kan innehålla bl.a. följande:  

1. En överenskommelse – för fall det är aktuellt – om att byggherren 
ska medverka vid utformandet av en detaljplan, behovet av plan-
konsult och behovet av arkitekt och vem som står för kostnaderna.  

2. Hur bygg- och anläggningskostnader för kvartersmark, gatu- och 
parkmark ska fördelas och vem som ska utföra arbetet. 

3. Beräkningsmodeller för prissättning av marken i det framtida 
överlåtelseavtalet.  

4. Giltighetstiden av markanvisningsavtalet 

5. Vilken upplåtelseform de framtida bostäderna ska ha, hyresrätt, bo-
stadsrätt eller småhus. Från Göteborgs Kommun har anförts att den 
sätter ett högre pris på marken om upplåtelsen ska vara bostadsrätter 
i stället för hyresrätter. För att byggherren inte ska kunna kringgå 
denna prissättning skrivs även för hyresrätter in ett villkor om att 
hyresrätterna inte får omvandlas till bostadsrätter. 
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Kommunerna kan vidare ha varierande bestämmelser som syftar till 
att byggherren genomför avtalet och att bebyggelsen realiseras inom 
rimlig tid. Ett sådant villkor är förstås att optionen är tidsbegränsad. 
Stockholms kommun använder sig i alla fall i vissa fall av att avtalet 
förfaller inom en tvåårsperiod om inte det efterföljande köpeavtalet 
kommer till stånd inom denna tid. Flera andra kommuner använder 
samma tidsgräns. Från SKL har påpekats att det kan vara angeläget 
med ett krav om handpenning, att byggherren redan i samband med 
tecknandet av markanvisningsavtalet behöver betala en del av priset 
för marken. Kravet skulle innebära att byggherrar med mer osäker 
ekonomi sållas bort på förhand.  

5.6.5 Villkor i det efterföljande köpeavtalet m.m. 

Praxis från olika kommuner 

Eftersom ett markanvisningsavtal endast är en option måste det 
följas av ett avtal där kommunen överlåter marken till byggherren 
eller upplåter marken. En möjlighet är att kommunen upplåter 
marken med tomträtt. Det är en form av nyttjanderätt i fast egen-
dom. Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten på i princip 
samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala er-
sättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta 
tomträtten, belåna och hyra ut den. Men det är fortfarande kommu-
nens mark, vilket ger kommunen något större möjlighet att i sidoav-
tal knyta byggherren till ett snabbare färdigställande exempelvis. 
Vanligast förekommande är dock att kommunen i ett efterföljande 
köpeavtal överlåter marken till byggherren. När det gäller villkor i 
köpeavtalet finns det en mycket varierande praxis mellan kommu-
nerna för att försöka skapa förutsättningar för att för att bostäder 
byggs snabbt efter överlåtelsen. De exempel som anförts är följande:  

1. Enligt uppgift är det flera kommuner som inte tecknar köpeavtalet 
förrän byggherren påbörjat bebyggelsen, när exempelvis botten-
plattan har färdiggjutits. Örebro kommun har anfört att de arbetar 
på följande sätt, när kommunen och byggaktören kommit överens 
om utformningen och innehållet i projektet tecknas ett så kallat 
reservationsavtal. Detta avtal är i praktiken en option att få förvärva 
tomten givet villkoren att byggaktören erhållit bygglov för projektet 
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och påbörjat byggnadsarbetena. Under reservationsavtalets löptid 
betalar byggaktören en avgift/handpenning som man får tillgodo-
räkna sig om projektet fullföljs genom ett köp i nästa steg. När 
villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda, d.v.s. byggaktören har 
fått bygglov och påbörjat byggnadsarbetena, så säljer kommunen 
marken till byggaktören. Eftersom kommunen jobbar med fasta 
markpriser kan byggherren kalkylera med det från början. Faktisk 
betalning sker sedan inte förrän i slutet av processen vilken minskar 
byggherrens risktagande. Tiden från markanvisning till byggstart 
har visat sig bli kort med denna modell. 

2. En annan kommun använder samma förfarande som under punkt 1 
rörande själva överlåtelsen av mark, men ingår under den tids-
perioden byggherren påbörjar byggarbetet till dess köpeavtalet 
tecknas ett tillfälligt arrendeavtal. Innebörden blir därmed att bygg-
herren arrenderar marken av kommunen till dess exempelvis botten-
plattan är gjuten och sedan förvärvar marken av kommunen.  

3. Ett annat alternativ skulle vara att i köpeavtalet ha ett villkor om 
att köpet återgår om bostäderna inte är färdigställda. Från flera 
kommuner har anförts att denna möjlighet inte används, efter-
som ett s.k. svävande avtal kan skapa finansieringssvårigheter.  

4. En kommun använder sig av strategin att i köpeavtal överlåta 
marken till byggherren till en bestämd köpeskilling, men ställer vill-
kor om tilläggsköpeskilling om inte bebyggelse påbörjats inom viss 
tid. Dessa avtalsvillkor utformas på exempelvis följande sätt:  

a. En bestämd tillträdesdag avtalas i köpeavtalet, när marken 
övergår till byggherren och köpeskillingen utges till kom-
munen. Köpeskillingen är bestämd. 

b. Ett särskilt avtalsvillkor skrivs att om byggherren inte inom 
24 månader efter tillträdesdagen har uppfört tak och ytter-
väggar utgår en tilläggsköpeskilling med ett grundbelopp. 
För varje ytterligare månad utgår sedan ytterligare en till-
läggsköpeskilling, men det finns ett fastslaget tak. I slut-
änden kan det handla om en tilläggsköpeskilling som mot-
svarar 30 procent av den ursprunglige köpeskillingen, dvs. 
byggherren får betala 130 procent av köpeskillingen på grund 
av dröjsmål med färdigställande.  
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Även andra kommuner använder sig av successiv fördyring i sina av-
tal, men i stället för tilläggsköpeskilling använder de sig av viten, som 
är kännbara. Någon kommun anser att vite är ett krångligt redskap, 
eftersom få byggherrar betalar frivilligt, vilket innebär att utdöman-
det i de fallen kräver en tvist i domstol som både kan vara dyr och 
långdragen. 

Juridiska komplikationer 

Tilläggsköpeskilling 

Ett formkrav i Jordabalken är att köpeskillingen ska vara bestämd. 
Ett skäl till det är att stämpelskatten ska kunna beräknas när köparen 
ansöker om lagfart. Köpeskillingen behöver inte anges i kronor utan 
det är tillräckligt att köpehandlingen kan fastställas genom en tolk-
ning av avtalet genom att avtalet noggrant redovisar sådant som är 
av betydelse för köpeskillingens beräknande (se Zeteo, kommentar 
till Jordabalken 4 kap. 1 § av Lars K. Beckman, Mauritz Bäärnhielm 
m.fl. inhämtat 2018-03-01). 

Hovrätten för Västra Sverige har i ett beslut, RH 1997:39, be-
dömt att ett ytterligare belopp, en tilläggsköpeskilling, inte gjorde 
det köpeavtalet ogiltigt. I sina domskäl hänvisade domstolen till att 
det beloppet utan några svårigheter kunde fastställas genom tolk-
ning av avtalet. Däremot följer det av domskälen, som hänvisar till 
propositionen, att det kan vara ett skatterättsligt spörsmål.  

Andra formkrav 

Ett annat formkrav är att villkor om att köpet inte får göras beroende 
av villkor under längre tid än två år, enligt Jordabalkens 4 kap 4 §. 
Om tiden är längre än två år från den dag då köpehandlingen upp-
rättades, blir köpet ogiltigt.  

Mark och byggnader bildar en enhet 

Slutligen är en annan juridisk komplikation i sammanhanget att 
Jordabalkens konstruktion är sådan att fast egendom är jord, dvs. 
marken (1 kap. 1 §). Till en fastighet hör byggnader, ledningar, 
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stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten 
för stadigvarande bruk.  

Det betyder att om en kommun fortfarande äger marken och 
byggherren påbörjar en byggnad på den marken så blir kommunen 
ägare även till den påbörjade byggnaden, byggherren bygger i den 
situationen för kommunen Det kan leda till att byggherren kan få 
svårigheter att få banklån för att bygga, vilket då i första hand drab-
bar mindre byggherrar. Det som juridiskt kan läka problemet med 
att byggherren bygger för kommunen är den konstruktionen med 
ett arrendeavtal som någon kommun använder sig av. Även en sådan 
konstruktion innebär en risk för finansieringsproblem som skulle 
kunna missgynna mindre byggherrar. Avgörande är dock vilka över-
enskommelser som finns med bank eller annan finansiär. Från kom-
munalt håll och från byggbolag har anförts att banker i många kom-
muner trots detta beviljar lån,  

5.7 Särskilt om exploateringsavtal  

5.7.1 Förändringarna som genomfördes 2015 

Vi har i 4.4 analyserat de förändringar som år 2015 genomfördes i 
lagstiftningen för exploateringsavtal. Bl.a. upphävdes de s.k. exploa-
törsbestämmelserna, det infördes bestämmelser om vad ett exploa-
teringsavtal fick innehålla respektive inte innehålla och det infördes 
ett krav om riktlinjer.  

Innebörden av de tidigare exploatörsbestämmelserna var alltså att 
kommunerna hade rätt att efter ansökan hos länsstyrelsen lösa in 
privat mark utan ersättning för allmän plats eller för mark som skulle 
användas till allmänna byggnader som exempelvis skola, förskola 
eller servicehus. När exploatörsbestämmelserna upphävdes blev 
konsekvensen att kommunerna inte hade rätt att lösa in sådan mark 
utan ersättning, i stället behöver kommunerna nu lösa in marken 
mot sedvanlig expropriationsersättning, som bestäms av domstol 
och som efter lagändringen 2010 uppgår till 125 procent av markvär-
det  

De bestämmelser som infördes för exploateringsavtal var att det 
är möjligt att i ett exploateringsavtal komma överens om att bygg-
herren ska finansiera eller uppföra bl.a. allmän plats, men att det inte 
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går att avtala om att byggherren finansierar allmänna byggnadsverk 
som exempelvis skolor, daghem eller serviceanläggningar.  

Från kommunalt håll har framförts att särskilt upphävandet av de 
s.k. exploatörsbestämmelserna utgör ett stort hinder mot att snabbt 
genomföra detaljplaner på privat mark. Många större städer låter för 
närvarande ofta nya bostäder komma till genom förtätning. Om det 
byggs ett större antal bostäder uppstår samtidigt en skyldighet för 
kommunerna att ordna med bl.a. skolor och det är svårt att få fram 
närbelägen mark för detta ändamål. Flera har påpekat att det har 
blivit dyrt och prisdrivande även att träffa frivilliga överenskommel-
ser om köp av mark till detta, eftersom expropriationsersättningen 
på 125 procent ligger till grund för förhandlingarna.  

Lunds och Malmös kommun har framhållit att det är också är sär-
skilt svårt att förhandla med flera privata fastighetsägare samtidigt, 
om ingen vill ha exempelvis en skola på sin tomt. Ett genomförande 
kan inte komma tillstånd förrän dessa frågor är utlösta. Lunds kom-
mun har påpekat att det tidigare regelverket där inlösen kunde ske 
utan kostnad var mycket smidigare. Malmö kommun instämmer i 
detta och menar därutöver att förköpslagens avskaffade också in-
verkade negativt i möjligheten att hitta lämplig mark för samhälls-
lokaler vid större exploatering på privat mark. Det skulle särskilt 
gälla vid förtätningsprojekt. SKL delar denna uppfattning. 

Från Falu och Vetlanda kommun har framförts att även dessa 
kommuner gärna förtätar de centrala delarna, bl.a. enligt Falu kom-
mun utifrån miljöskäl, det genererar färre resor.  

Sammantaget gäller därmed att problemet inte bara avser stora 
städer. Utöver att de nya bestämmelserna innebär en fördyring för 
markförvärv tillkommer att ett inlösenförfarande med en domstols-
prövning av ersättningen är en långdragen och komplicerad process. 
Innebörden blir också att kommunerna enligt uppgift från kommunalt 
håll inte kan ha en kostnadskontroll över vad bebyggelsen kommer att 
kosta, eftersom ersättningen bestäms efter det att planen antas.  

Lagändringarna om upphävandet av exploatörsbestämmelserna i 
kombination med höjningen av inlösen- och expropriationsersätt-
ningen innebär därmed enligt kommunerna en risk för att förhand-
lingar om exploatering på privatägd mark försvåras och förlängs 
samt att kommunernas incitament för planläggning minskar. Möj-
ligheterna att bygga ut erforderlig samhällsservice försvåras. Det 
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framstår som orimligt enligt kommunerna, eftersom många exploa-
teringsprojekt omfattar ett betydande antal bostäder inom stora 
fastigheter som ägs av en exploatör. Det planerade lägenhetsantalet 
på den privatägda marken är många gånger så stort att det i sig ger 
upphov till behov av exempelvis nya förskolor och ibland även nya 
skolor. Gemensamt för projekten är vidare att fastighetsägarna själva 
tagit initiativ till planläggningen som genom de nya byggrätterna för 
bostäder innebär en stor ökning av marknadsvärdet för de berörda 
fastigheterna. Tillgången till allmänna byggnadsverk som skolor 
ökar också marknadsvärdet. Tidigare exploatörsbestämmelser om 
att marken skulle avstås utan ersättning innebar därför enligt kom-
munerna en rimlig avvägning mellan kommunens och byggherrens 
intressen. Lagändringen försvårar och fördröjer därför enligt kom-
munal uppfattning planläggningen och genomförande, tvärtemot 
sitt övergripande syfte att förtydliga och förenkla. 

När det gäller att ett exploateringsavtal inte får innehålla villkor 
om att en byggherre finansierar allmänna byggnadsverk som skolor 
har det från några kommuner anförts att de blev överrumplade av 
lagförändringen, de kände inte till att byggherrar kände sig utnytt-
jade eller ansåg att kravet var orimligt.  

Krav om kommunala riktlinjer är en åtgärd som skulle kunna 
komplicera processen med tidsfördröjning som resultat, eftersom 
det ställer ökade krav på kommunerna och kräver resurser. Det fanns 
också farhågor om detta i remissutfallet och särskilt kommunerna 
var negativa till förslaget. Från kommunalt håll har anförts att det 
kan vara en administrativt belastande uppgift, särskilt för mindre 
kommuner, men att det ändå bidrar till en ökad tydlighet i arbetet 
med exploateringsavtal, inte minst internt inom kommunen. Rikt-
linjerna skulle därför kunna vara ett stöd för större kommuner med 
resurser att klara nya administrativa bördor, men en belastning för 
mindre kommuner.  

5.7.2 Villkor i exploateringsavtalet med syfte att det snabbt 
ska realiseras 

Kommunerna har genomgående anfört att det är svårt att påskynda 
bebyggelse på privat mark, att de saknar motsvarande verktyg som 
de har för markanvisningsavtal. Det som kan göras är att villkora 
planbeslutet med att exploateringsavtalet ingås, se avsnitt 5.6. Det 
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innebär att byggrätten inte är garanterad om inte avtalet kan tecknas. 
Det står också klart att kommunen kan kräva att exploatören ställer 
en säkerhet för att avtalet genomförs. Det kan handla om en bank-
garanti, borgen eller pant. Från flera kommuner har anförts att 
eftersom bankgarantin utgör en kostnad för byggherren i form av 
ränta utgör det i sig en drivkraft för att påskynda processen. En lik-
nande effekt kan ett tidigt betalningsdatum för exploateringsbidra-
get ge. När byggherren ska betala bidraget kan det förutsätta att 
denne behöver uppbära hyror för att kunna betala bidraget, vilket 
skulle kunna ge ett incitament för att färdigställa bostäder. Ett annat 
alternativ skulle enligt uppgift från Göteborgs kommun vara att sätta 
fördelaktigare villkor med en snabbare tidsplan. Det skulle i så fall 
kunna motverka att det för byggherren skulle vara fördelaktigare 
med en längre tidsplan.  

Mer komplicerat är dock villkor som enbart syftar till att på-
skynda processen för färdigställandet av bostäder, många kommuner 
menar att det inte är tillåtet med krav om tidsplan och vite på sätt 
som kan ställas i markanvisnings- eller köpeavtal. SKL menar att ett 
sådant villkor i vart fall är olämpligt, eftersom en byggherre inte är 
intresserad av att ingå avtal med sådana villkor. Ett problem kan 
också vara att vitet för att vara effektivt måste sättas högt. Utred-
ningen har i avsnitt 4.4.6 dragit slutsatsen att det inte finns något 
generellt hinder mot villkor om vite och tidsplan för att färdigställa 
bostäder i ett exploateringsavtal.  

Ett särskilt problem är vidare när byggherren vill överlåta sin 
egendom exempelvis innan bebyggelsen är färdigställd. Kommunen 
saknar möjlighet att förhindra detta, det skulle saknas möjlighet att 
i ett exploateringsavtal uppställa ett villkor om att marken inte får 
säljas, se SKL:s skrift Exploateringsavtal för fritidsbebyggelse, 1991, 
s. 21. Däremot kan man i exploateringsavtalet från kommunens sida 
ställa villkor om att själva avtalet, dvs. exploateringsavtalet inte får 
överlåtas. Om dock byggherren ändå överlåter marken blir det 
omöjligt för denne att uppfylla exploateringsavtalet. Den möjlighet 
kommunerna skulle ha för att skydda sig mot detta skulle vara att 
kräva att byggherren ställer säkerhet för avtalet, a.a. s. 22.  
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5.8 Förköp  

Fram till 2010 fanns också som alternativ till expropriationslagen 
den s.k. förköpslagen för kommunerna, vilket jämfört med expro-
priation var en mindre ingripande åtgärd, eftersom själva försälj-
ningen var frivillig. Lagen upphävdes bl.a. utifrån att den skulle ha 
spelat ut sitt syfte som ett medel för kommunerna att föra en aktiv 
kommunal markpolitik.  

Inom kommunerna är många ense om att det var olyckligt att 
lagen helt upphävdes, ett bättre alternativ hade varit att införa be-
gränsningar, att undanta exempelvis villatomter. När förändringen 
genomfördes var förutsättningarna helt annorlunda, det stora beho-
vet av bostäder har aktualiserats senare. Från kommunalt håll har 
också pekats på att försvårandet för kommunerna att förvärva mark 
lett till en ökad markspekulation särskilt av frimärkstomter.  

5.9 Uppföljning av byggrätter inom detaljplaner 

De studier som tidigare undersökt förekomsten av byggrätter som 
inte har tagits i anspråk har alla använt olika metoder och defini-
tioner för att kartlägga omfattningen. Utredningen har i kapitel 3.6.1 
dragit slutsatsen att det inte, utan ett mycket omfattande kartlägg-
ningsarbete, går att få en mer exakt bild av hur många outnyttjade 
byggrätter det finns i landet. Det har dock till oss anförts att kom-
muner kan ha egna system för uppföljning av byggrätter inom de-
taljplan.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland anförde i sin studie över out-
nyttjade byggrätter (Obebyggda byggrätter, Viss icke-ianspråktagen 
detaljplanelagd mark för bostadsändamål i tio kommuner i Västra 
Götalands län, Rapport 2014:33) att hälften (5) av de studerade 
kommunerna har ett systematiserat arbetssätt för insamling av upp-
gifter rörande planreserv. Även Länsstyrelsen i Skåne anförde i sin 
rapport (Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? – 
Exempel från åtta kommuner, dnr 400-24105-13) att kunskapen 
skiljer sig åt mellan kommunerna, några hade goda kunskaper medan 
andra saknade sådan. Boverket framhöll i rapporten Kommunernas 
planberedskap ( 2012:19) att de flesta av de intervjuade kommunerna 
inte för register över de detaljplaner som inte är utbyggda eller hur 
många byggrätter som detaljplaner medger. Vidare att kunskapen 
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om den egna kommunens plan- eller planeringsberedskap varierar 
stort. Boverket anförde att detta beror på faktorer som hur länge de 
som intervjuades har arbetat i kommunen, befattning, organisation 
samt om och på vilket sätt kommunen lagrar och uppdaterar infor-
mation 

Att ha bättre kunskap inom kommunen om vad som händer med 
byggrätterna efter att en detaljplan har vunnit laga kraft skulle kunna 
vara ett stöd, eftersom det möjliggör åtgärder vid tidsfördröjning. 
Därför är det intressant att studera om och hur kommuner i dag 
följer upp detaljplanerna och i vilket syfte.  

Den interna organisationen inom kommunerna när det gäller 
uppföljning och inrapportering av statistik skiljer sig mellan kom-
munerna. Detta kan också vara en anledning till att kunskapen kring 
hur många byggrätter det finns i lagakraftvunna detaljplaner ibland 
är bristfällig. Till exempel kan det vara bygglovavdelningen eller lik-
nande som ansvarar för inrapporteringen av påbörjade och färdig-
ställda bostäder till SCB medan Bostadsmarknadsenkäten och Plan- 
och byggenkäten (se kap. 3.6.4) kan besvaras av t.ex. Planavdel-
ningen. Det kan sedan vara exploateringsavdelningen som följer de 
projekt som ligger närmast i tiden att genomföras. Dialogen och av-
stämningen inom kommunen kan vara begränsad och försvåras 
ibland också av sekretessbestämmelser.  

Några kommuner upplever att den samlade nationella statistiken 
över såväl påbörjade som färdigställda bostäder i den egna kommu-
nen inte stämmer och inte räcker till för de behov kommunen har. 
Det är också därför en del kommuner har tagit fram egna system för 
uppföljning av detaljplaner.  

5.9.1 Kommunala exempel 

Ett exempel på en kommun som följer upp byggrätter inom detalj-
plan är Malmö kommun. Kommunen har också inrättat två heltids-
tjänster som kallas bolotsar. Dessa arbetar för att samarbetet mellan 
kommunens förvaltningar ska fungera så smidigt som möjligt. De 
verkar även externt mot byggaktörer och ska identifiera och lösa 
knutar som kan uppstå i samarbetet mellan staden och byggaktö-
rerna och ifall processer fastnat ska de hjälpa till att driva dessa 
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framåt. Målet med arbetet är att stärka stadens dialog med bygg-
aktörerna samt att hitta nya idéer och implementera dessa i syfte att 
öka bostadsbyggandet i Malmö. När det gäller byggrätter inom de-
taljplaner följs detta upp av en särskild bostadsförsörjningsavdelning 
på stadsbyggnadsförvaltningen. Sedan 2009 har kommunen jobbat 
med ett system där bostäderna följs från planering till dess att de är 
färdigställda. Underlag och analyser från detta arbete används sedan 
i kommunens strategiska byggherredialog. En särskild databas för 
bygglov och detaljplaner har upprättats där en mängd variabler kan 
korsas. Detaljplaner från 2009 är inlagda i databasen. Verktyget an-
vänds kontinuerligt i kommunens arbete med bostadsförsörjning. 
Varje tertial följs beslutspunkter för detaljplaner och bygglov upp, 
främst för internt bruk men uppföljningen finns också tillgänglig på 
hemsidan och kommunens erfarenhet är att underlagen ofta efter-
frågas av marknadens aktörer m.fl.  

 
Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor2018. 
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Stockholms kommun har en liknande satsning som Malmö. En sär-
skild byggeneral har tillsats som ska verka för att stadens övergri-
pande bostadsmål nås. Byggeneralen har en genomförandegrupp 
knuten till sig med representanter från olika förvaltningar inom 
kommunen, detta för att den interna samordningen ska fungera så 
smidigt som möjligt. En utpekad person har ett särskilt ansvarar för 
bland annat uppföljningen av byggrätter inom detaljplan och följer 
löpande upp och rapporterar utvecklingen. Därutöver diskuteras 
också problem kopplat till genomförandet, i detta sammanhang dis-
kuteras också outnyttjade byggrätter. Satsningen är en del av kom-
munens övergripande mål att tillskapa 140 000 bostäder mellan åren 
2010–2030. 

Norrköpings kommun har också tagit fram och implementerat 
ett system för uppföljning av detaljplaner. Kommunen upplevde att 
den statistik som förs på nationell nivå inte var tillräcklig, dessutom 
ansågs det finnas brister i denna. I kombination med att bostads-
statistik allt mer efterfrågas från olika håll, både internt och externt 
fanns ett behov av en intern samsyn och ett informationsutbyte för 
att säkerställa att statistik redovisas enhetligt inom de olika kontoren 
inom kommunen och kunna tillhandahålla tillförlitlig statistik. Tidi-
gare gjorde varje kontor mer eller mindre egna uppföljningar om pla-
nerade, pågående och färdigställda lägenheter och för att få uppgifter 
om byggande i kommunen köptes statistik in av SCB, uppgifter som 
till stor del baseras på kommunens egna inlämnade data. Kommunen 
har nu utvecklat en databas som innehåller uppgifter om färdig-
ställda bostäder, planerade bostäder och pågående byggande av bo-
städer, alla detaljplaner oavsett antagandeår har lagts in i databasen. 
Till detta har man utvecklat ett antal standardrapporter som innehål-
ler nyckeltal som redovisar statistik över kommunens bostadsbyg-
gande, planerade, pågående och färdigställda bostäder, samt möjligt 
tillskott av bostäder i antagna respektive lagakraftvunna detaljplaner. 
Kommunen menar att det härigenom krävs mindre manuella ar-
betsinsatser och att kommunen har en aktuell och tillförlitlig sta-
tistik. Även Uppsala och Nacka kommun har egna system, liknande 
Norrköpings, för uppföljning av detaljplaner.  

Page 151 of 544



SOU 2018:67 Kommunernas tillämpning 

133 

5.10 Sammanfattning och analys 

5.10.1 Detaljplanen 

Som framgått är detaljeringsgraden i planen en fråga som diskuteras 
ingående i olika kommunala sammanhang och det verkar finnas en 
konsensus om att mer generella planer kan minska tidsåtgången, sär-
skilt på kommunal mark. En metod är att kommunen själv tar fram 
detaljplaner och därmed har färdiga byggrätter. Då kan byggherrarna 
slippa planrisken, vilket ofta anses gynna mindre byggherrar. Ge-
nomförandet kan därmed gå fortare. På privat mark deltar ofta 
fastighetsägaren i detaljplaneprocessen vilket kan göra den mer de-
taljerad. Det framstår som naturligt att tillämpningen måste variera 
utifrån de konkreta förutsättningarna. Vår slutsats är att det saknas 
skäl att för oss att analysera denna fråga ytterligare. 

5.10.2 Genomförandet och planbeskrivning 

Av de uppgifter vi inhämtat om genomförande och planbeskrivning 
följer att avgörande för en snabb process är att planerandet för ge-
nomförandet måste ske tidigt i processen. Det som särskilt lyfts är 
att kommunernas otillräckliga beskrivningar om hur genomförandet 
ska ske i planen medför fördröjningseffekter. Det har framkommit 
att kommunerna redan vid arbetet med att lägga detaljplanen behö-
ver bedöma om fördjupade undersökningar behöver göras för att 
planen ska kunna genomföras. Det kan i vissa fall handla om hänsyn 
till bl.a. arkeologi, föroreningar och geoteknik. Om dessa problem 
analyseras tidigare kan svårigheterna påverka planen i stället för att 
enbart försena genomförandet.  

Denna fråga har redan sedan lång tid tillbaka på olika sätt lyfts i 
lagstiftningen och olika förändringar har genomförts just med syfte 
att genomförandefrågor skulle beaktas tidigt och stärka kopplingen 
mellan plan och genomförande. Det finns också ett behov av flexi-
bilitet för kommunerna. Vi bedömer därför att det saknas möjlighet 
att ytterligare skärpa lagstiftningen, i stället är det ett angeläget til-
lämpningsproblem för kommunerna.  
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Även att tidigarelägga andra åtgärder som fastighetsbildning och 
att redan i samband med detaljplaneläggningen förbereda bygglovs-
handlingar har anförts ha en positiv effekt på att byggrätter snabbare 
blir bostäder.  

Det har framkommit att det är en utmaning att tidigt integrera 
genomförandet. Det kräver en intern organisation av de olika för-
valtningarna inom kommunerna som möjliggör det, ett bra samar-
bete med andra myndigheter, särskilt länsstyrelsen, och ett bra sam-
arbete med olika byggherrar. Enligt vår uppfattning bör kommu-
nerna även fortsättningsvis diskutera dessa interna frågor i olika 
kommunala nätverk och att SKL bör även framöver ta liknande ini-
tiativ som exempelvis skett genom rapporten Planering och genom-
förande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora.  

5.10.3 Genomförandetid och upphävande av detaljplan 

Genomförandetiden ska enligt PBL bestämmas till mellan 5 och 15 
år och det har gällt sedan 1986 när den äldre PBL trädde i kraft. Var-
för just den tiden valdes framgår inte, se 4.3.1. Från kommunalt håll 
har anförts att den tiden borde kunna sänkas, att det i vissa särskilda 
fall borde finnas en möjlighet att sätta en kortare tid än fem år. Det 
måste i så fall ske genom ändrad lagstiftning. Vi kommer att åter-
komma till den frågan i kapitel 7. 

När det gäller ändring och upphävande av detaljplan har det fram-
gått att det sällan sker, ett skäl är resursbrist, fokus i kommuner med 
bostadsbrist ligger på att få fram nya detaljplaner för nya bostäder. 
Vi menar dock att regelsystemet i grunden bygger på att detaljplaner 
upphävs eller ändras när genomförandetiden gått ut. Syftet med att 
ha en bestämd genomförandetid är att byggrätten ska vara tidsbe-
gränsad och genomföras inom den stipulerade tiden. Om kommu-
nerna regelmässigt låter äldre detaljplaner bestå innebär det i prakti-
ken att byggrätten gäller utan tidsgräns. Om det etableras en sådan 
praxis i en kommun bör det kunna innebära en risk för att bostäder 
senareläggs. För privatägd mark tillkommer svårigheten att ett upp-
hävande leder till att byggrätten för markägaren försvinner, men det 
kan inte ensamt leda till att annan byggherre ges möjlighet att bygga.  

Utredningens uppfattning är att det utifrån det stora behovet av 
att snabbt få fram bostäder är angeläget att kommunerna – efter vad 
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som i varje situation bedöms lämpligt – använder sig av de verktyg 
de har. Även om verktygen i slutändan inte realiseras har de en effekt 
i varje avtalssituation och vårt uppdrag innebär att klarlägga och vid 
behov skärpa kommunernas.  

Upphävande/ändring av detaljplaner är ett sådant verktyg, sär-
skilt på kommunalägd mark. På privatägd mark finns det möjlighet 
att kombinera upphävande/ändring med expropriation eller inlösen.  

5.10.4 Markanvisningsavtal 

Av vår redogörelse framgår att såväl tilldelnings – som avtalsför-
farande vid markanvisning skiljer sig mellan kommunerna. Det kan 
skapa svårigheter för de byggherrar som verkar i olika kommuner. 
Riksbyggen har efterlyst ett mer standardiserat och förenklat system 
för att underlätta processen. Från någon kommun har invänts att de 
olika förutsättningarna omöjliggör ett standardiserat förfarande. Så 
kan det förstås vara i vissa fall, men det bör även finnas många ge-
mensamma nämnare.  

Markanvisningsavtal är endast en option. Det finns dock (till 
skillnad från exploateringsavtalen) en enighet om att det är tillåtet 
att ställa krav om såväl vite som tidsplan i markanvisningsavtalen, 
men dessa möjligheter tycks – såvitt framkommit- sällan utnyttjas, 
att använda viten uppfattas som svårt.  

I stället ställer kommunerna sina krav om att bebyggelse ska fär-
digställas inom viss tid i själva köpeavtalet, som tecknas när kommu-
nen säljer marken till byggherren.  

 För köpeavtal gäller dock formella krav enligt Jordabalken, och 
ett avtal kan vara ogiltigt om formkraven inte är uppfyllda. Samman-
fattningsvis är det tydligt att kommunerna för att påskynda bebyg-
gelse på egen mark anser sig behöva införa avtalsvillkor i köpeavtalet 
som möjligen inte fullt ut stämmer med Jordabalkens intentioner 
och därför kan leda till komplikationer, bl.a. finansieringsproblem. 
Samtidigt har dock kommunerna uppgett att det inte är ovanligt att 
banker medger undantag från gängse krav om att exempelvis arren-
deavtal inte kan belånas.  

Vi anser att även denna fråga skulle kunna vinna på att diskuteras 
i kommunala forum och att SKL skulle kunna vara ett stöd i detta.  
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Arbetet skulle kunna innefatta ett erfarenhetsutbyte kring hur 
villkor kan ställas i byggprocessen för att påskynda genomförandet 
på egen mark. Det skulle i det sammanhanget gå att lyfta frågan om 
användandet av de olika metoder kommunerna använder och titta på 
hur de kan få större spridning och hur metoderna eventuellt kan för-
bättras på olika sätt. Där skulle även bl.a. finansieringsfrågan kunna 
belysas, för att underlätta för fler kommuner att använda sig av me-
toderna som i dag är lagliga. Det rör sig om svävande avtal, arrende, 
krav på byggande innan överlåtelse, tilläggsköpekilling och olika ty-
per av viten och eventuellt även fler metoder. Det kan också ske i 
samråd med byggindustrin och eventuella finansiärer. Men slut-
satsen är från vår sida att det just nu inte kräver ändrad lagstiftning. 

5.10.5 Exploateringsavtal, inlösen och expropriation samt 
förköpslagen 

Vi kommer att återkomma till de lagändringar som skedde för ex-
ploateringsavtal 2015 i kapitel sju, särskilt upphävandet av de s.k. ex-
ploatörsbestämmelserna och bestämmelserna om vad ett exploate-
ringsavtal får respektive inte får innehålla. Vi kommer även att be-
handla avtalsvillkor i exploateringsavtal. När det dock särskilt gäller 
frågan om kravet på riktlinjer följer av kommunernas uttalanden att 
dessa skulle kunna vara ett stöd för större kommuner med resurser 
att klara nya administrativa bördor, men en belastning för mindre 
kommuner. Vår bedömning är – utifrån dessa ambivalenta syn-
punkter- att inte finns skäl att föreslå någon förändring i detta avse-
ende. Vidare kommer vi även att återkomma till inlösen, expropria-
tion och förköpslagen. 
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6 Byggaktörernas perspektiv 
– av professor Hans Lind  

6.1 Inledning 

Den centrala frågan i detta kapitel är hur byggaktörer avgör när de 
ska bygga respektive vänta när de innehar byggrätter inom detalj-
planer. För att förstå detta behövs dock ett bredare perspektiv där 
företagens strategier ses i ett större sammanhang. 

Kapitlet är uppdelat i fem underkapitel. I 6.2 presenteras teorier 
om byggaktörers beslutsfattande hämtade från etablerad akademisk 
forskning. I 6.3 presenteras information om företagens strategier 
och beslutsfattande från de intervjuer som gjorts med 11 företag. 
Avsnitt 6.4 presenterar information om markägande hämtat från fas-
tighetsinformationplattformen Datscha och sammanställer informa-
tion om markägande m.m. från ett antal av de större företagens års-
redovisningar.  

I 6.5 kommenteras resultaten kortfattat i relation till utredningens 
övergripande syfte. 

Sammantaget syftar detta kapitel till att vara kunskapshöjande för 
att nå en ökad förståelse för byggaktörers egna perspektiv till ämnet, 
vilket ses som nödvändigt för ett helhetsgrepp. 

6.2 Teorier om byggaktörers incitament för byggande  

I detta avsnitt beskrivs teorier som utvecklats inom den ekonomiska 
forskningen när det gäller beslut om att starta ett byggprojekt. Av-
snittet behandlar även bakomliggande faktorer som hushållens efter-
frågan i den mån som det bedömts nödvändigt. Kapitlet beskriver 
översiktligt hur en byggaktörs ekonomiska kalkyl ser ut och hur en 
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kalkyl påverkas av avkastningskraven. Skillnader mellan kalkyler för 
bostadsrätter och hyresrätter belyses också. 

Alla kalkyler rörande byggande kan ses som en jämförelse av 
markens värde för bebyggelse med markens värde i pågående använd-
ning. Priset på den dyraste jordbruksmarken ligger i dag på cirka 
350 000 kronor per hektar (Wahnberg 2017), vilket innebär 35 kronor 
per kvadratmeter. Vid en exploateringsgrad på 0,3 innebär det cirka 
100 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Eftersom marknadsvärdet i 
alternativ användning, som vi antar är fortsatt jord- och skogsbruk, är 
så pass lågt jämfört med investeringskostnader och bostadspriser bort-
ser vi från storleken på värdet i alternativ användning i fortsättningen 
av detta kapitel.  

6.2.1 Den klassiska teorin: Den private aktören bygger  
om nettonuvärdet är större än noll 

Den grundläggande kalkylen 

Det som lärs ut i grundkurser i investeringskalkylering är att en inve-
stering är lönsam om nettonuvärdet är större än noll, eller annor-
lunda uttryckt: att nuvärdet av de framtida intäkterna är större än 
själva grundinvesteringen. 

Tänker vi oss att det kostar 30 000 kr/kvm att bygga (som betalas 
i dag), samt att huset kan säljas om två år, och att investeraren har 
ett avkastningskrav på 6 procent, så måste priset om två år vara minst 
33 700 kr/kvm (1.06*1,06*30 000) för att det ska vara lönsamt att 
bygga. 

Enligt denna teori så kommer en markägare, när ekonomin går 
från lågkonjunktur till högkonjunktur, och bostadspriserna stiger, 
att vänta tills det förväntade priset om 2 år blir 33 700 kr/kvm. Då 
sätter denne igång att bygga. 

En tolkning av påståenden som att ”marknadsförutsättningar” 
eller konjunkturläget gör att byggrätter inte utnyttjas, är just att det 
förväntade priset inte är så högt att nettonuvärdet blir större än noll. 

En förenklad version av denna teori finns i begreppet ”Tobins Q”, 
som definieras som kvoten mellan det pris (p) byggaren kan tänkas få 
ut och själva byggkostnaden (k), dvs. Tobins Q = p/k. Om denna kvot 
är större än 1, så förväntar man sig att en privat aktör bygger, eftersom 

Page 157 of 544



SOU 2018:67 Byggaktörernas perspektiv – av professor Hans Lind 

139 

projektet ger en vinst när försäljningspriset är större än produktions-
kostnaden (inkl. normal avkastning på investerat kapital).  

Antar vi att kostnaderna är kända, så finns det två faktorer i dessa 
kalkyler som bygger på bedömningar. Den första är det framtida pris 
som bostäderna kan säljas till och det andra är avkastningskravet som 
i sin tur påverkas av den private aktörens bedömningar av risken, vad 
denne har för alternativa placeringar och vad det kostar att låna.  

Det framtida priset och efterfrågan 

Att bedöma det framtida priset innebär att både bedöma framtida 
efterfrågan och konkurrenternas utbud. Ser vi på efterfrågesidan på 
ägarmarknaden så är två centrala faktorer inkomstutvecklingen och 
vad det kostar att äga, vilket i hög grad beror av räntenivåerna. När det 
i debatten (se t.ex. Flam 2016) argumenteras för att dagens bostads-
priser kan förklaras med ”fundamenta” är det i regel med hänvisning 
just till högre inkomster och lägre räntor. Priset på en marknad beror 
dock också på vad liknande varor på andra marknader kostar, främst 
hyresutvecklingen. Högre hyror i nyproduktion kan i sin tur ses som 
orsakad dels av att relativt stora grupper fått högre inkomster och att 
priserna på ägarmarknaden stigit. Det senare bidrar också till stigande 
markpriser vilket också påverkar hyrorna.  

På ägarmarknaden påverkar även förväntningar om framtida priser 
hur mycket ett hushåll är berett att betala. Ur en fastighetsutvecklares 
perspektiv bidrar detta till osäkerhet: Företaget behöver bedöma vad 
man tror att hushållen tror om det framtida priset i det aktuella om-
rådet. Detta kan paradoxalt nog vara ett särskilt allvarligt problem för 
lite billigare bostäder i lite sämre lägen: Tror hushållen att dessa bo-
städer är mer riskfyllda på grund av mer osäker prisutveckling, väljer 
de kanske hellre något dyrare för att minska den bedömda risken för 
framtida prisfall. Det enskilda hushållet behöver alltså i sin tur bedöma 
vad andra hushåll tror om det aktuella områdets framtida attraktivitet 
eftersom andras bedömningar påverkar de framtida priserna. Om inte 
annat visar detta hur svårt det är bedöma framtida priser och att det 
alltid ligger ett moment av spekulation i att sätta igång ett bostads-
projekt, särskilt på ägarmarknaden. Som kan observeras nu när osäker-
heten på marknaden blir lite större så är det just produktionen av ägda 
bostäder som påverkas mest (se Veidekke 2018). 
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En ytterligare komplikation kan vara om kreditgivarna ställer sär-
skilda krav, t.ex. att en viss andel av bostäderna ska vara tecknade 
innan företaget kan få lån. Osäkerhet om framtiden påverkar dock i 
sin tur hur tidigt hushållen är beredda att binda sig. Företaget kan ha 
goda grunder för att det inte kommer att bli svårt att sälja lägenheterna 
om säg 2 år när de är klara, men det enskilda hushållet kan bedöma att 
deras situation och deras alternativ om 2 år är så osäkert att de inte vill 
teckna sig nu. Man kan jämföra med kontorsmarknaden där vissa hus 
”byggs på spekulation” utan tecknade kontrakt, medan andra byggs 
med en stor andel tecknade kontrakt. I en ekonomi där osäkerheten 
är relativt hög på hushålls- eller företagsnivå, men osäkerheten är 
mindre på den aggregerade nivån, ska vi förvänta oss att på en rationell 
marknad kommer det både att finnas projekt som ”byggs på speku-
lation” och projekt som byggs med tecknade avtal.  

Avkastningskravet och dess betydelse 

De grundläggande teorierna säger enkelt uttryckt att det avkast-
ningskrav som en investerare ställer upp för att gå in i ett projekt i 
grunden beror av två faktorer: vilken avkastning man kan få på en 
säker investering (t.ex. en svensk statsobligation) och hur man be-
dömer risken i det enskilda projektet. Sjunkande räntenivåer på säkra 
placeringar har minskat nivån på den alternativa säkra avkastningen, 
och bostadsbrist har minskat riskerna i byggandet, och detta har till-
sammans lett till sjunkande avkastningskrav. Ifall investeraren är 
beroende av att låna så påverkar låneräntan också lönsamhet, men 
den räntan bestäms i sin tur av samma grundläggande faktorer, dvs 
räntan på säkra placeringar och risken i projektet. Det är inte ovan-
ligt att kommunala bostadsföretag i dag har avkastningskrav i sina 
ägardirektiv på 3–4 procent. Kombinationen av lägre avkastnings-
krav och högre priser/hyror har gjort allt fler bostadsprojekt lön-
samma under senare år. 

För den som har ett högt avkastningskrav är framtida intäkter rela-
tivt sett mindre värda, och det innebär enkelt uttryckt att den som har 
höga avkastningskrav normalt inte ger sig in i långsiktiga projekt. 
Dessa investerare vill så att säga ha tillbaka mycket pengar snabbt. Av-
kastningskravets nivå har dock olika effekter på bostadsrättsmarknaden 
och på hyresmarknaden. 
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Den som har ett högt avkastningskrav kommer normalt inte att 
vara intresserad av att bygga och äga hyreshus, eftersom mycket av 
intäkterna då kommer relativt långt in i framtiden. De stora privata 
aktörerna på bostadshyresmarknaden är ofta familjekontrollerade 
företag som ser sin verksamhet ur ett långsiktigt perspektiv och inte 
förväntar sig ”snabba klipp”. Den typen av aktörer som vill göra 
”snabba pengar” köper i stället t.ex. äldre billiga hus i C-lägen och 
hoppas på en prisuppgång, och på att det går att göra en relativt billig 
renovering och sedan höja hyrorna kraftigt och sen sälja. Även den 
som köper mark och håller på marken länge, kan knappast ha ett högt 
avkastningskrav eftersom det då krävs mycket höga priser i fram-
tiden för att markköpet ska vara lönsamt.  

Ser vi på bostadsrättsbyggandet så är tidsavståndet mellan ned-
lagda kostnader och intäkter mycket kortare och därmed spelar av-
kastningskravet relativt liten roll, i relation till förväntade kostnader 
och framtida priser. I exemplet ovan krävdes ett pris på 33 700 kr/kvm 
om 2 år vid 6 procent avkastningskrav och 30 000 kronor investering 
(1.06*1,06*30 000). Sänks avkastningskravet till 3 procent blir lägsta 
acceptabla pris 31 800 kr/kvm (1.03*1,03*30 000). Ifall avkastnings-
kravet ökar till 10 procent så blir lägsta tänkbara pris för att inve-
steringen ska vara lönsam 36 300 (1.1*1,1*30 000).  

Om kommunala markanvisningar säljs till högstbjudande kommer, 
allt annat lika, företag som har lägre avkastningskrav att vara beredda 
att betala mer för marken och kommer därmed att konkurrera ut före-
tag med högre avkastningskrav, allt annat lika. Exemplet ovan pekar 
dock på att det som mest kommer att påverka hur mycket ett företag 
är villig att betala för en markanvisning är hur högt man bedömer att 
det framtida bostadspriset kommer att vara och hur man bedömer 
byggkostnaderna. Relativt små skillnader i dessa bedömningar kom-
mer att spela större roll än skillnader i företagets avkastningskrav. 

Den mest allmänna slutsatsen utifrån frågan om att byggrätter 
inte utnyttjas, är dock att, allt annat lika, ju högre avkastningskrav 
som en aktör har, ju snabbare vill man genomföra projektet. Ett högt 
avkastningskrav innebär att det ”kostar” mer att vänta. De sjunkande 
räntenivåerna och sjunkande avkastningskraven under senare år kan 
därmed bidra till att företag skjuter upp delar av projekt.  
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6.2.2 Den moderna teorin: Kan löna sig att vänta  
även om projektet är lönsamt i dag 

Den klassiska teorin byggde på antagandet att det finns två alterna-
tiv: Antingen investeras eller så investeras inte. Den moderna teorin 
pekar dock på att i en osäker och föränderlig värld så måste man även 
kalkylera med ett tredje alternativ: Att investera om något år i stället, 
då omständigheterna kan ha förändrats. Detta innebär att även om 
det är lönsamt att investera i dag, så kan det vara rationellt att vänta 
med hela eller delar av investeringen. I teorin uttrycks detta som att 
om man inte bygger i dag om det finns en option att bygga i fram-
tiden som är mer värd än att bygga i dag. För att bygga i dag måste 
investeringen vara mer lönsam än lönsamheten ifall man väntar. Det 
går att urskilja en rad varianter av detta. 

Variant 1. Hela projektet skjuts upp 

Om vi först antar att projektet inte kan delas upp, så beror den opti-
mala investeringstidpunkten i princip på hur snabbt man tror att pri-
serna stiger (eller kostnaderna faller). Skjuter man upp projektet händer 
två saker som drar åt olika håll. Det första är att kostnader och priser 
kan utvecklas på ett sådant sätt att överskottet ökar, men det andra 
som händer är att överskottet hamnar längre fram i tiden, vilket ju 
innebär att nuvärdet blir lägre. Ju längre i framtiden som vinsten 
kommer, desto mindre är nuvärdet. Som noterades ovan är det dock 
så att ju lägre räntorna och avkastningskraven är, desto mindre kostar 
det att vänta. 

Variant 2. Projektet byggs i etapper 

Vid varje tidpunkt finns en viss efterfrågan på bostäder i ett visst 
område. Det finns vissa hushåll som är beredda betala ett relativt 
högt pris, och ju lägre priset är desto fler är intresserade av att köpa. 
Vi antar att det finns ett visst antal som är beredda att betala ett pris 
som är så högt att det blir lönsamt att producera. Hur hushållens 
efterfrågekurva mer i detalj ser ut har stor betydelse för hur mycket 
företaget vill bygga. I figuren nedan illustreras två olika fall. Fall A 
kännetecknas av en brant kurva vilket innebär att om företaget vill 
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sälja fler lägenheter, måste det gå ner kraftigt i pris (s.k. oelastisk efter-
frågan – även om priset sänks ökar inte efterfrågan nämnvärt). I Fall 
B nedan så faller inte priset så mycket även om fler lägenheter byggs 
och det kan då vara lönsamt att bygga mer nu (efterfrågan elastisk – 
en liten sänkning av priset leder till en större efterfrågan). 
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Det är naturligtvis en empirisk fråga hur det ser ut på en viss mark-
nad, men en vanlig föreställning är att efterfrågan i ett förortsområde 
mer ser ut som i Figur A, medan det i ett mer centralt läge – med en 
större potentiell efterfrågan – i högre grad ser ut som i Figur B.  

På en bostadsmarknad kommer det i regel nya kunder i varje tids-
period, och det innebär att priset på de nyproducerade lägenheterna 
i nästa etapp kan bli relativt högt även om det byggs en första etapp 
i dag. Ett räkneexempel kan illustrera hur det kan vara i ett fall som 
motsvarande Figur A ovan – se tabellen nedan. Vi fokuserar här enbart 
på intäkterna, och antar att kostnaderna inte förändras nämnvärt 
mellan de olika alternativen. Utifrån antaganden i tabellen blir intäk-
terna 700 miljoner om alla 200 lägenheterna byggs period 1. Byggs 
100 lägenheter år 1 och 100 år 2 så blir intäkterna med 6 procent 
avkastningskrav 758 miljoner (400 + 358 (380/1,06)). Kort sagt: det 
lönar sig betydligt bättre att dela upp byggandet i två etapper. 
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Kalkylerna ovan bygger på att efterfrågekurvan är känd. I verklig-
heten vet företaget inte hur den ser ut. Även om företaget kan obser-
vera prisnivån i området är det inte lätt för företaget att veta hur 
kurvan lutar, dvs veta vad som händer med priset om utbudet ökar. 
I ett examensarbete om utbyggnadsstrategier (Sjöberg & Martling 
2015) betonas bl. a att byggande i mindre etapper är ett sätt att minska 
riskerna när företaget inte vet hur efterfrågekurvan ser ut, vilket då 
särskilt kan gälla i förortsläge och i nya utvecklingsområden. Före-
taget startar då med en liten etapp, och ser man att försäljningen går 
bra så startar man en ny och kanske lite större etapp. Om försäljningen 
går trögare än väntat gör företaget kanske nästa etapp mindre. Efter-
som det finns etableringskostnader kan det vara rationellt att hålla 
produktionen i området igång, men etappstorleken justeras uppåt 
eller nedåt beroende på efterfrågan i den föregående etappen. 

Grenadier & Malenko (2010) beskriver det som att det finns en 
”option to learn” och diskuterar att det kan vara svårt för företag att 
bedöma om en prisuppgång är tillfällig eller bestående. Samma typ 
av resonemang är relevant för osäkerhet om hur efterfrågekurvan lutar. 
Finns det en sådan osäkerhet kan det vara rationellt att ”prova sig 
fram” och bygga med relativt små etapper. 

I extremfall kan det vara så att efterfrågekurvan är så brant att det 
inte alls blir lönsamt att bygga om hela området ska byggas på en gång. 
Priset per enhet faller under byggkostnaden per enhet ifall så många 
bostäder kommer ut på en gång. 

Strategiska aspekter och ”spel” mellan olika byggare 

Som belysts särskilt i teoretiska modeller av Grenadier (t.ex. Grena-
dier 1996) så beror ett företags beteende inte bara av dess egna kost-
nader och dess egen bedömning av efterfrågan i stort, utan också på 
vad företaget tror att andra företag gör. Detta är en typ av situation 
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som behandlas inom den nationalekonomiska spelteorin. Situatio-
nen kan illustreras med matrisen nedan. Här tänker vi oss att båda före-
tagen väljer mellan att bygga lite eller att bygga mycket under den 
kommande perioden. Siffran i rutorna beskriver vilken vinst som re-
spektive företag gör vid olika kombinationer av strategier. Tabel-
lerna belyser några olika fall. I båda fallen är dock efterfrågan relativt 
priskänslig och de blir högre vinst om båda bygger lite jämfört med 
om båda bygger mycket (75 var jämfört med 100 var). En viktig fråga 
för vad som är en vinstmaximerande lösning är dock vad som händer 
om ett företag bygger mycket och det andra bygger lite. Det är på denna 
punkt som de båda fallen nedan skiljer sig åt. I Fall 1 finns ingen 
frestelse för något av företagen att bygga mycket i första perioden. 
Strategikombinationen Lite-Lite ger ett så högt utfall för båda att 
ingen vinner något på att ensidigt byta strategi. Skulle ett av före-
tagen bestämma sig för att bygga mycket i period 1 medan det andra 
företaget bara bygger lite så sjunker i fall 1 den samlade vinsten för 
företag 1 till 90. Det antas att om det byggs relativt mycket i period 
1 så sjunker priset kraftigt. 

 
 
Ser vi på fall 2 nedan så är situationen annorlunda. Den sammanlagda 
vinsten är fortfarande störst om båda företagen bygger lite i första 
perioden (200), men nu ser vi att båda företagen kan vinna på att vara 
den enda som bygger mycket den första perioden. Bakom dessa siff-
ror ligger i princip ett antagande om att marknaden kan svälja ganska 
mycket under period 1, men om det byggs relativt mycket i period 1 
så blir priset lågt för den som bygger i period 2. 
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Kan företagen göra ett avtal skulle de komma överens om att bygga 
lite i period 1, men om ett av företagen tror att det andra kommer att 
bygga mycket i period 1 så lönar det sig även för det andra att bygga 
mycket under första perioden (vinsten 75 är större än 60). Grenadier 
(1996) beskriver detta som en ”development cascade” där alla bygger 
mycket nu för att hinna före de andra och därmed kunna sälja till ett 
relativt högt pris innan det ökande utbudet pressar ner priset. 

6.2.3 Teoriernas relation till förklaringar  
i olika rapporter och i debatten 

Som beskrivs i utredningens kapitel 3 finns i debatten ett antal hypo-
teser om vad det beror på att företagen inte utnyttjar alla byggrätter. 
I detta avsnitt ska dessa hypoteser relateras till teorierna som pre-
senterats ovan. Faktorer som nämns i debatten är: 

1. Låg efterfrågan i vissa kommuner. 

2. Konjunkturen och de marknadsmässiga förhållandena avgör tiden 
för byggstart. 

3. Byggherrarna riktar in sig mot en för snäv kundkrets och bygger 
inte i mindre centrala områden, trots behov av bostäder. 

4. För detaljerade, omfattande eller inaktuella detaljplaner. 

5. Nödvändig infrastruktur har fördröjts. 

Några av dessa faktorer kan direkt relateras till den klassiska teorin 
att företaget bara bygger ifall nettonuvärdet är positivt. Om efter-
frågan är låg (förklaring 1) kan det pris/den hyra/ som kan tas ut vara 
så lågt att nuvärdet av investeringen är mindre än noll. Om planen har 
egenskaper som minskar lönsamheten (förklaring 4), eller om det inte 
finns infrastruktur framme (förklaring 5), kan det också tolkas som 
att dessa faktorer minskar lönsamheten så mycket att nettonuvärdet 
är negativt. 

Förklaring 4 kan emellertid också tolkas som att den nuvarande 
planen visserligen medför en lönsam investering, men att lönsam-
heten skulle bli klart högre med en plan som är bättre ur byggarens 
perspektiv. Det kan då, som teorierna ovan pekar på, vara rationellt 
för byggaren att vänta. 
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Förklaring 2, som hänvisar till konjunkturen och marknadsmässiga 
förhållanden, kan också tolkas på två olika sätt. Det första knyter an 
till den klassiska teorin och säger att konjunkturen och marknads-
förutsättningarna är sådana att det inte går att bygga lönsamt alls. Den 
andra tolkningen knyter an till vad som ovan kallats den moderna 
teorin och innebär då att det lönar sig att skjuta upp delar av projektet 
eftersom efterfråge-kurvan är relativt brant och att det förväntas kom-
ma till nya kunder under nästa period.  

Det är viktigt att skilja mellan dessa båda tolkningar eftersom de 
pekar i olika riktningar när det gäller vilka åtgärder som kan vara 
aktuella. 

Förklaring 3 ovan passar egentligen inte i någon av de presente-
rade teorierna, om förklaringen tolkas som att det finns två områden 
med var sin efterfrågekurva som inte påverkas av vad som byggs i det 
andra området. Det antas vara lönsamt att bygga i båda områdena, 
men företaget väljer att bara bygga i ett av dem. Enligt teorierna borde 
företaget bygga i båda om efterfrågan i det ena området är oberoende 
av utbudet i det andra. 

Teorier och modeller bygger dock alltid på vissa antaganden och i 
teorierna ovan antas att företaget inte har några kapacitetsgränser. 
Detta är dock inte ett helt realistiskt antagande, och det kan i debatten 
noteras att vissa byggföretag säger att ”de bygger så mycket som de 
hinner” och att de inte håller tillbaka utbudet av strategiska skäl. En 
tolkning av detta påstående är att företagen bygger upp en organisa-
tion med en viss grundläggande kapacitet när det gäller centrala aspek-
ter som projektstyrning och upphandling. Inom denna kapacitet kan 
de genomföra ett visst antal projekt, eller åtminstone ett antal projekt 
inom ett visst intervall. Ska företaget bygga mer än så måste de utöka 
sin organisation, vilket i sig innebär högre kostnader (de nyanställda 
är inte lika effektiva som de tidigare anställda) och ökade risker, t.ex. 
att ha för stor organisation om efterfrågan gå ner. En bantning av orga-
nisationen är också något som kostar. Ett företag som tänker långsik-
tigt kan därför skjuta upp vissa projekt, även om det utan kapacitets-
gränser skulle vara rationellt att direkt bygga båda.  
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6.3 Byggaktörers verksamhet i praktiken: 
Intervjuresultat 

Efter att ha beskrivit urvalet av företag och tillvägagångssättet i under-
sökningen så behandlar underkapitlet mer specifikt tre olika del-
frågor inkluderade i både referat- och analysdel.  

Först beskrivs de olika byggaktörernas strategier för markägande 
och vilken typ av områden som de är intresserade av, liksom i vilket 
skede de vill komma in i processen. 

Vidare redogörs för hur aktörerna genomför sina lönsamhets-
bedömningar.  

Därefter behandlas etapputbyggnad allmänt, och företagens för-
klaringar till att projekt etappindelas.  

6.3.1 Undersökningens genomförande 

Det material som presenteras i detta avsnitt kommer, om inte annat 
anges, från intervjuer med 11 företag som arbetar med fastighets-
utveckling. 

Intervjuerna gjordes utifrån en grov intervjumall kring de tre fråge-
ställningar som beskrevs ovan. I ett fall gjordes en telefonintervju 
medan övriga gjordes genom möten med representanter från före-
tagen. I regel hölls möten hos det aktuella företaget, men i några fall 
var mötet i regeringskansliet.  

De företag som intervjuats är i bokstavsordning: Besquab, Bonava, 
Einar Mattsson, JM, Järntorget, Oscar Properties, PEAB, Riksbyggen, 
Rikshem, Skanska och Veidekke. 

6.3.2 Markstrategier 

Det framkom att det finns en rad olika strategier att få tillgång till 
mark att bygga på, främst: 

1. Köpa ett större markområde som inte är planlagt, men som med 
tiden kan bebyggas under en längre tid. 

2. Köpa ett mindre markområde som inte är planlagt men som inom 
överskådlig tid kan bli aktuellt för bebyggelse. Kommunens över-
siktsplan kan här vara en vägledning. 
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I båda dessa fall kan det antingen vara så att företaget själva identifierat 
objektet som intressant och sedan börjat förhandlingar med mark-
ägaren, men det kan också vara så att markägaren kontaktar företaget. 
Något företag nämner att de arbetar med köp-optioner i stället för att 
köpa innan de vet om det blir något av projektet. 

3. Köpa ett område som är planlagt från en privat aktör. Eftersom 
planer i regel görs för mindre områden så blir detta typiskt sett 
ett relativt litet område. 

4. Kommunal markanvisning genom direktanvisning i ett tidigt skede 
där planering sedan sker tillsammans med kommunen. 

5. Kommunal markanvisning genom auktion eller anbudstävling i ett 
tidigt skede där planering sedan sker tillsammans med kommunen. 

6. Kommunal markanvisning av ett redan planlagt område (genom 
direktanvisning eller auktion/anbudstävling). 

7. Övertagande av kommunal markanvisning från annan aktör. 

En första observation är att de flesta företag är pragmatiska och kan 
tänka sig att använda en rad olika strategier, om priset och situationen 
är den rätta. Även om företaget kan sägas ha en eller ett par huvud-
strategier så är det berett att även använda andra metoder om det just 
då framstår som lönsamt. 

Huvudintrycket är dock att få företag är inriktade på att köpa 
större områden i mycket tidiga skeden, dels för att företaget då måste 
ligga ute med kapital länge, dels för att det bedöms som för riskfyllt. 
Någon nämner att man gör det på marknader med lägre markvärden. 
Relativt lågt pris och låg ränta gör att det inte kostar så mycket att 
köpa tidigt. 

Ett flertal av företagen använder den andra strategin, dvs. utifrån 
olika kriterier så söker man av marknaden på jakt efter markområden 
där byggande kan bli aktuellt inom säg en 10-årsperiod. Det kan då 
handla om både relativt stora och relativt små områden, och områden 
där den nuvarande ägaren inte själv kan driva en förändringsprocess. 

Den tredje strategin, att köpa planlagd mark av en annan privat 
aktör, är inte någon central del i de intervjuade företagens strategi. 
Det är dock inte helt ovanligt och det finns två varianter. Företaget 
kan bli kontaktat av den som har haft markanvisningen och som av 
olika skäl vill sälja. Det kan handla om att företaget fått ekonomiska 
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svårigheter, men också för att företaget bedömer att någon annan 
kan sköta det avslutande skedet bättre. Det kan också vara så att 
köparen har ledig kapacitet i sin organisation och behöver ett projekt 
därför att de egna planerade projekten blivit försenade. Nästan alla 
företag är dock tämligen skeptiska till denna variant därför att 
detaljplanen inte anpassats till det egna företagets produkt. Men om 
planen är tillräckligt flexibel och om priset är det rätta i relation till 
byggkostnader och framtida priser så kan man vara intresserad, 
särskilt om företaget har ledig kapacitet. 

Den fjärde strategin, direktanvisning av kommunal mark i tidiga 
skeden är för de flesta av de större företagen den dominerande stra-
tegin och den som man föredrar. Man anser att auktioner och anbuds-
tävlingar tenderar att leda till för höga priser, främst p.g.a. att priserna 
drivs upp av mindre företag som antingen spekulerar i prisuppgångar 
eller är för optimistiska om den framtida marknaden. Genom att 
företaget får vara med i tidiga skeden kan de se till att detaljplanen 
anpassas så att det passar företagets produkter och inriktning. En 
fördel med att få markanvisningar är att köpet av marken sker sent i 
processen vilket innebär att företaget inte behöver ligga ute med 
pengar. Ett företag påpekar att i attraktiva lägen med höga tomt-
priser är tomträtt en förutsättning för att kunna bygga hyresrätter. 

Några av de mindre företagen som intervjuats ser markanvisnings-
tävlingar som det dominerande sättet att skaffa sig mark. Man be-
dömer sig ha en attraktiv produkt för vissa delmarknader och kan då 
få markanvisningar genom tävlingar. Även om det inte nämns explicit 
i intervjuerna så har ju flera kommuner velat få in fler fastighets-
utvecklare och delat upp områden i högre grad, och det har rimligen 
bidragit till att mindre företag haft relativt lätt att få markanvis-
ningar, särskilt om företaget bedömt att man har en attraktiv produkt 
som kan säljas till ett relativt högt pris. Därmed kan företaget betala 
relativt bra för marken. 

Markanvisning av redan planlagd mark har varit relativt ovanligt. 
Flera av företagen betonar att för att man ska vara intresserad av 
detta behöver det vara en så flexibel plan att det går att använda de 
byggkoncept som företaget normalt använder. 
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Övertagande av markanvisningar i sena skeden är inte heller 
något som är vanligt.1 Några företag nämner dock att det händer att 
de blir kontaktade av företag som av olika skäl inte kan eller vill driva 
projektet hela vägen till byggande och försäljning/uthyrning. 

Ett allmänt intryck från intervjuerna är att företagen i regel är 
tämligen flexibla och inte är främmande för att använda ett helt 
spektrum av metoder. Om villkoren är de rätta kan särskilt de större 
aktörerna använda vilken som helst av de olika metoder som 
beskrivits ovan. Företaget tänker ofta i termer av en lämplig portfölj 
av projekt som möjliggör byggande ett antal år framåt. Saknas någon 
bit i den portfölj man eftersträvar kan man tänka sig att använda 
andra metoder än de man normalt använder. 

Det bör också nämnas att många företag nämner att man också gör 
en bedömning av den aktuella kommunens intresse och kompetens. 
Det handlar då både om politikernas prioriteringar och tjänstemännens 
syn på byggande. Några företag namngav kommuner där de inte kunde 
tänka sig att vara verksamma p.g.a. kommunens inställning. 

Till sist ska nämnas att något företag nämnde att samarbete med 
andra företag kan göra större områden intressantare, eller att det går 
att blanda t.ex. bostadsrätt, äganderätt och byggande av t.ex. äldre-
boende. Det kan också vara så att ett företag som är specialiserat på 
en upplåtelseform samarbetar med ett företag som är specialiserat på 
en annan upplåtelseform. 

6.3.3 Lönsamhetskalkyler 

Hur man gör lönsamhetskalkyler och sätter priser kan betraktas som 
affärshemligheter och det är något som måste respekteras. Vi har dock 
ställt allmänna frågor om hur man gör sina bedömningar inför mark-
köp eller projektstart, men nöjt oss med relativt allmänna svar. 

Företag som bygger bostadsrätter med relativt kort tid mellan 
markköp/markanvisning och färdigt projekt, förefaller i högre grad 
att tänka i termer av vinstmarginal, dvs skillnaden mellan totala 
intäkter och totala kostnader dividerat med de totala kostnaderna. 
Ett företag angav att man inte ger sig in i ett projekt om inte denna 

                                                                                                                                                               
1 Se Inggårde & Fors (2015) för en mer ingående analys av överlåtelse av markanvisningar. 
Som framgår där är kommunerna i regel inte så förtjusta i detta. Det noteras dock att det kan 
finnas privata aktörer som ser det som sin nisch att driva planprojekt fram till en färdig plan, 
men att sedan överlåta byggande och försäljning/uthyrning till ett annat företag. 
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vinstmarginal bedöms bli 15 procent. Denna nivå är högre än vad före-
taget tillämpar i vanliga entreprenadanbud, där riskerna bedöms som 
mindre. 

Är det ett projekt med en längre tidsutdräkt görs i högre grad 
traditionella kassaflödesanalyser som beskrevs i avsnitt 6.2.1 ovan. 
Avkastningskrav runt 5 procent angavs av ett par av företagen. 

Flera av företag betonade att dagens låga räntor har betydelse för 
möjligheten att genomföra olika projekt. De gick inte närmare in på 
hur det påverkade men det påverkar rimligen både företagets totala av-
kastningskrav och kundernas möjlighet att betala ett relativt högt pris. 

Något företag pekade på att överhettningen på byggmarknaden 
gjort att offerter på byggentreprenader ibland varit så högt att ett 
projekt fått skjutas upp. 

Oavsett hur dessa kalkyler görs så är de i alla företag grundade i 
relativt omfattande marknadsanalyser av efterfrågan och utbud i det 
aktuella området och segmentet. 

6.3.4 Etappindelningar 

En inledande observation utifrån materialet i intervjuerna är att etapp-
indelning (med relativt små etapper) ibland inte är något val från 
företagets sida, utan är något som i praktiken styrs av andra aktörer.  

Ett första sådant fall är om byggandet ingår i ett större område där 
byggandet måste samordnas med byggande av infrastruktur av olika 
slag. Om infrastrukturen byggs ut stegvist så blir det nödvändigt att 
även bygga ut bostäderna stegvis.  

Ett andra sådant fall, som förefaller relativt vanligt, är att företaget 
är beroende av extern finansiering från en bank, och att banken kräver 
att en viss andel av bostäderna är sålda innan de är beredda att finan-
siera projektet. I detta fall kan det alltså vara så att företaget vill bygga 
en lite större etapp. En större del av lägenheterna byggs då ”på spe-
kulation”, och företaget räknar med att det finns kunder i framtiden, 
men att ganska många av dessa inte vill binda sig flera år i förväg. Om 
banken kräver att säg 50 procent av lägenheterna är sålda i förväg, går 
det inte att bygga en stor etapp på en gång eftersom det då inte går att 
uppnå 50 procent tecknade lägenheter. Hushållens möjlighet att låna 
påverkar naturligtvis också hur många som kan teckna sig för en 
lägenhet vid en viss tidpunkt. 
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En annan yttre faktor som har nämnts några gånger i intervjuerna 
är att det på en överhettad marknad kan vara svårt att få tillräckliga 
produktionsresurser för att bygga en större etapp på en gång. 

En tredje yttre faktor är att om företaget bygger bostadsrätter så 
påverkas etappindelningen av vad som bedöms vara en lämplig stor-
lek på en bostadsrättsförening. Även om det kanske vore lönsamt 
med en mycket liten etapp i vissa situationer så väljs ändå en lite 
större etapp för att nå det antal lägenheter som bedöms vara en 
förutsättning för att det ska bli en fungerande bostadsrättsförening. 

Fokuserar vi på de situationer där etappindelningen är under före-
tagens egen kontroll, kan först noteras att etappindelning i vissa fall 
inte beror på lönsamheten i det enskilda projektet. Företaget kan ha 
ett övergripande mål om att upprätthålla en viss produktionsvolym, 
eller har en viss produktionskapacitet som företaget på kort sikt 
kanske varken kan eller vill förändra. Ur detta övergripande perspek-
tiv ”ryms” kanske bara ett visst antal lägenheter i ett visst projekt – även 
om ett större antal vore något mer lönsamt ur det enskilda projektets 
perspektiv. 

En mycket vanlig kommentar när frågan om etappindelning togs 
upp är att det finns osäkerhet om hur stor efterfrågan är. Hur stort 
antal lägenheter kan marknaden ”svälja” givet den planerade prisnivån? 
Även om företagen inte använder den terminologin, så kan det före-
tagen säger tolkas som osäkerhet om efterfrågekurvans lutning. Det 
är ju inte så svårt att i en marknadsanalys få information om aktuella 
prisnivåer i ett område, men det är inte lätt att bedöma hur ett ökat 
utbud påverkar det pris som kan tas ut. Det logiska blir då att bygga 
stegvis, och efter varje etapp utvärdera hur försäljningen gått och 
sedan ta beslut om nästa etapp2. Har det gått bra med försäljningen 
kan nästa etapp byggas lite större, och omvänt om försäljningen gått 
trögare än väntat. 

Som nämnts ovan är det rimligt att betrakta prissättningsstrate-
gier som affärshemligheter, men i några fall har intervjupersonerna 
ändå kommenterat detta lite översiktligt. En aspekt var då att ett lång-
siktigt företag vill ha en stabil prissättning. Ifall ett företag först säljer 
dyrt och sedan säljer kvarstående lägenheter till ett betydligt lägre 
pris, så kommer de som köpt till det högre priset att uppfatta det som 
orättvist. Företaget kan då få dåligt rykte, vilket i sin tur skulle på-
verka framtida projekt. Ifall prissänkning i praktiken inte är möjlig 
                                                                                                                                                               
2 Se Sjöberg & Martling (2015). 
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så blir det särskilt viktigt att inte bygga för stora etapper. I en situa-
tion när efterfrågan faller blir den logiska reaktionen då att dra ner 
på produktionen och inte att sänka priset.  

Att sänka priset i stället för att minska produktionen kan också 
vara en problematisk strategi ifall företaget betalt mycket för marken, 
eller tecknat sig för en dyr markanvisning. Marginalen för att sänka 
priset är då inte så stor, och i stället för att gå ner i pris och göra en 
förlust väljer företaget att vänta och hoppas att efterfrågan ska öka 
igen. Att vända sig mot andra delmarknader där man inte är bunden 
av en tidigare prisnivå kan då också vara en rationell strategi. 

Något företag nämnde också att de i nya områden sätter priset i 
den första etappen relativt lågt för att vara säker på att allt blir sålt. 
Sen kan de höja priset något i kommande etapper. Om priset i den 
första etappen är relativt lågt kan det också vara bra att bygga en 
relativt liten etapp ifall det skulle visa sig att ett högre pris hade varit 
möjligt. 

Några företag påpekar också skillnaden mellan bostadsrätt/ägda 
bostäder och hyresrätter, där det bedöms vara möjligt att, allt annat 
lika, bygga större etapper med hyresrätter. För hyresrätter borde 
också möjligheten att under perioder ge rabatter vara bättre utan att 
det uppfattas som orättvist, även om detta inte diskuterats mer in-
gående under intervjuerna. 

Det verkar inte finnas några starka argument ur kostnadssynpunkt 
med att bygga större etapper. Något företag nämnde att kvalitets-
kontroll är enklare om det byggs etappvis.  

6.4 Data från Datscha och årsredovisningar 

6.4.1 Markinnehav och byggrätter 

Som komplement till material från teorier och intervjuer har även 
data samlats in från fastighetsinformationssystemet Datscha och 
från några av de större fastighetsutvecklarnas hemsidor. 

En sökning har gjorts på Datscha utifrån ägande av tomtmark. 
De fem privata bostadsutvecklare som äger mest tomtmark avsett 
för bostadsbyggande i landet är följande:  

1. Peab: 550 053 kvadratmeter  

2. JM: 331 328 kvadratmeter  
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3. NCC/Bonava: 315 837 kvadratmeter  

4. Riksbyggen: 254 335 kvadratmeter  

5. Skanska: 120 343 kvadratmeter.  

Om vi antar att ett genomsnittligt exploateringstal på områdesnivå är 
0,75 (se Regionplanekontoret 2008 s. 30 för exempel på exploate-
ringstal för olika typer av områden), och att en genomsnittlig lägenhet 
är 60 kvadratmeter så motsvarar en tomtarea på 100 000 kvadratmeter 
ungefär 1 250 bostäder. Arealerna ovan skulle därmed motsvara föl-
jande antal bostäder: 

1. Peab: cirka 7 000 lägenheter  

2. JM: cirka 4 000 lägenheter  

3. NCC/Bonava: cirka 4 000 lägenheter 

4. Riksbyggen: cirka 3 000 lägenheter 

5. Skanska: cirka 1 500 lägenheter.  

Detta ger tillsammans cirka 20 000 bostäder. En lite annan bild fram-
kommer dock av företagens årsredovisningar. För de fyra företag 
som vi analyserat årsredovisningar för (Peab, JM, NCC/Bonava, 
Skanska) motsvarar marken ovan cirka 18 000 bostäder. I årsredo-
visningarna redovisas dock att man disponerar drygt 50 000 bygg-
rätter.  

Det finns flera tänkbara förklaringar till denna skillnad. Byggrät-
terna kan finnas i kommunala markanvisning och det kan vara vill-
korade köpekontrakt (optioner) som innebär att äganderätten inte 
överförs förrän detaljplanen är antagen. Det kan också vara så att 
företagen i årsredovisningarna kalkylerat med högre exploateringstal 
än i kalkylerna ovan.  

I årsredovisningarna finns även vissa allmänna kommentarer om 
läget på marknaden och olika externa restriktioner för byggande. Några 
företag nämner resursbrist i byggsektorn, med kostnadsökningar 
som följd, och att planprocesser tagit lång tid. Flera företag nämnde 
ökad konkurrens om mark. Den allmänna bilden som framträder är 
vidare att byggandet ökade under 2015 och 2016, men att det blivit 
en svagare marknad under slutet av 2017. 
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6.4.2 Geografisk fördelning av ägd mark 

Om man enbart ser till antalet fastigheter som ägs av de 5 företagen 
ovan så är den största andelen lokaliserad i följande län (totalt 
antal 192): 

1. Skåne län (30 procent) 

2. Stockholms län (22 procent) 

3. Västra Götaland (18 procent) 

4. Uppsala län (7 procent) 

Företagen har lite olika geografisk profil. Skanska och NCC/Bonava 
är överrepresenterade i Skåne län och JM överrepresenterade i Stock-
holms län. 

6.4.3 Tid från markköp till plan och från plan till försäljning 

Genom Datscha har vi även försökt kartlägga hur lång tidsperiod 
som förflyter från köp av mark till antagande av detaljplan för de fem 
företagen ovan. Först kan dock konstateras att i majoriteten av fallen 
sker markköp efter antagen detaljplan. Det kan gälla kommunala mark-
anvisningar, men också villkorade köp från privata ägare. Företaget 
kan dock ha varit med i en relativt lång planeringsprocess innan 
planen antas och marken köps och bebyggelsen startar. 

Vi har dock hittat 37 fastigheter med byggrätter på mer än 
500 kvadratmeter där detaljplanen blivit klar efter att företaget blivit 
lagfaren ägare. I dessa fall ligger medelvärdet på tiden mellan köp och 
antagen detaljplan på 7 år (medianvärdet 6 år). Det går inte från detta 
material få information om hur lång tid själva planeringsprocessen 
tagit, dvs tiden från köp till påbörjad planeringsprocess. 

Ett antal fall där företagen sålt till en bostadsrättsförening har 
också identifierats och där har tiden från lagakraftvunnen plan till 
försäljning till BFR studerats. För dessa 60 fall var den genomsnitt-
liga tiden 5 år (medianvärdet 4 år). Någon information om hur långt 
själva byggandet kommit när försäljningen av fastigheten sker till en 
BFR finns dock inte i detta material. 
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6.4.4  Etappindelning 

Ett av företagen redovisar i sin årsredovisning bedömda utvecklings-
perioder för 9 av företagets större projekt. Eftersom motsvarande 
uppgifter inte finns från andra företag har objekten anonymiserats, 
men i tabellen nedan finns uppgifter om de projekt som redovisas i 
årsredovisningen. Det bör betonas att inga uppgifter finns om varför 
utvecklingsperioderna är så långa, dvs om det beror på yttre faktorer 
eller är företagets eget val.  

 
 
Projekt 1, 3, 4, 8 och 9 ligger i Stockholmsregionen, projekt 2 ligger 
i Göteborgsregionen och projekt 6 och 7 ligger i Malmöregionen. 
Endast projekt 5 ligger i en annan region. 

6.5 Avslutning  

Utredningens uppdrag rör nyttjandet av byggrätter inom detaljplan, 
men kan i ett vidare perspektiv tolkas som hur nyttjande av potentiella 
byggrätter kan påskyndas (med krav i detaljplan eller exploaterings-
avtal). Givet den rådande bostadsbristen är en högre byggtakt gene-
rellt sett viktig. I detta avslutande avsnitt fokuseras på vad som fram-
kommit om byggtakt och etappindelningar av projekt. 

En första observation är att etappindelningar är vanliga, vilket 
innebär en potential för högre byggtakt. Flera faktorer ligger bakom 
att det inte byggs i högre takt, t.ex. utbyggnad av kommunal infra-
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struktur och bankerna krav på en viss andel sålda lägenheter ifall byg-
gandet avser bostadsrätter eller ägda bostäder. Det som byggaktö-
rerna lyft fram rörande de egna besluten är att osäkerhet om 
marknaden leder till att företagen kan föredra att bygga i relativt små 
etapper. Byggs för mycket finns en risk att bostäderna inte kan säljas 
till det pris företaget räknat med. Att sänka priset i efterhand är 
normalt inte något bra alternativ ur företagets perspektiv. Att bygga 
en serie relativt små etapper kan totalt sett ge högre intäkter än att 
bygga i högre takt. 
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7 Utredningens överväganden 
och förslag 

7.1 Utredningens utgångspunkter 

Vårt uppdrag är att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna 
har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjs-
mål och vid behov förstärka verktygen.  

Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få fram 
bostäder och att det i olika rapporter framgått att det finns ett antal 
byggrätter som inte tagits i anspråk, att det finns olika orsaker till det 
och att dessa kan bedömas motsvara flera års produktion. Vi har i 
kapitel 3 beskrivit och analyserat dessa rapporter och även i kapitel 6 
vidareutvecklat vissa ekonomiska samband. 

De redskap kommunen har i lagstiftningen är analyserade i ka-
pitel 4 och 5. Vi har i kapitel 4 gjort en avgränsning och beslutat vilka 
områden vi bör beröra respektive vilka frågor som ligger utanför upp-
draget. I kapitel 5 beskriver och analyserar vi hur kommunerna arbetar 
med dessa frågor och lyfter många goda exempel. Vidare analyserar vi 
hur tillämpningen skulle kunna förbättras. Slutligen identifierar vi de 
problem där förändrad lagstiftning skulle kunna övervägas. Som 
framgår av avsnitt 5.10 handlar det om genomförandetid, exploate-
ringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning 
av detaljplaner. Vidare är markpolitik en övergripande fråga. 

Vi kommer nedan under avsnitt 7.2 behandla genomförandetid, 
under 7.3 markpolitik och under 7.4–7.6 exploateringsavtal. Expro-
priation/inlösen och förköpslagen analyseras under 7.7 respektive 7.8 
och uppföljning av detaljplaner under 7.9. Vi kommer i kapitlet hänvisa 
till olika paragrafer och lagar. Paragraferna avser PBL om inget anges.  

Page 180 of 544



Utredningens överväganden och förslag SOU 2018:67 

162 

7.2 Överväganden och förslag om en möjlighet  
till kortare genomförandetid 

Utredningens förslag: Den i PBL lagstadgade genomförande-
tiden, som i dag är 5–15 år, ändras till 3–15 år. 

 
Vi har i avsnitt 4.3.2 analyserat den gällande bestämmelsen om ge-
nomförandetid. Som framgår där ska kommunerna sätta en tid när 
detaljplanen ska vara genomförd. Den ska bestämmas så att det finns 
rimliga möjligheter att genomföra planen och den kan förlängas. 
Efter genomförandetiden är byggrätten inte längre garanterad. När 
kravet om genomförandetiden infördes 1987 motiverades inte sär-
skilt varför just tidsintervallet 5–15 år valdes. 

I avsnitt 5.4 beskriver vi att genomförandetiden i kommunerna 
ofta sätts till 5 eller 10 år. Från kommunalt håll har framförts att en 
möjlighet att kunna sätta en kortare tid än fem år skulle i vissa sär-
skilda fall kunna skynda på processen.  

Från Sveriges Byggindustrier har anförts att det är komplext att 
genomföra en detaljplan, inte minst på grund av att många olika aktörer 
är involverade och olika förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
bebyggelse ska komma till stånd. En svårighet är att byggherren för 
att få finansiering på förhand måste ha tecknat kontrakt med en viss 
andel av de framtida köparna. Vad gäller bostäder upplåtna med hyres-
rätt ska byggherren kunna visa på en faktisk och varaktig efterfrågan. 
Ett annat problem är att i en högkonjunktur kunna försäkra sig om 
personal. En alltför kort genomförandetid skulle därmed kunna för-
sämra bebyggelsens kvalité eller leda till att bebyggelsen inte kan 
genomföras, dvs. kunna leda till färre bostäder.  

Från något håll har anförts att detaljplaner blir alltmer kompli-
cerade och att det därför inte heller är möjligt med en kortare genom-
förandetid.  

Samtidigt har det lyfts att en kortare genomförandetid kan vara en 
fördel i de fall en antagen detaljplan behöver ändras för att bostäder 
ska kunna byggas, vilket i så fall först kan ske efter det att genom-
förandetiden löpt ut. Det kan t.ex. handla om att man i efterhand 
kommer fram till att det hade varit bättre att utforma bostäder på 
annat sätt. Av kapitel 5 framgår att det är komplicerat att bestämma 
en genomförandetid, eftersom kommunen måste ta ställning till en 
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mängd olika faktorer vid genomförandet. Vi har redogjort för några 
goda exempel. En avgörande faktor för att byggrätter snabbt ska ut-
nyttjas är att kommunerna tidigt i detaljplaneprocessen vidtar åtgär-
der för genomförandet. Kommunerna måste redan i samband med 
läggandet av detaljplan bedöma vilka fördjupade undersökningar som 
är nödvändiga med hänsyn till bl.a. arkeologi, föroreningar och geo-
teknik. Även att tidigarelägga fastighetsbildningsåtgärder eller att för-
bereda bygglovshandlingar ska ha en positiv effekt på tidsperspektivet. 
Att på förhand sätta en kortare genomförandetid innebär en ökad 
press på kommunen och ett skäl till att effektivisera det egna arbetet.  

För byggherrarna innebär en utökad genomförandetid att bygg-
rätten består under längre tid, vilket möjliggör ett mer utdraget byg-
gande, även om kommunerna på andra sätt genom villkor i exploa-
teringsavtal, markanvisningsavtal och köpeavtal försöker se till att det 
inte sker. Som kommer att framgå nedan och som vi redovisat i 
kapitel 4 och 5 är kommunernas möjligheter till villkor inte tillräck-
liga. En kortare genomförandetid skulle därmed även innebära ett ökat 
krav mot byggherren. Självklart måste kommunerna beakta byggher-
rarnas förutsättningar för att möjliggöra bebyggelse.  

Vår slutsats är sammantaget att en onödigt lång genomförandetid 
innebär att färdigställandet av bostäder kan förhalas. Vi menar att 
den ändring vi föreslår ska ses som en möjlighet för kommunen att 
använda i de fall det kan vara motiverat, det kan exempelvis handla 
om ett mindre område. Redan den nu gällande lagstiftningen innebär 
att det är möjligt att ha olika genomförandetider för olika områden 
i en plan. Därmed skulle en mycket kort genomförandetid kunna 
sättas för en begränsad del. Vidare skulle en kortare genomförande-
tid kunna sättas för ett område med enkla förutsättningar, där det 
redan på förhand står klart att det inte kommer att uppstå några 
komplikationer varken för kommunen eller byggherren. Det ska 
slutligen noteras att en genomförandetid kan förlängas.  

I kapitel 8 redovisar vi vår konsekvensanalys. Som framgår där 
anser professor Hans Lind att en kortare genomförandetid kan inne-
bära att det blir mer lönsamt för byggherren att bygga i nuläget 
i stället för att avvakta och det även skulle påverka vilka aktörer som 
är mest intresserade av att arbeta med fastighetsutveckling i den 
aktuella kommunen.  

Page 182 of 544



Utredningens överväganden och förslag SOU 2018:67 

164 

7.3 Överväganden om markpolitik 

Utredningens bedömning: Kommunerna bör bedriva en stra-
tegisk och långsiktig markpolitik med syfte att utöka sitt eget 
markinnehav, eftersom det ger ökade möjligheter till ett snabbare 
byggande. 

 
Våra analyser visar att de problem som finns med dröjsmål av ian-
språktagande av byggrätter oftast avser privatägd mark. Det finns 
kommuner som äger mycket mark, men även exempel på kommuner 
som framför allt under de senaste åren sålt mycket av sin mark till 
privata ägare. Vår slutsats är att kommunerna har bättre verktyg för 
att snabbare få fram bostäder på egen mark. På kommunalägd mark 
kan de ställa skarpa krav i markanvisningsavtalet och i det efterföljande 
köpeavtalet, se avsnitt 5.6.5. För privat mark upplever många kom-
muner att deras möjligheter att påskynda bebyggelsen är begränsad. 
Kommunen innehar planmonopolet och kan bestämma om detalj-
planeläggning ska ske på privat mark, men det förutsätter ett intresse 
hos markägaren. Genom detaljplanen får markägaren en byggrätt. Så 
länge byggrätten gäller har markägaren, med några små begränsningar, 
en rätt till bygglov enligt detaljplanen. Regelsystemet bygger på att 
byggrätten tidsbegränsas för att bostäder ska komma till stånd utan 
dröjsmål. Det sker genom genomförandetiden. När den bestämda 
genomförandetiden löpt ut är byggrätten inte längre garanterad, efter-
som kommunen då har möjlighet att upphäva detaljplanen. I prak-
tiken sker det dock sällan, se avsnitt 5.4, vilket i sin tur leder till att 
byggrätten består utan tidsgräns. Kommunerna är särskilt restriktiva 
med att upphäva detaljplaner för privat mark, eftersom det upplevs 
som en meningslös värdeförsämring, det innebär enbart att mark-
ägaren inte kan bygga, men leder inte till att annan kan bygga. I det 
fallet skulle det krävas att åtgärden förenades med expropriation för 
att ge annan möjlighet att bygga, vilket upplevs som för ingripande, 
dyrt och resurskrävande, se avsnitt 7.7. Med egen mark kan kom-
munen välja ut en annan aktör som bygger i stället.  

Innebörden av detta blir att kommunerna behöver använda sig av 
exploateringsavtalet för att bebyggelse på privat mark ska komma till 
stånd utan dröjsmål. Även här finns det svårigheter, se avsnitt 7.4–
7.6. Vår slutsats är utifrån detta att kommunerna i större utsträck-
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ning bör bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik och för-
värva egen mark, eftersom det medför en möjlighet att snabbare få 
fram bebyggelse. Från kommunal synvinkel är det också av intresse 
att kunna tillgodogöra sig markvärdestegring till följd av detaljplane-
läggning. Det ger resurser som kan användas för att finansiera infra-
strukturen kring bostäderna. Det underlättar i sin tur en snabbare 
utbyggnad. Som ett antal kommuner har nämnt kan egen mark också 
skapa förutsättningar för fler aktörer att få tillgång till byggbar mark. 
Det förhindrar privata markmonopol som riskerar att bromsa hastig-
heten i byggandet. I såväl tillväxtområden som på svagare bostads-
marknader behöver kommunerna köpa mark för exploatering eller 
för att kunna byta till sig annans mark i mer attraktiva områden, (se 
vidare SKL:s tre skrifter Bostadsförsörjning i praktiken, Aktiv 
markpolitik och Planering och genomförande, 2016). 

Kommunerna har även påtalat att det är svårt för dem att köpa 
mark. Eftersom expropriationsersättningen är 125 procent, se vidare 
avsnitt 7.7 nedan, blir det riktlinjen även för avtal. De upplever att 
det är principiellt fel att köpa mark som överstiger marknadsvärdet. 
Vidare finns det farhågor om juridiska svårigheter, enligt vissa kom-
muner skulle det kunna strida mot statsstödsreglerna. Den slut-
satsen är enligt vår bedömning osäker, eftersom beräkningsgrunden 
har stöd i lag och en slutsats därmed skulle vara att en ersättning om 
125 procent, för kommunerna är marknadsvärdet. Frågan ligger utan-
för vårt uppdrag, men det kan konstateras att osäkerheten om detta 
hos kommunerna försvårar markförvärv. En lösning skulle därför 
enligt kommunerna vara ett återinförande av förköpslagen eller en 
ändrad expropriationsersättning, se 7.7 och 7.8.  

7.4 Den tidigare lagregleringen av  
exploateringsavtal och upphävandet  
av de s.k. exploatörsbestämmelserna  

7.4.1 En övergripande bakgrund 

Slutsatsen efter vad vi anfört ovan är att det verktyg som kommu-
nerna har för att undvika dröjsmål på privat mark i huvudsak är 
exploateringsavtalet. Här finns det dock flera komplikationer.  
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Exploateringsavtal har historiskt sett varit oreglerade i lagstift-
ningen, uppfattningen har varit att det lagtekniskt skulle vara svårt 
med hänsyn till de skiftande förhållandena i olika avtal. Lagstift-
ningen skulle behöva bli så allmänt hållen att den inte skulle utgöra 
något effektivt skydd utöver det som redan följer av avtalslagen. 
Detta förändrades 2011 när Plangenomförandeutredningen, se 
direktiv 2011:104, fick i uppdrag att se över reglerna om genom-
förande av detaljplan. Uppdraget innebar att föreslå en tydlig, effek-
tiv och transparent plangenomförandelagstiftning som kunde vinna 
acceptans hos kommuner och fastighetsägare, samtidigt som den 
skapade förbättrade förutsättningar för planeringen och byggandet i 
Sverige. Bl.a. skulle de s.k. exploatörsbestämmelserna analyseras och 
utredningen skulle också belysa förutsättningarna för och lämpligheten 
av att genom lagstiftning reglera förfarandet kring och innehållet i 
exploateringsavtal. Utredningens förslag behandlades av regeringen 
i prop. 2013/14:126, En enklare planprocess, jämför avsnitt 4.5.  

Det infördes flera förändringar för exploateringsavtal. De för utred-
ningen relevanta var tre, krav om att kommunen skulle upprätta rikt-
linjer för avtalet, att det i PBL delvis lagreglerades vad ett exploate-
ringsavtal får innehålla, respektive inte innehålla och att exploatörs-
bestämmelserna upphävdes. Dessa förändringar trädde i kraft 2015. 

När det gällde skälen för de tre förändringarna finns det ett klart 
samband. Av förarbetena framgår att syftet var att öka transparensen 
och rättssäkerheten för byggherren och därigenom få ett effektivare 
förfarande. Den bakomliggande utgångspunkten var att byggherren 
stod i en stark beroendeställning till kommunen och att kommunerna 
därför i viss utsträckning ställde för långtgående villkor. Synsättet 
om maktobalans grundade sig på att kommunerna har planmonopol 
och därför ensidigt kan bestämma om privat mark ska planläggas samt 
kan villkora ett exploateringsavtal med att planen antas, dvs. om bygg-
herren inte accepterar villkoren i avtalet skulle kommunen kunna låta 
bli att anta detaljplanen, (se a. prop. 146 ff.).  

Ett annat skäl bör ha varit att den gängse uppfattningen då var att 
fördröjningen av byggrätter var ett kommunalt problem, som kom-
munerna kunde styra. Som dock framgår av kapitel 3 är orsakssam-
banden för fördröjningarna mer komplicerade och ansvaret delat bland 
flera aktörer.  
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Konkret innebar förändringarna för det första att kommunen om 
den avser att ingå exploateringsavtal har en skyldighet att anta rikt-
linjer som avser utgångspunkter och mål för dessa avtal. Riktlinjerna 
ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner och andra förhållanden 
av betydelse. När det gäller riktlinjer har vi i avsnitt 5.10.5 dragit den 
slutsatsen att inte gå vidare med den frågan. 

Vidare skedde en lagreglering i PBL om vad ett exploateringsavtal 
får innehålla respektive inte får innehålla och även en utgångspunkt 
för maktbalansen. Detta finns i 6 kap. 40–41§§. Innebörden av dem 
är att ett exploateringsavtal får innehålla ett åtagande för en bygg-
herre att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av allmänna 
platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp m.m. om 
åtgärderna är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt för-
hållande till dennes nytta av planen. Däremot får ett exploaterings-
avtal inte innehålla ett åtagande för denne att betala för byggnads-
verk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en 
skyldighet enligt lag att tillhandahålla.  

Formuleringen i nuvarande 6 kap. 40 § är alltså att vidta eller finan-
siera åtgärder för anläggande av allmän plats. Trots denna formule-
ringen är syftet att det i ett exploateringsavtal utifrån denna paragraf 
även kan ingå överenskommelser om att kommunen ska kunna 
ersättas för sitt markinköp, se a. prop. s. 170. När det gäller 41 § om 
vad ett exploateringsavtal inte får innehålla är formuleringen annor-
lunda, här anges alltså att ett exploateringsavtal inte får innehålla ett 
åtagande för en byggherre att helt eller delvis bekosta byggnadsverk 
för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet 
enligt lag att tillhandahålla. Även denna formulering innefattar enligt 
propositionen markkostnaden. Innebörden är att kommunen inte i 
nuläget kan överföra markkostnaden för sådana byggnadsverk som 
exempelvis skola till byggherren, se a.a. s. 170, men däremot är det 
möjligt att göra det för mark avsedd för allmän plats m.m. 

Därutöver upphävdes de s.k. exploatörsbestämmelserna, vilket be-
tyder att kommunerna inte utan ersättning kan lösa in mark för all-
männa platser eller allmänna byggnader.  
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7.4.2 Förbud mot att betala för byggnadsverk  
för vård, utbildning eller omsorg. 

När det gällde skälen för förbudet mot att betala för byggnadsverk 
för vård, utbildning eller omsorg hänvisade regeringen i propositio-
nen till Plangenomförandeutredningen argument, som hade anfört 
att det vore principiellt felaktigt att legalisera den typen av finan-
siering som omfattar sådana åtgärder som kommunen enligt lag är 
skyldig att tillhandahålla, jämför avsnitt 4.4.3 och a. prop. s. 158. 
Som ovan framgått omfattar förbudet även finansiering av mark, dvs. 
det är inte möjligt att i ett exploateringsavtal komma överens om att 
byggherren ska ersätta kommunen för markinköpet. 

Sveriges Byggindustrier har framfört att detta förtydligande var 
behövligt. Enligt organisationens uppfattning var sådana villkor inte 
heller tidigare tillåtna, men det förekom godtyckliga krav från kom-
munerna om åtaganden för byggherren och dessa krav var kostnads-
drivande. Det kunde t.ex. förekomma kommunala krav om att bygg-
herren skulle uppföra byggnadsverk som helt saknade samband med 
bebyggelsen enligt detaljplan. 

Kommunerna har skilda uppfattningar i frågan. SKL menar att 
det rådde en oklarhet. Göteborgs kommun anser att det tidigare inte 
fanns några juridiska hinder för kommunerna att förhandla om 
sådana villkor i ett civilrättsligt avtal, även om det inte heller fanns 
ett uttryckligt stöd i lag för det. Flera andra kommunala företrädare 
har påtalat att det bland kommunerna fanns en förvåning över att det 
infördes begränsningar om vad som får ingå i ett frivilligt och ömse-
sidigt avtal. Lokalt saknades det kännedom om att byggherrarna var 
missnöjda med dessa villkor eller att de, som anförs i förarbetena, 
kände sig utnyttjade. Uppfattningen är också att krav om att uppföra 
byggnadsverk som helt saknade samband med bebyggelsen enligt 
detaljplan endast bör ha förekommit i undantagsfall. Det fanns 
enligt SKL en praxis om att den finansiering som det kunde avtalas 
om endast fick beröra detaljplanerad område.  

Kommunerna menar att det vore rimligt att i vart fall kunna för-
handla med byggherren om finansiering av nödvändiga byggnads-
verk som exempelvis skola. Den kommunala uppfattningen är att en 
sådan byggnad har ett starkt samband med och är en förutsättning 
för den nya bebyggelsen. Vidare ökar den värdet av bostäderna. 
Sveriges Byggindustrier har genmält att genom det fria skolvalet 
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kommer byggandet av en skola inte bara gynna boende inom det nya 
området utan även de som är bosatta utanför området. Vidare är det 
inte heller självklart att en skola ökar värdet av bostäderna.  

7.4.3 Lagregleringen om att avtalet ska vara  
rimligt för byggherren m.m. 

Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan två parter. Det 
finns redan lagstiftning som reglerar avtal, avtalslagen. I denna finns 
begränsningar, avtal kan exempelvis jämkas om de är oskäliga. Den 
reglering som infördes i PBL om att byggherrens åtagande ska stå i 
rimligt förhållande till dennes nytta av planen innebär därför en dubbel-
reglering. Det framstår dock som om regleringen i PBL är fördel-
aktigare för byggherren, ett positivt krav om att åtaganden ska vara 
rimliga bör utifrån sedvanlig juridisk tolkningsnorm vara fördel-
aktigare för byggherren än att ett avtal inte får vara oskäligt.  

Lagrådet hade synpunkter på denna dubbelreglering när lag-
regleringen infördes, utifrån att det inte framgick vilken betydelse 
denna och de andra inskränkande bestämmelserna om avtalens 
innehåll ska ha för den civilrättsliga bundenheten. Ska en avtalspart i 
efterhand kunna få avtalets innehåll reviderat om det inte överens-
stämmer med föreskrifterna i paragrafen? Regeringen svarade att det 
genom lagregleringen avgränsades möjligheten att ta in vissa villkor 
i ett avtal. Regeringen anförde vidare att en tvist mellan avtalsparterna 
om dessa förutsättningar är uppfyllda får prövas av domstol i 
enlighet med de principer och regler som gäller på avtalsrättens 
område, eftersom kommunens beslut att ingå ett exploateringsavtal 
som strider mot denna bestämmelse inte går att överklaga genom 
förvaltningsbesvär utan endast genom laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900), se vidare 4.5.3. och a. prop. 
s. 461 och 304.  

Bakgrunden till denna särreglering var alltså att det ansågs finnas 
ett behov om att reglera gränserna för avtalen. Den gränsdragningen 
borde i grunden med hänsyn till att det handlar om avtal lösts i 
domstolspraxis genom tolkning av avtalslagen. Samtidigt saknades 
förutsättningar för en sådan praxis, eftersom ingen av parterna har 
ett intresse av att driva processer. I stället infördes några inskrän-
kande bestämmelser i PBL. Fortfarande kan en prövning bara ske 
enligt avtalslagens bestämmelser.  

Page 188 of 544



Utredningens överväganden och förslag SOU 2018:67 

170 

7.4.4 Lagregleringen om att det är tillåtet att avtala  
om att byggherren ska uppföra eller finansiera 
allmänna platser, gator, vägar och anläggningar  
för vattenförsörjning och avlopp 

Ett exploateringsavtal kan reglera en mängd olika frågor, även om kärn-
frågan är fördelningen av kostnaderna mellan byggherre och kommun.  

Att i lag ange vad det är tillåtet att avtala om är ovanligt och skälet 
bör vara att området är oerhört komplext och att det funnits en 
oklarhet om vad som gällt. Lagstiftningen får därmed ses som ett för-
tydligande. Regeringen anförde i proposition att regleringen om att 
ett exploateringsavtal ”får” avse vissa frågor ska inte tolkas som att det 
”inte får” avse även andra frågor”, se a. prop. s. 304. Som framgått om-
fattar bestämmelsen även att det är möjligt att komma överens om 
att byggherren ersätter kommunen för markinköp för allmän plats. 

7.4.5 Upphävandet av exploatörsbestämmelserna 

Samtidigt som lagregleringen infördes upphävdes även de s.k. exploa-
törsbestämmelserna i 6 kap. 3–12 §§. Vi har analyserat dem i 4.5.3. 
och i 5.7.1. Som framgår där innebar exploatörsbestämmelserna att 
kommunerna hade rätt att efter beslut av länsstyrelsen lösa in privat 
mark utan ersättning för allmän plats eller för mark som skulle 
användas till allmänna byggnader som exempelvis skola. En förut-
sättning var att marken behövdes för en ändamålsenlig användning 
av området och det var skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren 
kunde väntas få och övriga omständigheter. Vi har i avsnitt 4.5.3 
redogjort för innebörden av nytta och ändamålsenlig användning 
samt beskrivit länsstyrelsernas tidigare praxis.  

7.4.6 Konsekvensen av upphävandet av de  
s.k. exploatörsbestämmelserna och införandet  
av regleringen av exploateringsavtalet särskilt  
för kommunernas markinköp 

Regelverket, dess förändringar och sambanden mellan olika paragra-
fer är komplexa. Här ska den samlade innebörden för kommunernas 
markförvärv analyseras, eftersom det här finns ett samband mellan 
de tidigare exploatörsbestämmelserna, gatukostnadsbestämmelserna 
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och den nya regleringen av vad som är tillåtet respektive inte tillåtet 
att komma överens om i ett exploateringsavtal, se även 4.5.3 

Kommunerna är oftast huvudman för allmän plats och har ett ansvar 
för att se till att skolor m.m. är tillgängliga. Det betyder att kommu-
nerna när en detaljplan genomförs och bostäder skapas behöver för-
värva mark för allmän plats eller för exempelvis skolbyggnader.  

Effekten av upphävandet av exploatörsbestämmelserna blev att 
kommunerna inte längre kan lösa in mark utan ersättning. I stället 
krävs vid tvångsinlösen ersättning med 125 procent av markvärdet 
och ett långdraget och resurskrävande domstolsförfarande. Den för-
ändrade lagstiftningen blir utgångspunkt för frivilliga avtal. Det kan 
betyda att kommunerna efter upphävandet behöver förvärva mark 
för allmänna ändamål till ett pris som överstiger marknadsvärdet.  

Sedan kan dock kommunerna fortfarande i nuläget när det gäller 
allmän plats genom gatukostnadsbestämmelserna tvångsmässigt för-
dela kostnaderna bland fastighetsägare. I det beloppet kan även kom-
munernas kostnad för marken ingå. Kommunerna kan alternativt 
enligt de nu gällande reglerna för allmän plats (och även anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp) i ett exploateringsavtal komma 

överens med byggherren om att denne ska finansiera den allmänna 
platsen m.m. Kommunen kan då även avtala om att byggherren 
ersätter kommunen för den tidigare markkostnaden.  

Skillnaden mot tidigare innan exploatörsbestämmelserna upphäv-
des är därmed för marken för allmän plats att kommunen först måste 
kunna sluta ett köpeavtal till ett pris som kan överstiga marknads-
värdet för att undvika en domstolsprocess och först sedan kan för-
dela kostnaden antingen tvångsmässigt eller i en överenskommelse 
med byggherren avtalsmässigt. När exploatörsbestämmelsen fanns 
kunde kommunerna i stället överta marken utan ersättning och be-
hövde sedan inte tvångsmässigt fördela kostnaden eller träffa en 
överenskommelse om markkostnaden.  

För mark avsedd för allmänna byggnader som skolbyggnader, vård-
inrättningar osv. blev konsekvensen än större. Kommunerna kan inte 
längre lösa in sådan mark utan ersättning utan kan behöva betala 
125 procent av markvärdet i ett köpeavtal. Kan inget avtal ingås krävs 
ersättning och förfarande enligt expropriationslagen. Kommunerna 
kan inte heller sedan kräva byggherren på ersättning tvångsvis genom 
gatukostnadsbestämmelserna, eftersom de bara gäller för allmän plats. 
De kan inte heller i ett exploateringsavtal överföra kostnaden, 
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eftersom det i den införda 41 § finns ett förbud mot att byggherren 
ska finansiera byggnadsverk som skolor. Enligt propositionen om-
fattar förbudet även markkostnaden.  

7.5 Utredningens allmänna överväganden  
om exploateringsavtal och de s.k. 
exploatörsbestämmelserna  

7.5.1 Ett helhetsperspektiv 

Marknadsförutsättningarna har förändrats redan sedan lagstift-
ningen kom till. Det är inte möjligt att enbart bedöma rimligheten i 
lagstiftningen i sig utan den måste värderas i en avtalskontext utifrån 
nu gällande marknadsförutsättningar. Därtill kommer att även andra 
lagstiftningsåtgärder, som upphävandet av förköpslagen och ändringen 
av ersättningsnivån i expropriationslagen har stor betydelse. Vi anser 
därför att det krävs ett helhetsperspektiv för att se den sammantagna 
effekten av förändringarna.  

7.5.2 Annan utgångspunkt om maktbalans  
utifrån ett helhetsperspektiv 

Det bakomliggande skälet till förändringarna var att öka transparen-
sen och rättssäkerheten utifrån synsättet om att byggherren stod i 
en stark beroendeställning till kommunen.  

Vår utgångspunkt skiljer sig från den dåvarande. Vi anser att makt-
förhållandet mellan kommun och byggherre beror på flera olika fak-
torer och att den starkt kan variera utifrån bl.a. geografiska skillnader. 
I grunden har kommunerna genom sitt planmonopol ett bra utgångs-
läge för förhandlingarna, men samtidigt är det i nuläget mycket svårt 
för kommunerna – utifrån det stora bostadsbehovet – att låta bli att 
planlägga privat mark om det finns ett intresse av att bygga bostäder. 
I många kommuner, särskilt mindre, kommer i praktiken bebyggelse 
bara till stånd om ett byggbolag vill bygga och har möjlighet att med-
verka i planprocessen. Ibland är det därför bolaget som väljer plats 
och har ett betydande inflytande över planprocessen. 

Även våra direktiv tycks utgå från ett annat synsätt, eftersom vårt 
uppdrag innebär att vässa kommunernas verktyg.  
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En viktig faktor i sammanhanget av bedömningen om maktbalansen 
är också att kommunens agerande när den sluter avtal kan bedömas 
som myndighetsutövning, se avsnitt 7.6.3, vilket i sin tur innebär att 
kommunen måste beakta grundläggande rättsregler.  

Till det kommer att kommunerna efter lagändringen är skyldig 
att upprätta riktlinjer för exploateringsavtal.  

Vi anser att den sammantagna effekten av förändringen för exploa-
teringsavtal innebar en försämring för kommunerna och att föränd-
ringen medförde en större maktförskjutning till fördel för bygg-
herren. Vår slutsats är att det finns skäl att nyansera det synsätt som 
Plangenomförandeutredningen redovisade i sitt betänkande 2012–
2013 och som regeringen då utgick från i sin proposition 2014.  

7.6 Utredningens förslag om exploateringsavtal  
och de s.k. exploatörsbestämmelserna  

7.6.1 Inlösen av mark för allmänt behov 

Utredningens förslag: Vi föreslår ett återinförande av delar av de 
s.k. exploatörsbestämmelserna, att kommunerna efter beslut av 
länsstyrelsen ska ha en möjlighet att lösa in mark utan ersättning 
för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, 
utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet att till-
handahålla. Detsamma ska gälla för annan huvudman för allmän 
plats. En förutsättning är att marken behövs för en ändamålsenlig 
användning av området och det kan anses skäligt med hänsyn till 
den nytta som ägaren kan väntas få av planens genomförande och 
med hänsyn till omständigheterna i övrigt. 

 
De s.k. exploatörsbestämmelserna hade i allt väsentligt gällt sedan 
1947-års byggnadslag, men upphävdes alltså 2015.  

Kommunernas och byggindustrins syn på upphävandet 

Från kommunalt håll har påtalats att en återgång till tidigare regler 
är angeläget, eftersom det i dag finns stora svårigheter att finna mark 
för nödvändig kommunal service och det därutöver blir dyrt. SKL 
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delar denna uppfattning. Det gäller särskilt eftersom många nya 
bostäder såväl i stora som mindre kommuner i nuläget kommer till 
genom förtätning, se kapitel 5.  

Möjligheten att ansöka om avstående av mark utan ersättning hade 
mycket stor betydelse i avtalsförfarandet enligt kommunal uppfatt-
ning. Nu krävs i stället ett pris som överstiger marknadspriset och 
en resurskrävande prövning i domstol. Med dessa utgångspunkter är 
det svårt för kommunerna att förhandla på ett bra sätt om mark för 
allmänna platser och allmänna byggnadsverk. Det leder i sin tur till 
fördröjningar av genomförandet av en detaljplan och kan förhala färdig-
ställandet av hela bostadsprojektet eller minska storleken av projektet. 
Vidare har denna lagändring lett till att kommunerna av kostnadsskäl 
minskar marken för allmänna platser som park, torg eller för all-
männa byggnadsverk som skola trots att det finns en konsensus om 
att dessa platser/byggnadsverk är av stor betydelse i städer utifrån ett 
socialt perspektiv. Dessutom framhålls från kommunalt håll att denna 
typ av allmänna byggnadsverk tillför värden inte bara för det all-
männa utan framför allt för de som flyttar in i de nya områdena.  

Från byggindustrin har anförts att det är svårt att ändra tillbaka, 
eftersom det skulle ändra givna förutsättningar. Industrin menar att 
kostnaderna likväl måste betalas av någon. Om byggherren i ökad 
utsträckning ska bidra till mark för allmänna ändamål kommer denne 
i slutändan att föra över dessa kostnader till den som hyr eller köper 
bostaden. Det sker därmed en överföring av kostnaden från kom-
munens skattebetalare till bostadsinnehavare. En sådan utveckling 
vore enligt byggindustrin olycklig med hänsyn till den redan på-
gående diskussionen om att bostäder redan är för dyra.  

Vår bedömning 

Vi menar att det är orimligt att utgångspunkten ska vara att kom-
munerna ska betala 125 procent i ersättning för mark avsedd för all-
männa ändamål. Behovet av allmänna platser och allmänna byggnads-
verk som exempelvis skolor uppstår ofta som en följd av att det upp-
förs nya bostäder. Vi menar också att tillgången till dessa allmänna 
platser och skolor m.m. ökar stadsdelens attraktionskraft och där-
med leder till en värdeökning. Därmed framstår det som rimligt att 
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kommunerna ska ha möjlighet att lösa in sådan mark i vissa fall utan 
ersättning. 

Som framgått var det huvudsakliga skälet för upphävandet att 
bestämmelserna användes sporadiskt. Här är vår invändning att lag-
reglerna sätter ramarna för avtalen och att en förändring från ingen 
ersättning till 125 procent av marknadsvärdet är en alltför stor för-
skjutning. 

Ett annat skäl var att exploatörsbestämmelserna var komplexa och 
tungrodda. Enligt vår uppfattning är det nu tillgängliga tvångsför-
farandet resurskrävande och tidsfördröjande. Vi anser därför att även 
om syftet med förändringen var att förenkla förfarandet uppnådde 
man motsatsen, det blev mer komplext, dyrt och tungrott.  

Ett annat argument var att bestämmelserna inte längre behövdes, 
eftersom kommunerna kunde kompensera sig för kostnadsökningen 
genom gatukostnadsbestämmelserna eller genom överföring i exploa-
teringsavtalet. Det var dock bara delvis så, kommunerna kan genom 
gatukostnadsbestämmelserna eller numera genom exploateringsavtal 
kompensera sig för markkostnaden för allmän plats, men inte för 
mark avsedda för allmänna byggnadsverk som skola.  

Enligt vår uppfattning utgör även kompensationsargumentet en 
sammanblandning av olika saker. En förutsättning för en kompensa-
tion i avtal är att byggherren accepterar det, eftersom ett avtal till 
skillnad från ett beslut av länsstyrelsen är ömsesidigt. Det löser inte 
heller det aktuella problemet om att finna och förvärva mark. En 
”rundgång” med ett möjligt överpris som i vissa fall kan fördelas är 
också i hög grad kostnadsdrivande.  

Argumentet om att lagändringen lett till mindre allmänna platser 
ligger utanför vårt uppdrag, men vi menar att det är en mycket all-
varlig invändning mot gällande lagstiftning utifrån den allmänna 
debatten om inskränkningar av exempelvis lekytor för barn. 

Andra skäl för upphävandet var också att bedömningen var svår 
och osäker och inte helt förenlig med länsstyrelsens uppgifter i övrigt. 
När det gäller förfarandet menar vi att en ansökan hos länsstyrelsen 
egentligen inte är annorlunda jämfört med förfarandet enligt expro-
priationslagen. Regeringen fattar beslut om expropriation, men kan 
delegera det till länsstyrelsen, se avsnitt 4.4. Däremot bestäms ersätt-
ningen av domstol.  

När det sen gäller att det inte var förenligt med länsstyrelsernas 
uppgifter kan noteras att det inte längre är relevant. Efter en lagändring 
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som trädde i kraft 2016 ska kommunala beslut om att anta en detalj-
plan överklagas till mark- och miljödomstolen och inte som tidigare 
till länsstyrelsen (13 kap. 2 a §). En annan invändning var att 
besluten skulle kunna leda till en fördröjning av plansystemet, 
eftersom beslutet behövde tas innan detaljplanen kunde antas. Enligt 
länsstyrelsen i Stockholm är inte heller det argumentet relevant 
längre, eftersom länsstyrelserna inte längre har långa handläggnings-
tider för beslut som rör detaljplan. Som framgått är det också mycket 
få ärenden som i praktiken beslutas av länsstyrelsen, det sker avtals-
vägen. Förekomsten av ett sådant regelsystem skulle underlätta och 
påskynda dessa avtalsförhandlingar. 

För att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om att marken ska 
avstås måste flera förutsättningar vara uppfyllda, bl.a. att marken be-
hövs för en ändamålsenlig användning av området och det kan anses 
skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av planens 
genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt, se 
vidare avsnitt 4.5.3 författningsförslaget, och lagkommentaren.  

Vi konstaterar att de invändningar som vi har mot upphävandet i 
huvudsak även framfördes av kommunerna och SKL i det dåvarande 
remissförfarandet, se avsnitt 4.5.3 sammantaget anser vi att det är 
angeläget att delar av de s.k. exploatörsbestämmelserna återinförs.  

7.6.2 Förbudet mot att finansiera uppförandet av allmänna 
byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg  

Utredningens förslag: Vi föreslår att regleringen i PBL om att 
ett exploateringsavtal inte får innehålla villkor om att byggherren 
finansierar uppförandet av byggnadsverk för vård, utbildning eller 
omsorg som kommunen ska tillhandahålla upphävs. I stället införs 
en positiv bestämmelse om att ett exploateringsavtal får innehålla 
ett åtagande för en byggherre eller fastighetsägare att vidta åtgär-
der eller finansiera sådana byggnadsverk. Behovet av verket ska upp-
stå genom bebyggelsen enligt planen och åtagandet ska stå i rim-
ligt förhållande till byggherrens nytta av planen. 

 
Som framgått var skälet för att från 2015 införa en begränsning om 
att ett exploateringsavtal inte får innehålla en överenskommelse om 
att byggherren skulle finansiera byggnadsverk för vård, utbildning 
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eller omsorg att det skulle vara principiellt felaktigt att legalisera den 
typen av finansiering som omfattar sådana åtgärder som kommunen 
enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Vi delar inte denna uppfattning. 
Det är självklart att det är kommunernas ansvar att tillhandahålla 
exempelvis utbildning, att ansvara för att driva eller se till att annan 
driver exempelvis skolor och förskolor, men i det här fallet handlar 
det om byggnader för exempelvis skolor och omsorg. I exempelvis 
skollagen (2010:800) 2 § är kommunens skyldighet uttryckt på det 
sättet att det anges att huvudregeln är att kommunen är huvudman 
för de flesta skolformer, och att denne ansvarar för att utbildningen 
genomförs i enlighet med gällande bestämmelser. Efter ansökan kan 
enskilda godkännas som huvudmän (5 §). Vi menar att man inte kan 
sätta likhetstecken mellan denna skyldighet och att uppföra byggna-
der för skolor. Det är svårt att utifrån ett principiellt perspektiv förstå 
skillnaden mellan att finansiera allmänna platser som torg eller park 
jämfört med andra allmänna byggnadsverk som skola. Den skillna-
den som finns är att det är en obligatorisk skyldighet för kommunen 
att tillhandahålla skolor, medan torg är frivilligt. Detta borde i det 
här sammanhanget inte vara av större relevans. I grunden tycks det 
i stället handla om något slags skälighetsresonemang, att det skulle 
vara orimligt att byggherren skulle finansiera byggnader för skola 
eller liknande utöver torg, parker och gator.  

Vi menar utifrån vårt tidigare utvecklade perspektiv om att det 
generellt inte råder en maktobalans mellan kommunerna och bygg-
herrarna att det är obehövligt att i lag ha bestämmelser om vilka vill-
kor det inte är tillåtet att förhandla eller avtala om. Exploaterings-
avtal är civilrättsliga avtal och därmed gäller precis som för andra avtal 
en avtalsfrihet. Såväl kommunen som byggherren kan välja vilka av-
tal de vill sluta och vilka avtalsvillkor de kan acceptera. Båda parterna 
har därutöver ett skydd genom avtalslagen, vilket exempelvis innebär 
att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas. Därtill kommer, som utvecklats 
under avsnitt 7.4.3 att byggherren har ett dubbelt skydd, utöver av-
talslagen följer av PBL att avtalet ska vara rimligt för byggherren m.m. 
Motsvarande gäller inte för kommunen och för kommunen kan dess-
utom gälla att avtalsteckningen är myndighetsutövning, se nedan 
under avsnitt 7.6.3, vilket i sin tur ställer ytterligare krav på 
kommunen att beakta olika rättsregler, vilket kan vara till fördel för 
byggherren.  
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Utifrån detta menar vi att byggherren inte behöver ett ytterligare 
skydd i form av en reglering om vad ett exploateringsavtal inte får 
innehålla. Vi menar att parterna själva kan göra bedömningen om 
vilka villkor som är lämpliga i det enskilda fallet. Vi anser också att 
tillgång till olika lösningar underlättar ett smidigt avtalsförfarande 
och att det därför är kontraproduktivt att i lag uppställa begränsningar 
om lösningar som har ett klart samband med den nya bebyggelsen. 
En överenskommelse om att uppföra/finansiera en byggnad kan 
exempelvis vara ett alternativ till att avstå mark.  

Vi föreslår därför att inskränkningen upphävs och att det i stället – 
utifrån den tidigare osäkerhet som gällt om det var tillåtet eller inte – 
att det införs en positiv reglering om att det är tillåtet. Som även gäller 
för allmän plats bör denna reglering i konsekvensens namn inte bara 
avse finansiering utan även att vidta åtgärder. Även kostnaden för 
mark kan ingå på samma sätt som gäller för allmän plats.  

Det har framförts att det borde införas en begränsning till att det 
enbart får avse exempelvis byggnadsverk inom detaljplanen. Som fram-
går av avsnitt 7.4.2 har det från Sveriges Byggindustrier framförts att 
det tidigare förekom kommunala krav om att byggherren skulle upp-
föra byggnadsverk som helt saknade samband med bebyggelsen.  

Samtidigt framstår en geografisk begränsning i form av inom/utom 
det detaljplanerade området som stelbent, man kan föreställa sig ett 
behov av finansiering av en skolbyggnad precis utanför det detaljpla-
nerade området. Vi menar dock självklart att det är väsentligt att det 
finns en klar koppling mellan uppförande eller finansiering av dessa 
byggnadsverk och det exploaterade området. Den koppling vi efter-
strävar är att behovet av verket uppstått genom den nya bebyggelsen. 
Som framgått är det i de fallen vi menar att det är rimligt att upp-
förandet eller finansiering av byggnaden ingår i exploateringsavtalet. 
Därmed blir det inte möjligt med kommunala krav om att byggherren 
skulle uppföra byggnadsverk som helt saknar samband med bebyg-
gelsen.  

Vårt förslag innebär att vi jämställer vissa allmänna byggnadsverk 
med vad som redan gäller för allmän plats, anläggningar för vatten-
försörjning och avlopp m.m. I paragrafen finns redan uppställt ytter-
ligare ett krav om att byggherrens åtagande ska stå i rimligt förhål-
lande till dennes nytta av planen. Det ska självfallet även gälla för 
dessa allmänna byggnadsverk.  
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Från Sveriges Byggindustrier har vidare anförts att en överenskom-
melse om att byggherren i vissa fall ska vidta åtgärder eller finansiera 
anläggandet av skolor m.m. kan strida mot upphandlingsregler och 
skulle därmed kunna vara ett meningslöst krav. Även Riksbyggen är 
av denna uppfattning. 

Vårt förslag syftar till en likriktning mellan allmän plats m.m. och 
allmänna byggnadsverk som skola. Kommunernas upphandling av 
uppförandet av allmänna platser, dvs. att vidta åtgärder (inte finan-
siera) har utretts under senare år. Det beror på den s.k. La Scala-
domen 2001 (EG-domstolen i mål C-399/98). I den domen fastslogs 
att offentliga anläggningsarbeten inte utan vidare kan överlåtas på 
byggherren. I domen, som avsåg en exploatering i Milano, konsta-
terades att byggherren inte kunde få göra de kommunala anlägg-
ningsarbetena med stöd av exploateringsavtal och arbetena föll under 
reglerna om offentlig upphandling (se betänkande från Planprocess-
utredningen, SOU 2015:109, s. 284 ff.). Utredningen analyserade 
om domen är överförbar på svenska exploateringsavtal och om 6 kap. 
40 §, som bl.a. anger att byggherren med stöd av exploateringsavtal 
inte bara kan finansiera utan även vidta åtgärder för byggande av 
allmän plats och vatten- och avloppsanläggningar är förenlig med ett 
eventuellt upphandlingskrav. Analysen och domen avsåg alltså inte 
finansiering av allmän plats utan att vidta åtgärder för att bygga. 
Utredningens slutsats var följande:  

Enligt den analys som utredningen gjort bedömer vi att EU-lagstift-
ningen och LOU inte ställer ett generellt krav på att upphandling alltid 
ska ske vid byggande av kommunala allmänna platser. Det finns två 
argument för denna ståndpunkt. Rent allmänt kan det tyckas märkligt 
att en offentlig upphandling skulle vara obligatorisk när kommunen inte 
påverkas ekonomiskt av upphandlingens resultat. Oavsett vem som i prak-
tiken bygger de allmänna platserna är det ju byggherren som i slutändan 
är skyldig att stå för anläggningskostnaderna. Därutöver menar vi att de 
legala förutsättningar som var för handen i La Scala-fallet skiljer sig från 
vad som är fallet i Sverige. 
(s. 296). 

Samtidigt var osäkerheten bland kommunerna vid tidpunkten stor, 
många kommuner ville genom exploateringsavtal överlåta byggandet 
av allmänna platser på byggherren men valde ändå att göra en upp-
handling för säkerhets skull.  
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Utredningen föreslog att med hänsyn till den osäkerhet som rådde 
att det krävdes ett förtydligande av riktlinjer för hur offentliga upp-
handlingar ska hanteras i dessa fall. Ett sådan förtydligande skulle enligt 
utredningen vara nödvändigt för att undanröja osäkerheten och få en 
effektiv tillämpning av 6 kap. 40 § PBL, dvs. att byggherren med stöd 
av exploateringsavtal kan vidta åtgärder för byggande av bl.a. vägar och 
va-anläggningar. Utredningen föreslog därför att Boverket och Lant-
mäteriet skulle få ett uppdrag av regeringen att utarbeta sådana riktlinjer 
(s. 297). Boverket fick i uppdrag av regeringen att i samråd med Lant-
mäteriet göra detta och redovisade sin rapport ”Upphandling och ex-
ploateringsavtal LOU:s tillämpning på 6 kap. 40 § PBL” 2017:27 i ok-
tober 2017 (www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/ 
2017/upphandling-och-exploateringsavtal.pdf, inhämtat 2018-07-03). 
Boverkets anförde i rapport följande:  

Genom arbetet med uppdraget är det tydligt att det råder delade meningar 
om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, ska tillämpas vid 
utbyggnad av allmänna platser i vissa situationer. De motstridiga tolk-
ningarna som finns innebär att kommunerna har svårt att avgöra hur de 
ska agera för att handla rätt.  
    Boverket finner inte anledning att i dagsläget föreslå några ändringar 
av bestämmelsen i 6 kap. 40 § plan- och bygglagen.  
    Däremot krävs det ytterligare vägledning när det gäller LOU och hur 
offentliga upphandlingar ska hanteras vid olika former av anläggnings-
arbeten och bebyggelseexploateringar. Till exempel kan en sådan vägled-
ning innehålla vilka situationer som alltid innebär att upphandling krävs 
och hur upphandling i samband med exploatering ska genomföras och 
samordnas på ett smidigt sätt. Denna vägledning bör Upphandlingsmyn-
digheten ansvara för. 
(sammanfattning, s. 5). 

Rapporten är under beredning i regeringskansliet och enligt uppgift 
från SKL har Upphandlingsmyndigheten påbörjat ett arbete med 
vägledning. Vi föreslår att den fortsatta beredningen i regeringskans-
liet även omfattar vårt förslag till utökning av 6 kap. 40 § om att ett 
exploateringsavtal även får innehålla ett åtagande för en byggherre 
eller fastighetsägare att vidta åtgärder, dvs. uppföra byggnadsverk för 
vård, utbildning eller omsorg som kommunen är skyldig att tillhanda-
hålla. Vi menar att det är uppenbart att det finns flera gemensamma 
nämnare. Samtidigt finns skillnader. Ett av Planprocessutredningens 
argument om varför domen inte skulle ha bäring på svenska avtal var 
att det skulle vara märkligt att en offentlig upphandling skulle vara 
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obligatorisk när kommunen inte påverkas ekonomiskt av upphand-
lingens resultat, eftersom det är byggherren som i slutändan är skyldig 
att stå för anläggningskostnaderna. Argumentet förekommer även i 
Boverkets rapport. En skillnad mellan allmän plats och allmänna bygg-
nadsverk som skolor är att gatukostnadsbestämmelserna gäller för 
allmän plats, men inte för allmänna byggnadsverk.  

Samtidigt framför Planprocessutredningen också att de legala förut-
sättningarna skiljer sig mellan La Scala-domen och fallet i Sverige. 
I Norge har slutsatsen dragits att domen inte är tillämplig på norsk 
plan- och exploateringslagstiftning. Vi menar att frågan är komplex 
och att det därför inte är möjligt för oss att dra några säkra slutsatser 
om upphandling och uppförandet av allmänna byggnadsverk, varför 
den fortsatta beredningen om förslaget att låta Upphandlingsmyndig-
heten utarbeta riktlinjer för upphandling även bör omfatta vår 
utökning av 6 kap. 40 §. Sammantaget är vår bedömning att den 
invändning som förts fram om upphandling inte hindrar vårt förslag. 

Sveriges Byggindustrier och SABO har vidare invänt att bestäm-
melsen kan leda till problem när flera byggherrar bygger inom samma 
område, att det kan bli svårt att bestämma vem som ska uppföra eller 
finansiera exempelvis en skolbyggnad. Vi menar att sådana frågor bör 
lösas avtalsvägen. Innebörden av vårt förslag är att ta bort en begräns-
ning om vad ett avtal får innehålla, alltså att avtalsfrihet i stället ska 
råda. Riksbyggen har anfört att ett problem kan bli att byggherren kan 
uppföra bostäder, men saknar kompetens för att uppföra en skolbygg-
nad. Här menar vi att det redan i dag gäller att parterna får förhandla 
om att byggherren ska uppföra eller finansiera bl.a. gator, vägar, torg, 
parker eller anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Det inne-
bär att byggherren – i den mån denne väljer att ingå ett avtal med ett 
sådant villkor – många gånger redan i dag bör sakna förutsättningar 
att rent faktiskt uppföra det. I praktiken förekommer det många 
gånger att byggherren därför i sin tur får anlita underleverantörer. Den 
enda skillnaden utifrån vårt förslag är att vad som redan gäller för all-
män plats även kommer att gälla för byggnadsverk för vård, utbild-
ning, och omsorg som kommunen är skyldig att tillhandahålla. 
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7.6.3 Reglering av överenskommelser om tidsplan 

Utredningens förslag: Vi föreslår en reglering i PBL som ut-
tryckligen anger att det är tillåtet att ha överenskommelser om 
tidsplan för byggnadsverk i ett exploateringsavtal. Regleringen är 
ett förtydligande av vad vi redan anser gälla. 

 
Vi menar att de farhågor som tidigare funnits om att i lag reglera 
exploateringsavtal i vart fall delvis varit berättigade, det är svårt med 
hänsyn till de skiftande förhållandena i olika avtal. Det har lett till 
att lagregleringen varken är klar eller heltäckande. 

Som framgått under avsnitt 5.6.5 har kommunerna för kommunal 
mark möjlighet att ställa villkor om när bostäderna ska vara färdiga. 
För privat mark upplever många kommuner att deras möjligheter att 
påskynda bebyggelsen är begränsad, se 7.3. Under vårt arbete har det 
från flera kommuner framförts att det inte är tillåtet att i exploa-
teringsavtal ha överenskommelser om tidsplan för bebyggelse, dvs. att 
kommunen och byggherren kan avtala om när bebyggelsen skulle vara 
färdig och annars exempelvis vite skulle behöva betalas. SKL menar 
att frågan är oklar. Riksbyggen delar denna uppfattning, men menar 
att många kommuner ofta kopplar villkor om tidsplan och vite i sina 
exploateringsavtal avseende när byggnation ska påbörjas eller vara 
färdigställd.  

Från Sveriges Byggindustrier har anförts att sådana avtalsvillkor 
ska jämställas med ”byggtvång”. Enligt organisationen förefaller det 
egendomligt att kunna tvinga fram byggande, från den part som står 
för risken. Med en sådan ordning, skulle benägenheten att söka 
tillstånd till byggande, i form av bygglov eller detaljplan, minska. 
Organisationen menar också att en tidsplan i ett exploateringsavtal 
skulle strida mot en genomförandetid, eftersom syftet med en genom-
förandetid är att den bestämda tiden ger byggherren en ram för att 
färdigställa bostäder. Vidare har förts fram att en sådan möjlighet 
skulle ställa stora krav på att bedöma förutsättningarna för bygg-
kravet och när och med vem sådana avtalsvillkor ska kunna ställas 
och därvid måste likabehandlingsprincipen beaktas. Riksbyggen 
delar Sveriges Byggindustrier uppfattning och anser att om villkor 
om tidsplan och vite ska tillämpas i exploateringsavtal, måste de vara 
likartade och förutsägbara. 
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SABO och Sveriges Byggindustrier har också invänt att fördröj-
ningar många gånger även beror på kommunen och att det i den situa-
tionen vore orimligt att en byggherre skulle kunna drabbas av vite.  

Vi har i avsnitt 4.5.6 ingående analyserat frågan om tidsplan, bygg-
start och vite för bostäder i exploateringsavtal är tillåtet. Som fram-
går där är utgångspunkten att exploateringsavtal är civilrättsliga avtal. 
De kan endast prövas i händelse av att en avtalspart i efterhand skulle 
vara missnöjd med innehållet, och den enda möjligheten skulle vara 
en prövning i domstol enligt avtalslagens bestämmelser. Vår bedöm-
ning är att det oftast bör vara svårt för en byggherre att i en domstol 
kunna göra gällande att avtalsvillkoret är oskäligt under förutsättning 
att kommunerna följer regelverket i PBL som säger att avtalet som 
helhet ska vara rimligt för exploatören. Det som vidare komplicerar 
saken är om tecknandet av exploateringsavtal från kommunens sida 
är myndighetsutövning. Om så är fallet krävs stöd i rättsordningen. 
Vi menar att det är osäkert, men har inte uteslutit att tecknandet av 
avtalen är myndighetsutövning.  

Vi anser vidare att även om tecknandet av exploateringsavtal är 
myndighetsutövning har kommunerna stöd i rättsordningen för att 
ställa krav om tidsplan och byggstart med vite för att färdigställa bo-
städer. Som framgått är exploateringsavtalen numera lagreglerade och 
som tidigare framhållits anförs det i propositionen att regleringen om 
att ett exploateringsavtal ”får” avse vissa frågor inte ska tolkas som att 
det ”inte får” avse även andra frågor. Det är även lagreglerat att avtalet 
ska vara rimligt för byggherren och i propositionen anges också 
uttryckligen att ett exploateringsavtal får innehålla en tidsplanering, 
se avsnitt 4.5.6 och a. prop. s. 157. Exploateringsavtalet behöver alltså 
inte begränsas till att exempelvis endast reglera kostnadsfördelning 
och tidsplan för allmänna platser, som några har framfört. Efter ett 
förtydligande i den nya Förvaltningslagen står det också numera klart 
att stöd i rättsordningen inte betyder krav om en koppling till ett 
specifikt bemyndigande utan att det är tillräckligt med någon form av 
normmässig förankring, exempelvis räcker det med ett beslut i ett 
regleringsbrev, se vidare 4.5.6. Vi menar att den lagreglering som finns 
tillsammans med uttalanden i proposition utgör ett stöd i rätts-
ordningen. 

Därmed skulle det framstå som svårt att föreställa sig att detta i 
ett generellt perspektiv skulle kunna bedömas strida mot avtalslagen. 

Page 202 of 544



Utredningens överväganden och förslag SOU 2018:67 

184 

Inte heller egendomsskyddet är i sig ett hinder för villkor i exploa-
teringsavtal, om avtalet som helhet är till nytta för exploatören. Det 
skulle därmed enligt vår uppfattning inte finnas något generellt hinder 
för kommunerna att förhandla om ett sådant villkor i ett ömsesidigt 
avtal. Slutsatsen stöds av beskrivningen av vårt uppdrag i direktiven. 
Följande anges där:  

Kommunerna kan påverka planeringens omfattning och innehåll och där-
igenom också i vissa avseenden påverka det tidsmässiga genomförandet 
av utarbetade detaljplaner. Bland de instrumenten som i övrigt står till 
kommunernas förfogande finns bl.a. markanvisnings- och exploaterings-
avtal. Båda dessa avtalstyper kan innehålla överenskommelser om det tids-
mässiga genomförandet av planerna. De kan också innehålla bestäm-
melser om vite i de fall byggherren inte fullgör sina skyldigheter enligt 
tecknat avtal. Markanvisningsavtalen kan vidare innehålla överenskom-
melser om att den mark som över- eller upplåtits till byggherren ska återgå 
till kommunen om byggherren inte fullgör sina åtaganden, t.ex. när det 
gäller det tidsmässiga genomförandet av planen. Avtalen kan vidare 
reglera hur och på vilka villkor en sådan återgång av marken ska gå till. 
(s. 4–5). 

Enligt utredningens uppfattning handlar det inte heller om byggtvång 
utan om villkor i ett ömsesidigt avtal som aldrig kan påtvingas någon 
part. Att inte ens kunna förhandla om dessa är enligt vår uppfattning 
ett problem och kan vara ett skäl till att kommunerna upplever att 
deras möjligheter att påskynda bebyggelsen på privat mark är begrän-
sad. I ett avtal är det också enkelt att reglera att tidsplanen inte gäller 
om dröjsmålet beror på kommunen, precis som även sker i över-
låtelseavtalen för kommunal mark, se kapitel 5. 

Vi ser inte heller någon motsättning mellan genomförandetid och 
tidsplan, vi menar att det är möjligt att i avtal komma överens om ett 
färdigställande under genomförandetiden. Det följer av att det är ömse-
sidiga civilrättsliga avtal. Så sker även för markanvisningsavtalen och 
annat kan inte gälla för exploateringsavtalen. Som framgår av ovan-
stående citat ur direktiven delar regeringen denna uppfattning om 
systematiken. 

Slutligen menar vi också att det är självklart att kommunen måste 
beakta likabehandlingsprincipen och att avtalsvillkoren bara kan an-
vändas när de är lämpliga. Det bör ske, eftersom det krävs ett ömse-
sidigt godkännande. 

Även utifrån dessa slutsatser är det ett problem att det finns en 
långlivad och mycket bestämd uppfattning hos kommunerna om att 
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sådana avtalsvillkor är just ”otillåtna”. Det kan finnas flera skäl till det. 
En invändning är att även om villkoret inte är otillåtet kan det vara 
omöjligt, eftersom exploatörerna inte skulle acceptera dem, eftersom 
denne behöver utgå från marknadsförutsättningarna. Andra skäl kan 
vara att den gängse tidigare föreställningen var att exploatören befann 
sig i en beroendeställning samt att den lagstiftningen om exploate-
ringsavtal med innebörd att avtalet ska vara till nytta för exploatören 
trädde i kraft först 2015. Även byggindustrin menar att villkor av 
sådan art, skulle förutsätta lagstiftning. Sammantaget föreslår vi därför 
ett förtydligande i lag som alltså även skett för andra frågor. En be-
stämmelse i anslutning till det som infördes 2015 om att vissa villkor 
är tillåtna.  

7.6.4 Sammanfattning av våra förslag om exploateringsavtal 

Vi föreslår att det ska vara möjligt för kommunen och byggherren att 
i ett exploateringsavtal förhandla och avtala om att byggherren ska vidta 
åtgärder eller finansiera byggnadsverk för vård, utbildning, eller om-
sorg. Vi förtydligar även att det är möjligt att förhandla och avtala om 
en tidsplan i ett exploateringsavtal. Genom förtydligandet om att det 
är möjligt med tidsplan i ett exploateringsavtal blir det möjligt att sätta 
tidsramar inom genomförandetiden för delar av exploateringen för 
privat mark på samma sätt som i dag redan sker för kommunal mark.  

Våra förslag innebär inte krav om att parterna ska agera på ett 
visst sätt utan att det ges en ökad möjlighet för parterna att själva 
bestämma vad som ska ingå i avtalet. Grunden för våra förslag är att 
vi menar att exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal och att det 
därför är naturligt att avtalsfrihet råder även i dessa frågor. Vi anser 
att parterna är bäst är lämpade att avgöra vilka villkor som ska gälla i 
det konkreta fallet och de specifika följdfrågorna kan lösas i avtalet. 

Även med våra förslag gäller i båda fallen att det kommer att finnas 
kvar begränsningar. För båda fallen gäller avtalslagen, precis som för 
andra avtal kan oskäliga avtalsvillkor jämkas, och därtill kommer för 
båda fallen att byggherren har ett dubbelt skydd. Utöver avtalslagen 
följer av PBL att avtalet ska vara rimligt för byggherren. Vidare ska 
noteras att kommunernas förhandlingar och avtalsslut kan vara myn-
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dighetsutövning. Slutligen gäller för villkoret om byggherren ska upp-
föra eller finansiera byggnadsverk för utbildning, omsorg eller vård att 
behovet av verket ska uppstå genom den nya bebyggelsen enligt planen.  

Vårt tredje förslag för exploateringsavtal är ett återinförande av 
de s.k. exploatörsbestämmelserna med innebörd att kommunerna kan 
ansöka hos länsstyrelsen om att en markägare ska avstå mark utan 
ersättning som ska användas för allmän plats eller byggnadsverk för 
vård, utbildning eller omsorg som kommunen är skyldig att tillhanda-
hålla. Det finns flera förutsättningar för att länsstyrelsen ska bevilja 
en sådan ansökan, bl.a. att marken behövs för en ändamålsenlig an-
vändning av området och att det kan anses skäligt med hänsyn till 
den nytta som ägaren kan väntas få av planens genomförande och 
med hänsyn till omständigheterna i övrigt, se avsnitt 4.5.3 och lag-
kommentaren.  

Syftet med de tre förslagen är att förhindra dröjsmål vid genom-
förandet av detaljplanen.  

Som framgått finns det ett samband mellan exploatörsbestäm-
melserna och bestämmelsen om att ett exploateringsavtal får inne-
hålla överenskommelser om att vidta åtgärder eller finansiera allmän 
plats m.m. när det gäller markkostnaden. Ett skäl för upphävandet 
av exploatörsbestämmelserna var att kommunerna kunden kompen-
sera sig för en sådan kostnad i exploateringsavtalet. Vi menar dock 
som vi även angett ovan i 7.6.1 att det handlar om olika verktyg. För 
det första kräver en kompensation i avtal en ömsesidig acceptans, 
dvs. byggherren måste acceptera ett sådant villkor, vilket inte var 
fallet när länsstyrelsen fattar beslut om ett markavstående utan 
ersättning. En annan skillnad är att det inte löser problemet med att 
finna mark och dessutom är det kostnadsdrivande att först förvärva 
mark till ett pris som överstiger marknadsvärdet och sedan kompen-
sera sig för det.  

Tidigare har det inte varit möjligt att kompensera sig för mark-
förvärv avsett för skolor m.m. Genom att vi nu jämställer allmänna 
byggnadsverk med allmän plats innebär det också att markkostnaden 
som det allmänna byggnadsverket ska stå på kan ingå i avtalet.  

Genom förslagen om att såväl exploatörsbestämmelserna återin-
förs och att hindret mot att förhandla och avtala om uppförandet 
eller finansiering av mark för exempelvis skolbyggnader upphävs 
kommer kommunerna att i vissa fall kunna lösa in mark utan ersätt-
ning. I de fall kommunerna får en kostnad för markförvärvet i ett 
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exploateringsavtal kan de träffa överenskommelser med byggherren, 
inte bara om finansiering eller åtgärder för uppförandet av själva bygg-
nadsverket, utan även om en fördelning av kostnaden för marken. Vi 
menar att flexibiliteten i förhandlingarna mellan kommunerna och 
byggherren ökar. Det handlar om att kommunerna ges fler verktyg 
och att parterna får en valfrihet om villkor som passar bäst i sam-
manhanget. Det kan exempelvis handla om att en finansiering av del 
av markkostnaden för byggnadsverket kan vara fördelaktigare för 
byggherren än ett inlösande utan ersättning. Genom att även upp-
förandet/finansiering av byggnader som skolor och mark för allmän 
plats kan bli en del av ett exploateringsavtal uppnås även i ökad 
utsträckning ett helhetsperspektiv för området, det handlar inte bara 
om att bygga bostäder utan om att skapa samhällen.  

7.7 Utredningens överväganden och förslag  
om expropriation och inlösen 

Utredningens förslag: Vi föreslår att expropriationslagen och 
inlösensbestämmelserna i utreds i särskild ordning med syfte sär-
skilt att överväga ersättningsnivåerna. 

 
Vi har ovan under 7.3 förordat att kommunerna behöver bedriva en 
strategisk och långsiktig markpolitik. Ett verktyg kommunerna har är 
att expropriera mark enligt expropriationslagen för exempelvis fram-
tida tätbebyggelse. Av flera skäl använder sig kommunerna inte av 
denna möjlighet mer än undantagsvis, Huvudregeln är att frågan om 
tillstånd till expropriation prövas av regeringen. Den har dock för åren 
1974–2015 endast redovisat 138 beslut i expropriationsärenden, (se 
Expropriationslagen, En kommentar, Anders Dahlsjö, Magnus Her-
mansson, Eije Sjödin, version den 15 april 2015, tredje upplagan med 
tillägg och ändringar, kommentar till 3 kap. 1 §). 

Från kommunerna har anförts att ett skäl är att det upplevs som 
ingripande mot den enskilde och därför av politiska skäl inte utnytt-
jas. Vidare är förfarandet långdraget och tungrott. Slutligen har det 
blivit kostsamt för kommunerna att expropriera, eftersom ersättningen 
efter lagändringen 2010 i huvudsak är 125 procent av marknadsvärdet. 
Expropriation förekommer därmed i mycket begränsad utsträckning 
i praktiken.  
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Som vi anfört under 7.3 är det huvudsakliga problemet att expro-
priationslagen och dess ersättningsnivå utgör ramen för frivilliga över-
enskommelser mellan kommun och fastighetsägare. Förhandlingarna 
om markköp har därför påverkats negativt på grund av lagändringen. 

Kommunerna har även möjlighet att tvångsinlösa mark enligt PBL. 
I avsnitt 4.4 har vi beskrivit förutsättningarna, förfaranderegler samt 
ersättning för expropriation och tvångsinlösen enligt PBL på kommu-
nens initiativ. För inlösen enligt PBL gäller expropriationslagens 
ersättningsbestämmelser som fastställs av domstol. För tvångsinlösen 
enligt PBL gäller därmed samma svårigheter för kommunerna som vid 
expropriation enligt expropriationslagen.  

De inlösensregler i PBL på kommunens initiativ som är relevanta 
är två. Den ena är att kommunerna efter upphävandet av de s.k. ex-
ploatörsbestämmelserna är hänvisade till att lösa in mark för allmänna 
platser eller allmänna byggnadsverk enligt 6 kap. 13 §, där ersätt-
ningen ska beräknas enligt expropriationslagen.  

Den andra är 6 kap. 15 §. Innebörden av paragrafen är att kommu-
nerna efter genomförandetiden har rätt att lösa in mark som bygg-
herren enligt detaljplanen skulle byggt exempelvis bostäder på, men 
byggherren underlåtit detta. En förutsättning är att kommunen lagt ner 
resurser på att bygga allmän plats för dessa bostäder. Den ersättning 
kommunen ska utge i det fallet bestäms också enligt expropriations-
lagen, se 6 kap. 17 §.  

Vi har i avsnitt 4.4.3 redovisat hur ersättningsberäkningarna i de 
fallen ska gå till. Vid inlösen av mark för allmän plats är det 
125 procent av marknadsvärdet, varvid dock hänsyn inte ska tas till 
den värdeminskning som kan ske med hänsyn till marken på grund 
av planläggning för allmän plats inte längre kan bebyggas. Vid 
inlösen för mark för allmänna byggnadsverk ska man dock inte 
bortse från en sådan värdeminskning.  

När det gäller inlösen efter genomförandetiden är ersättnings-
beräkningen som vi redovisat i 4.4.3 komplex och svårbedömd, efter-
som bl.a. kommunens intentioner om detaljplanen ska upphävas 
eller utvecklas har betydelse. Även här är huvudregeln att det ska ske 
ett påslag om 25 procent. 

Från Sveriges Byggindustrier har anförts att 6 kap. 15 § ger kom-
munen i vissa fall efter genomförandetiden rätt att lösa in mark som 
byggherren enligt detaljplanen inte byggt på, och att det är ett uttryck 
för lagstiftarens synsätt att det finns situationer när den enskilde 
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byggherren/fastighetsägaren inte förmår genomföra önskat byggande, 
varför samhället ska ha möjlighet att agera för att nå önskad samhälls-
utveckling. Verktyget ger med andra ord kommunen en långtgående 
möjlighet att gripa in i samhällsbyggandet. Det betyder enligt orga-
nisationen att det redan finns ett skarpt verktyg för kommunerna att 
lösa de problem vi ska utreda, dvs. fördröjningen av bebyggelse. Pro-
blemet är bara enligt Sveriges Byggindustrier att kommunerna inte 
använder sig av detta verktyg. 

Sveriges Byggindustrier har vidare också anfört att utredningen 
bör utreda och föreslå en särreglering i expropriationslagen av värde-
nivån vid inlösen enligt 6 kap. 15 § på samma sätt som gäller i andra 
fall enligt expropriationslagen. Det vore rimligt om inlösens-
möjligheten ska ses som ett verktyg för kommunen.  

Utredningen delar Sveriges Byggindustriers uppfattning om att 
ett klargörande av hur ersättningen ska beräknas vid inlösen efter 
genomförandetiden är angeläget, eftersom den i dag är osäker och 
svårbedömd och att det kan vara ett skäl till att möjligheten inte 
används av kommunerna. Att den som i dag är beroende av kommu-
nens intentioner för detaljplanen framstår som komplicerat. Om 
möjligheten ska ses som ett verktyg för kommunen att agera vid 
fördröjningar bör också värderingen vara fördelaktig för kommu-
nen. Samtidigt har det också framkommit andra invändningar från 
kommunalt håll mot den inlösensbestämmelsen, som anförts upp-
levs förfarandet som långdraget och tungrott. Vi anser också att ett 
tvångsinlösande efter genomförandetiden i många fall inte löser de 
problem utredningen ska klarlägga. Vårt uppdrag avser fördröj-
ningar av bebyggelse i stort, som inte enbart kan lösas av åtgärder 
efter genomförandetiden, som många gånger uppgår till så lång tid 
som 10–15 år. Därtill kommer då tiden för en domstolsprövning av 
ersättningen. 

Utredningens slutsats är också att påslaget om 25 procent på 
expropriationsersättningen och därmed inlösensersättningen enligt 
PBL i hög grad försvårar ett effektivt genomförande av detaljplaner 
och att därmed bostadsbebyggelse försenas. Vi delar professor Bertil 
Bengtssons slutsats, se 4.4.3, om att en ersättningsnivå på 125 pro-
cent både är en atypisk konstruktion i svensk rätt och att det är sär-
skilt problematiskt att den är kostnadsdrivande. Bertils Bengtssons 
uppfattning om att den försvårar frivilliga uppgörelser delas i hög 
grad av de kommuner utredningen samrått med.  
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Expropriationslagen ligger utanför vårt uppdrag. Att utreda ersätt-
ningsnivåer är ett stort och komplext arbete som inte är möjligt att 
göra inom vår uppdragstid. Det måste ske utifrån ett helhetsperspektiv. 
Det är inte enbart PBL:s inlösensregler som hänvisar till expro-
priationslagen utan det finns ytterligare ett tjugotal olika lagar som 
gör det. De olika sambanden behöver analyseras ingående. Vi föreslår 
att expropriationslagen och inlösen enligt PBL utreds i en särskild 
ordning.  

7.8 Utredningens förslag om förköpslagen 

Utredningens förslag: Vi föreslår att regeringen ger Boverket i 
uppdrag att utreda införandet av en kommunal förköpslag som 
underlättar bostadsbyggande och tätortsutveckling. Utgångs-
punkten bör vara att utreda en ny modern förköpslag som också 
kommer tillrätta med de problem som fanns i den tidigare. 

 
För att kunna bedriva en aktiv markpolitik och möta det omfattande 
behovet av nya bostäder behöver kommunerna stöttas med ytterligare 
verktyg. Verktyg för att utöka det egna markinnehavet när så krävs, 
för att initiera genomförandeprocesser där marknaden är svagare och 
för att uppnå bostadssociala mål, och verktyg som fungerar som 
”smörjmedel” i förhandlingar med byggherrar för att snabba upp 
byggandet på privat mark. Utredningen föreslår därför att Boverket 
får i uppdrag av regeringen att utreda frågan om införandet av en 
kommunal förköpslag som underlättar bostadsbyggande och tätorts-
utveckling i kommunerna. 

Förköp som verktyg var tidigare lagreglerat, men lagen upphävdes 
2010 trots att en överväldigande majoritet av kommunerna såg ett 
fortsatt behov av det. Över 90 procent av de tillfrågade kommunerna 
var mot ett avskaffande av förköpslagen 2010 (Utvärdering av för-
köpslagen, (1967:868) Boverket, juni 2008 s. 7).  

Vi konstaterar att motiven för att åter ge kommunerna ett sådant 
verktyg är än starkare än när det avskaffades, dels finns det i dag ett 
mycket större tryck på kommunerna att bygga, dels har den här 
typen av verktyg stor betydelse för kommunernas möjligheter att 
bedriva en aktiv markpolitik och vara ett stöd i förhandlingar, (se 
även Aktiv markpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting 2016, 
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s. 18). Ett nytt förköpsinstitut är därför tänkt att ge stöd dels för 
markförvärv, men även att ge stöd i diskussioner med byggherrar om 
att ingå avtal och få till ett snabbare genomförande på mark som inte 
ägs av kommunen.  

En kommunal förköpsrätt skulle kunna innebära att kommunen 
ges möjlighet att utifrån vissa i lagen angivna grunder förköpa fast 
egendom, bl.a. sådan som krävs med hänsyn till utvecklingen av tät-
bebyggelse eller för en sammanhängande anordning. Kommunen 
träder in i köparens ställe och övertar köparens förpliktelser i det upp-
rättade avtalet mellan säljaren och den ursprungliga köparen. Det 
kan fungera som en mindre ingripande åtgärd mot den enskilde än 
inlösen eller expropriation. 

Kommunerna har också ett stort behov av information om hur 
bostadsmarknaden i kommunen ser ut för att kunna bedöma vilka 
projekt som är genomförbara och vilka behov och vilken efterfrågan 
som finns. En förköpslag får betydelse som ett instrument för kom-
munen att i tidiga skeden hålla sig informerad om vad som händer på 
fastighetsmarknaden i kommunen. Det kan gälla vilken aktivitet det 
är på fastighetsmarknaden, vilka fastighetsägare som säljer mark eller 
köper mark för exploatering, vilka områden som är intressanta för 
köparna och hur prisbilden utvecklas inom kommunen och dess olika 
områden. Detta kan sedan användas i planering och genomförande av 
utvecklingsområden, och för att få en förståelse för hur efterfrågan ser 
ut i kommunen. 

Vi har i avsnitt 7.7 redovisat våra slutsatser om expropriation och 
inlösen. Som framgår där använder sig kommunerna inte av denna 
möjlighet mer än undantagsvis, det uppfattas för ingripande och 
förfarandet är långdraget och tungrott. Det har också blivit kostsamt 
för kommunerna att expropriera, eftersom ersättningen höjts. Vi har 
föreslagit att dessa frågor utreds i särskild ordning. Vi menar därför 
att det också finns ett behov av ett verktyg som är av mindre in-
gripande karaktär. Samtidigt fanns det vissa invändningar mot den 
tidigare förköpslagen. Utgångspunkten för Boverkets uppdrag bör 
därför vara att utreda en ny modern förköpslag som också kommer 
tillrätta med de problem som fanns i den tidigare. 
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7.9 Ett behov av ökad kunskap om detaljplanelagda 
byggrätter och möjliga bostäder 

I vårt direktiv refererar regeringen till att det finns ett betydande antal 
byggrätter som inte har kommit att utnyttjas eller som utnyttjas först 
efter ett flertal år. Utredningen har i kapitel 3 redogjort för de tidigare 
studierna som direktiven refererar till. Vår slutsats är att det i dag 
saknas en mer samlad kunskap om antalet byggrätter och därmed 
också antalet detaljplanelagda möjliga bostäder, i såväl många enskilda 
kommuner som på nationell nivå. Vi menar, mot bakgrund av det 
stora behovet av bostäder och många kommuners i dag stora fokus på 
att ta fram nya detaljplaner, att sådan kunskap är angelägen.  

Trots att det redan i dag sker en omfattande informationsinsam-
ling ger den inte svar på frågan om hur många detaljplanelagda bygg-
rätter som finns eller hur många bostäder varje enskild byggrätt med-
ger, varken utnyttjade eller outnyttjade. SCB samlar in uppgifter 
rörande påbörjade och färdigställda bostäder, men dessa uppgifter är 
inte kopplade till specifika detaljplaner. Lantmäteriet samlar in detalj-
planerna men uppgifter om byggrätter eller antal möjliga bostäder 
förs inte in i något register. Boverket samlar bl.a. in uppgifter om 
antal möjliggjorda bostäder i lagakraftvunna detaljplaner under året. 
Det ger dock inte svar på frågan hur många möjliga bostäder det 
finns totalt i kommunen i lagakraftvunna detaljplaner.  

Den kommande digitaliseringen av planprocessen kan i framtiden 
göra det möjligt att via en nationell plandatabas direkt hämta infor-
mation om byggrätter, om sådan information särskilt anges för varje 
detaljplan. I samtal med Boverket och Lantmäteriet har det dock fram-
kommit att det kan dröja upp till tio år innan en nationell plandatabas 
kan vara i bruk. Vår slutsats är att informationen fram till dess 
behöver samlas in och tillgängliggöras på annat sätt. Med hänsyn till 
den framtida digitaliseringsprocessen är det utredningens bedöm-
ning att detta ska ske på ett så enkelt sätt som möjligt.   
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7.9.1 Ökad kunskap på kommunal nivå 

Bedömning: Samtliga kommuner bör följa upp de byggrätter och 
bostäder som möjliggörs genom detaljplaneläggning. 

 
En förutsättning för en samlad kunskap är ökad kännedom på kom-
munal nivå om vad som händer med byggrätterna efter att detalj-
planerna har vunnit laga kraft. I dag är det inte alltid möjligt att av en 
detaljplan utläsa hur många bostäder givna byggrätter bedöms medge. 
Det innebär att kommunerna redan när detaljplanen tas fram behöver 
ha med information om hur många bostäder som byggrätterna med-
ger. Uppgifterna kommer inte att vara exakta utan det kommer att 
handla om uppskattningar, som också kan förändras över tid. Det är 
inte möjligt att i en antagen detaljplan veta exakt hur många bostäder 
som i slutändan kommer att färdigställas. Bedömningen är att det ändå 
är av intresse att ha en aktuell bild och kunna följa hur många möjliga 
bostäder som uppskattningsvis finns i lagakraftvunna detaljplaner. 
Utredningen anser att alla kommuner bör ha kunskap om vad som 
händer med byggrätterna och därmed de bostäder som möjliggörs i 
den egna kommunen genom detaljplaneläggning.  

En del kommuner har redan i dag ett systematiserat sätt att följa 
upp detaljplaner. Men det finns också de kommuner som inte följer 
upp detaljplaner och därför inte heller har kännedom om hur många 
möjliga bostäder som kan byggas inom kommunen. I många kom-
muner har någon eller några personer denna kunskap men då är den 
ofta inte dokumenterad vilket gör att det inte är möjligt att på ett 
enkelt sätt samla informationen.  

Vilka detaljplaner som följs upp varierar bland de kommuner som 
i dag har ett uppföljningssystem. Vi menar att det endast är kommu-
nerna själva som kan avgöra vilka detaljplaner som är av intresse och 
lämpliga att följa upp. Många äldre detaljplaner som av olika anled-
ningar inte fullt ut utnyttjats är i vissa fall inte heller önskvärda att 
nyttja. Därtill finns planer som tagits fram i lägen som enligt kommu-
nens översiktliga planering inte längre är lämpliga att utveckla. Vi ser 
inte heller att dessa planer är angelägna att följa upp. Kommunerna 
behöver dock göra en inventering av detaljplanerna inom kommunen 
om detta inte redan är gjort. Kommunerna bör, förutom de nya detalj-
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planer som vinner laga kraft, fokusera på de detaljplaner som är aktu-
ella utifrån kommunens strategiska planering och inriktning i över-
siktsplanen.  

Att ha bättre kunskap om byggrätterna efter det att en detaljplan 
har vunnit laga kraft kan sägas vara en del i kommunernas planerings-
beredskap. Det är även ett stöd för kommunerna eftersom det möj-
liggör åtgärder vid tidsfördröjning. I de kommuner som följer upp 
byggrätter inom detaljplaner finns också ofta ett samarbete över flera 
förvaltningar/kompetensområden. Redan ett sådant samarbete har 
enligt uppgift från kommunalt håll en positiv effekt för att snabbare 
kunna genomföra och utnyttja givna byggrätter. Det krävs mindre 
manuella arbetsinsatser och kommunen har alltid en aktuell och till-
förlitlig statistik tillgänglig. Det arbete kommunen lägger på att 
rapportera in uppgifter till SCB och Boverket kan därmed förenklas. 
En bättre kunskap och förståelse för vad som händer med byggrätter 
inom detaljplan kan också ge värdefull erfarenhetsåterföring och stärka 
kommunens kunskap om genomförandet av detaljplaner. Därmed kan 
också risken för att planer tas fram som sedan inte kan genomföras, 
minska. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar ska kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning bl.a. 
innehålla kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. Även 
i detta arbete kan en ökad kunskap om hur många möjliga bostäder 
som finns i lagakraftvunna detaljplaner vara till hjälp för kommunerna.  

Sammantaget bedömer utredningen att ett systematiskt uppfölj-
ningsarbete skulle kunna medverka till att genomförandeprocessen 
kan snabbas upp. Vi anser dock att det i nuläget, med hänsyn främst 
till den framtida digitaliseringsprocessen, saknas skäl för att lägga ett 
förslag om en skyldighet för kommunerna att införa ett sådant. Vi 
bedömer dock, som framgår ovan, att kommunerna har mycket att 
vinna genom att göra detta. I de fall kommunen inte redan följer upp 
detaljplaner, behöver resurser läggas för att få ett uppföljningssystem 
på plats. Utredningen bedömer att kommunernas merkostnad för 
detta kan motiveras i förhållande till den samhällsnytta informa-
tionen ger.  

Page 213 of 544



SOU 2018:67 Utredningens överväganden och förslag 

195 

7.9.2 Bättre samlad kunskap  

Förslag: Boverket får i uppdrag av regeringen att årligen samla in 
uppgifter om hur många möjliga bostäder det finns i lagakraft-
vunna detaljplaner i kommunerna. Verket ska sammanställa infor-
mationen på såväl nationell som regional nivå. Uppdraget tidsbe-
gränsats och utformas som ett särskilt regeringsbeslut. 

 
Kunskapen om hur många möjliga bostäder det finns i lagakraftvunna 
detaljplaner skulle komplettera de uppgifter som samlas in av SCB och 
Boverket i dag. Tillsammans med dessa uppgifter skulle den nya infor-
mationen ge en bild av den samlade beredskapen för ett ökat bostads-
byggande. Eftersom utredningen anser att denna information ska 
samlas in på ett så enkelt sätt som möjligt är bedömningen att det är 
Boverket som ska samla in detta. I dag samlar Boverket via Plan- och 
byggenkäten och Bostadsmarknadsenkäten in närliggande uppgifter. 
Boverket är också ansvarig myndighet för frågor som rör fysisk 
planering och byggande och ska enligt verkets instruktion bland annat 
följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i natio-
nellt perspektiv som på regional nivå. 

Uppdraget till Boverket kan antingen preciseras genom en ändring 
i verkets instruktion eller genom att regeringen beslutar om ett sär-
skilt uppdrag. Eftersom planprocessen just nu är inne i en omfattande 
omdaning i och med de möjligheter digitaliseringen medför anser 
utredningen att uppdraget till Boverket ska vara temporärt. Vår slut-
sats är då att uppdraget ska utformas som ett särskilt regeringsbeslut 
och tidsbegränsas fram till dess att insamlingen kan ersättas av en 
digital plandatabas.    
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7.9.3 Information om byggrätter och möjliga bostäder  
inom detaljplaner i en digital planprocess 

Förslag: Boverket får i uppdrag av regeringen att i samverkan 
med Lantmäteriet utreda hur information om byggrätter och an-
talet möjliga bostäder kan tillgängliggöras i en digital planprocess. 

 
I det nu pågående arbetet med att digitalisera planprocessen har 
Lantmäteriet och Boverket pekat på att det behövs en nationell plan-
databas. Både Lantmäteriet och Boverket anser att det bör vara Lant-
mäteriet som ska vara ansvarig myndighet för denna.  

Med en sådan databas skulle det vara möjligt att hämta och sam-
manställa kommunal planinformation på nationell och regional nivå, 
däribland också byggrätter. Därför är det också utredningens uppfatt-
ning att det är angeläget att en nationell plandatabas kommer till stånd. 
Utredningen har också uppfattningen att det bör vara Lantmäteriet, i 
egenskap av att vara ansvarig myndighet för frågor om grundläggande 
geografisk information samt nationellt samordningsansvarig för till-
handahållande och utveckling inom området för geografisk informa-
tion och fastighetsinformation, som ska ansvara för denna.  

En nationell plandatabas skulle dock spegla den information som 
återges i detaljplanerna. Byggrätter eller antalet bostäder behöver 
i dag inte anges i detaljplanen. Boverket fick i december 2017 i 
uppdrag av regeringen att verka för en enhetlig digital tillämpning av 
PBL vilket bl.a. innefattar främjandet av digital planerings- och bygg-
information och informationsflöde mellan samhällsbyggandets 
aktörer (N2017/07543/PBB). Utredningen föreslår att Boverkets 
uppdrag breddas till att även innefatta att utreda hur information om 
byggrätter och antalet möjliga bostäder kan tillgängliggöras i en 
digital planprocess. I maj 2018 antog riksdagen en proposition 
(2017/18:132) som ger Boverket rätt att meddela föreskrifter om 
standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar. 

Regeringen beslutade i april 2018 (Fi2018/00396/DF) att Lant-
mäteriet ska ta fram ett förslag för ett nationellt tillgängliggörande 
av digitala detaljplaner. I dag finns dock inte något uppdrag som 
särskilt pekar på behovet av att kunna hämta information om 
byggrätter eller möjliga bostäder, därför är det inte heller säkert att 
dessa möjligheter kommer att finnas. Utredningen anser därför att 
Lantmäteriets uppdrag ska kompletteras och specificeras med att det 
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också ska vara möjligt att hämta information om byggrätter och 
möjliga bostäder i lagakraftvunna detaljplaner, detta måste göras i 
samverkan med Boverket.  

Lantmäteriet lyfter i sin slutrapport för uppdraget Digital först – 
För en smartare samhällsbyggnadsprocess (2018:1) även behovet av 
att fastighetsregisterlagstiftningen ses över eftersom denna anses 
vara föråldrad. Även detta instämmer utredningen i då det finns 
önskemål om att bättre tillgängliggöra informationen om fastighets-
ägare kopplat till byggrätter inom lagakraftvunna detaljplaner. 
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8 Konsekvensanalys 
– av professor Hans Lind 

De förslag vars konsekvenser ska bedömas i detta kapitel är följande: 

1. Möjlighet att ange kortare genomförandetid i detaljplan. Den kor-
taste tiden ska vara 3 år i stället för 5 år. Förtydligande om att kom-
munen kan ställa krav på tidplan för byggandet i exploateringsavtal. 

2. Kommunens ställning stärks genom ökade möjligheter att ställa 
krav på exploatör, genom att förbudet mot villkor om att bygg-
herren finansierar eller uppför allmänna byggnader som skola tas 
bort. Vidare ska kommunen ha möjlighet att lösa in mark för 
allmänna platser och allmänna anläggningar utan ersättning. 

Utredningen betonar också vikten av att kommunerna driver en aktiv 
markpolitik. Detta kommer att tas upp i samband med att konse-
kvenser av förslagen ovan diskuteras. 

3. Kommuner åläggs att följa upp byggrätter och Boverket att redo-
visa detta på nationell nivå och regional nivå. 

Allmänna utgångspunkter 

Innan den egentliga konsekvensanalysen presenteras är det nödvän-
digt att diskutera vissa metodproblem och några utgångspunkter för 
analysen.  

Det ideala är att en konsekvensanalys av en viss åtgärd bygger på 
en empirisk analys av vad liknande åtgärder som genomförts tidigare 
faktiskt haft för konsekvenser. På vissa områden t.ex. skatteområdet 
– finns erfarenheter från många länder och från tidigare perioder där 
ändringar i regler gjorts. Detsamma kan sägas om arbetsmarknads-
området. Ibland genomförs ändringar i form av experiment i mindre 
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skala där en del av motiveringen just är att utvärdering av experimentet 
ska ge grund för en bedömning av vad åtgärden har för konsekvenser 
om den skulle genomföras i större skala. Även i dessa fall finns dock 
problem med att dra slutsatser: Det samband som observerades i land 
A kanske inte gäller i land B, det samband som observerades när en 
åtgärd genomfördes i liten skala kanske inte går att generalisera till en 
situation där åtgärden genomförs i större skala. 

För den åtgärd som föreslås i denna utredning – att kommunen 
ges möjlighet att besluta om en kortare genomförandetid och att makt-
balansen ändrats – har vi dock inte hittat något exempel på att en 
liknande åtgärd införts och utvärderats. Att bygga konsekvensana-
lysen på ett mer direkt empiriskt material är därmed omöjligt. Det 
som då återstår är att använda: 

1. Teorier om påverkansfaktorer: I kapitel 6 presenterades teorier om 
hur privata aktörer fattar beslut och om det antas att dessa teorier 
stämmer någorlunda, så kan dessa teorier användas för att bedöma 
hur en privat aktör skulle reagera ifall en viss förändring införs. 

2. Mer direkt empirisk kunskap om olika aktörers situation och hur 
de tänker kring relevanta frågor. Det material som presenterats i 
kapitel 5 om kommunernas situation och erfarenheter, och det 
material som presenteras i kapitel 6 om privata fastighetsutveck-
lare, har därför utnyttjats för de bedömningar som presenteras 
nedan. 

Denna svårighet att mer exakt mäta konsekvenser innebär också att 
det inte är möjligt att dra slutsatser om relativt små skillnader. I en 
konsekvensanalys ska alternativa åtgärder diskuteras och i samman-
hanget kunde det t.ex. handla om att ha två års genomförandetid eller 
fyra års genomförandetid, i stället för föreslagna tre år. Att säga något 
mer precist om skillnader mellan t.ex. två och tre års genomförande-
tid, förutom det som sägs i motiveringen i tidigare kapitel är därmed 
knappast meningsfullt. I fortsättningen diskuteras därför enbart 
utifrån de föreslagna tre åren men de principiella resonemangen är 
giltiga oberoende av detta.  

En ytterligare komplikation är att konsekvenserna av en viss 
åtgärd beror av omständigheter som kan förändras oberoende av den 
aktuella åtgärden. Låt oss anta att åtgärd A ska utvärderas, men att 
det också diskuteras att införa en förändring B på ett närliggande 
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politikområde. Det kan då tänkas vara så att givet dagens situation, 
så har införande av åtgärd A en viss konsekvens. Om åtgärd B emell-
lertid genomförs, kan emellertid ett införande av åtgärd A får andra 
konsekvens än om åtgärd A genomförs givet dagens situation. Men 
det kan också vara så att om åtgärd A genomförs ensamt så har den 
ganska små konsekvenser, och även att om åtgärd B genomförs 
ensamt, så har den också ganska små konsekvenser. Om både 
åtgärd A och åtgärd B genomförs så kan det bli väsentligt större 
effekter. Ett historiskt exempel som kan illustrera tankegången kan 
vara att om staten ger kommunen juridiska styrmedel (A) men inte 
ekonomiska resurser (B), eller ger kommunen ekonomiska resur-
ser (B) men inte juridiska styrmedel (A), så blir det inte så stora ef-
fekter, men om kommuner både får juridiska styrmedel och eko-
nomiska resurser kan det bli stora effekter. Med tanke på att det kan 
finnas sådana kopplade effekter mellan olika tänkbara åtgärder, så 
kommer konsekvensanalysen även kortfattat ta upp hur åtgärder 
som föreslagits i nyligen framlagda utredningar kan påverka effek-
terna av de åtgärder som föreslås här. 

En ytterligare aspekt som behöver beaktas är att när det gäller 
genomförandetider så skapar förslaget en möjlighet för kommunen 
att ange en kortare genomförandetid. Det är inget tvång för kom-
munen att utnyttja denna möjlighet. Detsamma gäller möjligheten 
att t.ex. lösa in mark för allmänt ändamål utan ersättning. I teorin 
kan ökade möjligheter för en aktör inte leda till försämringar för den 
aktören eftersom det kan antas att kommunen enbart använder möj-
ligheten om det gynnar deras intressen. En bedömning av konse-
kvenser av att införa en möjlighet att göra något behöver därmed 
också bedöma i vilka situationer som den aktuella aktören kan för-
väntas utnyttja möjligheten.  

8.1 Förslag om kortare genomförandetider i 
detaljplan och tidplan i exploateringsavtal 
med sanktioner 

Förslagen om möjlighet till kortare genomförandet i detaljplan och 
en tidplan i exploateringsavtal för att färdigställa bostäder m.m. med 
möjliga sanktioner i form av vite kan ses som två kompletterande 
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åtgärder inriktade på att byggandet sker snabbare. Om det i detalj-
planen anges en relativt kort genomförandetid kan det sedan ske en 
precisering genom ett exploateringsavtal som mer i detalj reglerar 
vad kommunen och exploatören ska göra för att det ska vara möjligt 
att genomföra byggandet innan genomförandetiden går ut. Kärnan i 
dessa förslag är att kunna ålägga exploatören att bygga relativt snabbt, 
snabbare än den takt som skulle maximerat företagets vinst i en 
situation utan restriktioner.  

8.1.1 Ekonomiska konsekvenser och konsekvenser 
för bostadsbyggandet: Allmänt 

Det övergripande syftet med de föreslagna åtgärderna är att 
utnyttjande av byggrätter inte ska dra ut på tiden, och därmed att 
bostadsbyggandet kan öka i situationer när det finns bostadsbrist. 
Om åtgärden har avsedda konsekvenser kommer den att leda till att 
fler människor kan hitta en bostad på rimliga villkor. 

Den teoretiska analysen i kapitel 6 pekade på att det kan finnas 
situationer där det mest lönsamma för fastighetsutvecklaren är att 
skjuta upp hela eller delar av ett projekt, även om det är lönsamt att 
bygga redan i dag. Om genomförandetiden i planen kortas blir det mer 
riskfyllt för fastighetsutvecklaren att skjuta upp delar av projektet, 
eftersom företaget riskerar att förlora byggrätten när genomförande-
tiden gått ut. Då kan det mest lönsamma för fastighetsutvecklaren 
i stället vara att bygga mer i dag. Viten i ett exploateringsavtal ger i 
princip samma effekter. 

Eftersom krav på snabbare genomförande minskar framtida 
förväntade vinster kommer möjligheten att ställa sådana krav att 
minska förväntningsvärden och markvärden. I Sverige finns dock 
ingen rätt till att exploatera mark och bygga, i och med att kom-
munen har ett planmonopol och kommunen bestämmer i princip 
ensam om det ska skapas byggrätter eller inte. En rationell mark-
köpare är medveten om att regler kan ändras – ibland till ägarens 
nackdel (som t.ex. kortare genomförandetid), ibland till ägarens 
fördel (som t.ex. sänkt fastighetsskatt). Dessa tänkbara ändringar i 
olika riktningar finns med i den rationella investerarens riskbedöm-
ning. En rationell investerare vet att politiska majoriteter ändras och 
att nya majoriteter kan göra att regler ändras i den ena eller andra 
riktningen. 
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I många länder (t.ex. USA och Tyskland som beskrivs i Kalbro 
&Lind 2017 och Lind & Kalbro 2018) används s.k. ”inclusive 
zoning”, som just innebär att samhället ställer sociala krav av olika 
slag och därmed pressar ner markvärden. Särskilt gäller detta i om-
råden med höga markvärden. Den minskning av markvärden som 
kan ske genom kommunens möjlighet att kräva snabbare genom-
förande ska därför inte ses som en ”förlust” för någon, utan som 
något som reflekterar ett risktagande för den som köper mark i 
tidiga skeden. För aktörer som köper mark efter att regeln införts 
kommer priset att bli lägre och därmed påverkas inte denna grupp 
direkt av regeln, givet att markvärdet för bebyggelse fortfarande är 
högre än markvärdet i alternativ användning. På en rationell marknad 
antas all ny information, t.ex. att regeländringar sannolikt kommer 
att genomföras, påverka priset omedelbart. Det är i så fall de som 
äger mark när denna nya information kommer som kan få se sitt 
markvärde falla något. Hur mycket det faller beror på hur aktörerna 
på marknaden bedömer sannolikheten av åtgärden och dess effekter. 
På en marknad där fastigheter säljs till högstbjudande räcker det med 
att det finns några aktörer som tror att ny potentiellt negativ 
information inte har så stor effekt för att effekten på markvärden ska 
bli begränsade. Om det bara är vissa aktörer som bedömer effekterna 
som mycket negativa, så innebär de enbart att dessa inte kan kon-
kurrera vid en budgivning, eller att sådana markägare säljer till de 
fastighetsutvecklare som inte bedömer effekterna som så negativa. 

Den teoretiska analysen pekade dock också på att ifall kom-
munen ställer krav på snabbare genomförande, så kan det göra hela 
projektet olönsamt och leda till att byggandet minskar i stället för 
att öka. Ifall kommunen hade perfekt information om fastighets-
utvecklarens situation skulle dock kommunen enbart ställa krav på 
en kortare genomförandetid i de delar där det leder till att byggande 
tidigareläggs, och inte för delar där det riskerar att leda till att 
projektet inte blir av. I verkligheten är det dock en situation som 
kännetecknas av det som ekonomer kallar asymmetrisk information, 
och det är i praktiken en s.k. spelsituation: Fastighetsutvecklaren vet 
den verkliga situationen, men har intresse av att – oavsett om det 
stämmer eller inte – framställa det som att projektet inte kommer att 
genomföras ifall kommunen kräver ett snabbare byggande. Denna 
asymmetriska information försvagar kommunen förhandlingspos-
ition och gör det mer riskfyllt att kräva en kortare genomförandetid. 
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Detta gör i sin tur att de positiva effekterna av möjligheten att kräva 
en kortare genomförandetid blir lägre. 

En första slutsats av detta är att effekter av åtgärden blir mer 
positiva ju bättre kunskap som kommunen har om de faktorer som 
styr lönsamheten i ett projekt, t.ex. byggkostnader och priser/hyror 
på marknaden. Då kan kraven lättare anpassas så att de får avsedda 
konsekvenser. 

En andra slutsats är att effekten av möjligheten att ställa krav på 
snabbare genomförande beror av den lokala situationen och om 
kommunen har vidtagit andra åtgärder som stärker deras förhand-
lingsposition gentemot en viss fastighetsutvecklare.  

Ser man på de moderna teorier som presenterades i kapitel 6 så 
kommer en fastighetsutvecklares intresse av att bygga relativt sakta 
bero av vad de tror andra företag kommer att göra. Räknar företaget 
med att andra företag kommer att bygga i vilket fall som helst så är 
det mer riskfyllt för en privat aktör att vänta med delar av sitt 
projekt. En kommun som vill göra det mer riskfyllt för en enskild 
aktör att vänta kan därmed i princip göra följande: 

– Se till att det alltid finns flera alternativa utbyggnadsområden 
(och planlagd mark) i olika delar av en större tätort med projekt 
som vänder sig till samma målgrupp. De företag som väntar 
riskerar då att ett annat område hinner före. Ett större utbud av 
färdiga tomter av olika slag gör att något företag kan förväntas 
vilja genomföra lönsamma projekt i dag – även om ”alla” skulle 
vinna på att skjuta upp projekten och bara bygga lite i dag. 

– Driva en aktiv kommunal markpolitik där färdiga planer tas fram 
och erbjuds olika byggherrar, inklusive det kommunala bostads-
företaget. Mindre aktörer kommer då förväntas vara intresserade 
av att bygga om det enskilda projektet är lönsamt – oberoende av 
om det vore mer lönsamt att vänta. I markanvisningsavtalet kan 
genomförandeprocessen regleras mer i detalj. 

Sådana åtgärder leder till att en enskild fastighetsutvecklare inte 
längre har samma intresse av att ”bygga sakta” och då blir det lättare 
att komma överens om en snabbare utbyggnad. 

På sikt kommer vidare kommunens strategi – om kommunen 
kräver korta genomförandetider eller ej – att påverka vilka aktörer 
som är mest intresserade av att arbeta med fastighetsutveckling i den 
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aktuella kommunen. Som framgick i kapitel 6 finns det olika typer 
av fastighetsutvecklare och vissa av dessa påverkas mer än andra av 
ett krav på korta genomförandetider. Det framgick också att de 
flesta intervjuade företag är tämligen flexibla i sin strategi och kan 
arbeta både med större egna markområden som köpts i ett tidigt 
skede, och med mark/markanvisning som tas över i ett sent skede av 
processen. Det framstår utifrån detta som viktigast att en kommun 
är konsekvent och förutsägbar så att fastighetsutvecklare vet vilka 
strategier och krav en kommun tillämpar. Då kan också markens 
värde bedömas lättare av alla inblandade parter. 

Låt oss anta att en kommun är känd för att kräva korta genom-
förandetider. En fastighetsutvecklare som enbart har som strategi att 
köpa större markområde i ett relativt tidigt skede, och sedan planerar 
att exploatera detta område steg för steg under en längre tid i den 
takt som är bäst för företaget, kan komma att undvika kommuner 
som kräver korta genomförandetider. En kommun kan ju också 
genom planmonopolet vägra att planlägga små områden i taget och 
därmed tvinga fram planläggning av ett större område. Utnyttjar 
man sedan möjligheten till en kortare genomförandetid så sjunker 
lönsamheten för denna typ av fastighetsutvecklare. Däremot kan en 
kommun som tillämpar en kort genomförandetid dra till sig andra 
typer av fastighetsutvecklare, t.ex. sådana som vill komma in i ett 
relativt sent skede och ta mindre områden i taget. En mindre fastig-
hetsutvecklare kan skaffa sig en option att köpa ett mindre område 
som sedan planläggs och byggs snabbt. På det sättet behöver inte 
fastighetsutvecklare ligga ute med pengar länge. Den korta genom-
förandetiden kan också tolkas som att kommunen själv inte ska 
försena projektet på olika sätt. Den korta genomförandetiden kan 
ses som ett avtal där båda parter förbinder sig att snabbt få det nya 
området bebyggt. Som nämndes ovan framgick i kapitel 6 är fastig-
hetsutvecklare är flexibla och kan anpassa sig efter olika situationer. 
Konsekvens och förutsägbarhet blir då nyckelord, så att en seriös 
aktör kan bedöma vad som är rimligt att betala. 
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8.1.2 Omvärldsfaktorer och regeländringar som  
kan påverka förslagets konsekvenser 

Som nämndes i inledningen kan konsekvenserna av möjligheten att 
ha en kortare genomförandetid bero av förändringar i olika omvärlds-
faktorer och regeländringar. En rad faktorer kan göra att det blir 
viktigare för kommunerna att i framtiden kunna påverkar när bo-
stadsprojekt genomförs. 

De prognoser som finns pekar på en fortsatt snabb befolknings-
ökning i Sverige. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar som 
kan bli allt svårare att leva upp till i ljuset både av ökande befolkning 
och stora inkomstskillnader. I det nyligen publicerade betänkandet 
”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35), före-
slås att både stat och kommun behöver engagera sig för att förbättra 
kunskapen om bostadssituationer för olika ”svaga” grupper på bostads-
marknaden. Åtgärdsförslag ska tas upp i en årlig dialog mellan läns-
styrelse och kommun, och länsstyrelsen ska också ha ekonomiska 
resurser att hjälpa till att undanröja olika hinder. Bakom dessa 
förslag ligger indirekt ett krav på att kommunen också ska vidta mer 
kraftfulla åtgärder för att förbättra bostadssituationen för de grup-
per som under de senaste 15 åren kontinuerligt fått det svårare att 
hitta en bostad. Detta kan i sin tur underlättas om de kommunala 
styrmedlen stärks, och i denna delvis nya situation kan en kommunal 
möjlighet att ställa krav på kortare genomförandetid vara viktigare 
än vad det är i dag. I utredningen ”Lån och garantier för fler bo-
städer” (SOU 2017:108) föreslås också ökade möjligheter att få statligt 
ekonomiska stöd till byggande. Man kan se framför sig en situation 
där både kraven på kommunen ökar men också där administrativa 
styrmedel och ekonomiska stöd förstärks från statens sida. 

8.1.3 Kommun- och statsfinansiella konsekvenser 

Betraktas förslaget ut ett kommunalekonomiskt perspektiv kan sägas 
att införande av en kortare genomförandetid i sig inte har några di-
rekta ekonomiska konsekvenser. Om åtgärden har avsedda konse-
kvenser och leder till ett ökar byggande så kommer det att både 
innebära kostnader och intäkter för kommunen. Infrastruktur av 
olika slag kan behöva byggas ut snabbare än annars, men även skatte-
intäkter kan öka pga. de arbetstillfällen som ökat byggande innebär. 
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Kommunens sociala kostnader kan också minska ifall det finns ett 
större utbud av bostäder på marknaden.  

Som nämndes ovan kan krav på snabbare genomförande av bygg-
projekt förväntas leda till lägre markvärden. Detta påverkar kommu-
nen på två sätt: Det första är att värdet av den mark som kommunen 
redan innehar sjunker genom att priser vid markanvisningar sjunker 
om byggtakten ska vara högre. Minskade intäkter kan i sin tur 
påverka kommunens möjligheter att genomföra egna investeringar. 
Samtidigt bör betonas att det kommunala bostadsförsörjnings-
ansvaret rimligen är överordnat en strävan efter att maximera in-
täkterna från sitt markinnehav. Den andra sidan av minskade mark-
värden är dock att kommunen i framtiden bör kunna köpa mark till 
lägre priser i och med att förväntningsvärden sjunker. 

Att införa en kortare genomförandetid innebär inte i sig några di-
rekta kostnader för staten. Eventuella följdeffekter genom ökat bo-
stadsbyggande bör vara positiva, främst genom ökade skatteintäkter. 

8.1.4 Konsekvenser för småföretagens möjligheter 

Som nämndes ovan kommer krav på kortare genomförandetider att 
gynna mindre aktörer som vill gå in i fastighetsutvecklingsprocessen 
i ett sent skede och snabbt genomföra ett projekt för att sen gå vidare 
till nästa. De som kan missgynnas av förslaget är främst större aktö-
rer som har som strategi att köpa större markområden i tidiga skeden 
och sedan bygga etappvis under en längre period. Lägre markpriser 
som resultat av krav på kortare genomförandetider bör också gynna 
mindre aktörer som i regel inte har samma möjligheter att få fram 
kapital som en större aktör. 

8.1.5 Konsekvenser i andra avseenden 

Jämställdhet mellan män och kvinnor, betydelse  
för att nå de integrationspolitiska målen 

Det finns skäl att tro att bostadsbrist särskilt missgynnar kvinnor 
(som i genomsnitt har lägre inkomster) och personer med utländsk 
bakgrund som är nya på den aktuella marknaden, och därmed inte 
har kontakter eller hunnit samla kötid. Givet att förslaget leder till 
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ökat byggande så kommer det att bidra till jämställdhet och att inte-
grationspolitiska mål nås. 

Betydelsen för sysselsättning och offentlig service  
i olika delar av landet 

Möjligheten att kräva kortare genomförandetider påverkar främst 
situationen där det finns ett tryck på bostadsmarknaden, och där det 
är lönsamt att bygga relativt mycket, även om det är mest lönsamt 
att bygga i etapper. Förslaget kan inte förväntas påverka byggande i 
de delar av landet där efterfrågan är lägre. 

Betydelse för den kommunala självstyrelsen  

Förslaget innebär i princip att kommunen får större möjligheter att 
påverka utbyggnadstakter och kan ur det perspektivet ses som en för-
stärkning av den kommunala självstyrelsen, eftersom det är kommu-
nen själv som väljer om den ska utnyttja möjligheterna eller ej. 

Betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet 

Bostadsbrist leder regelmässigt till svarta marknader och möjligheter 
för kriminella att tjäna pengar på att personer har svårt att hitta en 
bostad på den öppna marknaden. Ökat bostadsbyggande bör därmed 
minska möjligheterna för kriminella aktörer.  

Förenlighet med EU:s statsstödsregler 

När det gäller genomförandetid så innebär förslaget innebär ingen 
ny regel utan enbart att en tidsgräns ändras från en kortaste genom-
förandetid på 5 år till en kortaste genomförandetid på tre år. Efter-
som det dessutom handlar om en generell regel som gäller alla 
aktörer på samma sätt, kommer förslaget inte i konflikt med EU:s 
statsstödsregler. Även de föreslagna förändringarna/preciseringarna 
när det gäller exploateringsavtal är marginella och kan inte heller 
komma i konflikt med EU-regler.  
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8.2 Förslag som syftar till att förändra maktbalansen 
mellan kommun och företag 

I ekonomisk analys är det vanligt att skilja mellan renodlade fördel-
ningseffekter och effekter som rör den reala resursanvändningen. 
Flera olika förslag som utredningen diskuterar handlar om att för-
ändra maktbalansen mellan kommun och fastighetsutvecklare, så att 
den i högre grad liknar den maktbalans som fanns innan de senaste 
ändringarna i lagstiftningen genomfördes. Det som diskuteras är en 
möjlighet att kunna ställa krav på att fastighetsutvecklaren ska lämna 
mark till allmänna anläggning mm utan ersättning, och att upphäva 
förbudet mot att låta byggherren uppföra eller finansiera allmänna 
anläggningar som skola och daghem. 

Ser vi åtgärderna enbart ur ett fördelningsperspektiv innebär åt-
gärderna minskade utgifter för kommunerna för att åstadkomma en 
viss mängd bostäder. Åtgärderna kommer å andra sidan att minska 
projektets lönsamhet. Om det är väl fungerande marknader så kom-
mer åtgärderna att leda till lägre markpriser. Fastighetsutvecklarna 
kommer inte att vara villiga att betala lika mycket för marken, givet 
att de vet att de måste ta en större andel av de totala kostnaderna. Åt-
gärderna innebär därmed på sikt en omfördelning mellan kommun 
och markägare. 

Precis som diskuterades i avsnitt 1 ovan kan vi anta att en rationell 
fastighetsutvecklare, när denne köper mark i ett mycket tidigt skede, 
gör en sannolikhetskalkyl – och i den ingår också en bedömning av 
hur sannolika olika regelförändringar är. Dessa regeländringar kan 
ur fastighetsutvecklarens perspektiv både innebära fördelar – som 
när reglerna ändrades förra gången – och nackdelar – såsom de nu 
diskuterade ändringarna. I inget fall finns det anledning att se det 
som att någon behöver kompenseras: Det pris som fastighetsutveck-
laren betalat bygger som sagt på en samlad riskbedömning där risken 
för regeländringar är en komponent.  

När det gäller de reala effekterna behöver båda kommunens och 
fastighetsutvecklaren/ markägarens perspektiv analyseras. 

Som framkom i intervjuerna med kommuner och kommunala före-
trädare i kapitel 5 har det faktum att kommunen varit tvungen att 
bära de aktuella kostnaderna i vissa fall gjort att kommunen inte har 
velat driva ett planärende, eftersom det skulle ha inneburit för stora 
kommunala kostnader. Bostadsbyggandet har därmed blivit mindre 
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än det annars hade varit. Det är svårt att bedöma hur vanligt detta är, 
och det finns inte heller något enkelt sätt att ta reda på det, eftersom 
det handlar om en hypotetisk situation där det alltid finns risk för en 
viss bias om en direkt fråga ställs.  

Ser vi det ur en markägares/fastighetsutvecklares perspektiv och 
utgår från den ”gamla” teorin om vad som bestämmer byggaktörer-
nas beslut, så kommer i vissa fall projektet att genomföras på samma 
sätt som tidigare även om fastighetsutvecklaren får mindre intäkter 
pga. den nya regeln. Den enda skillnaden är enligt argumentationen 
ovan att markägaren får mindre betalt. Så länge som markvärdet för 
bebyggelse fortfarande är högre än markvärdet i alternativ använd-
ning bygger företaget precis som tidigare, enligt den klassiska teorin. 
I vissa fall kommer dock de högre kostnaderna för fastighetsutveck-
laren att göra att markvärdet för bebyggelse inte längre är högre än 
värdet i alternativ användning. Projektet genomförs då inte, och i 
sådana fall kan man anta att kommunen inte ställer sådana krav om 
de vill att projektet ska bli av. 

I den ”moderna” teorin spelar förväntningar en avgörande roll 
och det skapar en spel-situation som är mycket svårare att förutsäga. 
I ett extremfall bedömer fastighetsutvecklarna att dessa extra avgifter 
är tillfälliga och snart kommer att avskaffas, t.ex. av en ny politisk 
majoritet. I ett sådant läge kan en rad projekt läggas på is även om de 
är lönsamma i dag, utifrån att det bedöms som mer lönsamt att vänta.  

Den bredare diskussion om krav på kommunen och alternativ för 
kommunen som togs upp ovan blir relevant även här. Har t.ex. 
kommunen egen mark att bygga på, så spelar det mindre roll om 
privata aktörer skjuter upp projekt. Och risken för en privat aktör 
med att skjuta upp projektet blir större när utbudet då hinner öka 
och pressa ner priser/hyror i det senarelagda projektet. Med lämpliga 
kompenserande åtgärder är det rimligt att tro att det inte kommer 
att vara lönsamt, eller i alla fall tämligen riskfyllt, att skjuta upp 
projekt som är lönsamma i dag om de aktuella reglerna ändras, sär-
skilt om det finns en bred politisk uppgörelse bakom beslutet. 

När det gäller möjligheten att kräva att fastighetsutvecklaren upp-
för t.ex. en skolbyggnad, givet att det uppfyller de allmänna skälighets-
kraven, så måste detta ses i relation till skolans finansieringssystem. 
I dag finns privata aktörer som fokuserar på s.k. samhällsfastigheter 
och t.ex. köper befintliga skolor eller som bygger nya skolor. Sko-
lorna hyrs sedan ut till en ”skol-operatör” som kan vara kommunen, 
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men också ett privat skolföretag. Om kommunen vill begränsa sitt 
risktagande i relation till osäkerhet i byggkostnader kan det vara 
rationellt att låta fastighetsutvecklaren uppföra byggnaden och 
sedan köpa den. Om kommunen redan i dag har relativt stora lån och 
inte vill belasta ekonomin genom att äga en skola, trots att det finns 
behov av en skola, kan fastighetsutvecklaren uppföra skolan och 
sedan sälja den till en privat aktör, eller själv hyra ut den till en skol-
operatör – kommunen eller ett privat företag. Finns inte redan tidigt 
avtal med en köpare eller en långsiktig skoloperatör innebär denna 
modell en större risk för fastighetsutvecklaren. Givet att projektet 
som helhet ger en stor vinst för fastighetsutvecklaren kan dock detta 
vara skäligt. Ur fastighetsutvecklarens perspektiv finns dock även en 
fördel med denna modell och det är att de kan garantera sina kunder 
(bostadsköpare, hyresgäster) att det finns en skola i området. En 
sådan fördel finns naturligtvis också om det handlar om att fastig-
hetsutvecklaren ska bygga lokaler till en förskola. 

När det gäller konsekvenser i övriga dimensioner kan följande 
tilläggas i relation till vad som sagts ovan. 

8.2.1 Kommunalekonomiska konsekvenser 

Syftet med det aktuella förslaget är att minska belastningen på kom-
munens ekonomi och är därför positiv ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv. 

8.2.2 Konsekvenser för småföretag 

Mindre företag utvecklar i regel inte större områden där den typ av 
marköverlåtelse som diskuteras här blir relevanta. Några direkta 
konsekvenser för små företag har förslaget då inte. 

8.2.3 EU:s statsstödsregler 

Förslaget handlar om att privata fastighetsutvecklare ska bidra mer 
till kostnaden för gemensamma anläggningar och givet att reglerna 
tillämpas konsekvent, kan det inte vara något problem ur ett stats-
stödsperspektiv. 
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8.3 Uppföljning av byggrätter i detaljplan 

Utredningen föreslår att kommunerna och Boverket ska följa upp 
outnyttjade byggrätter i aktuella detaljplaner.  

Kostnaderna för kommunen att göra detta måste bedömas som 
marginella. Det handlar inte om att gå igenom äldre planer som rör 
områden där kommunen ändå inte önskar mer bebyggelse. Sådana 
byggrätter kan man dessutom räkna med att dagens markägare har 
koll på ifall t.ex. kompletteringsprojekt är lönsamma. 

Nyttan för kommunen att ha bra information om befintliga bygg-
rätter är naturligtvis svår att mäta, men kan i enskilda fall ha stor 
betydelse och innebära kostnadsminskningar och tidsbesparingar om 
befintliga byggrätter kan nyttjas i stället för att kommunen behöver 
lägga resurser på att planera nya.  

Boverket samlar redan i dag in ett omfattande material från kom-
munerna genom den s.k. Bostadsmarknadsenkäten. Att i samband 
med detta också samla in och analysera information om outnyttjade 
byggrätter bör inte påverka statens kostnader nämnvärt. Även i 
övriga dimensioner har inte förslaget i sig några direkta effekter.  
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9 Författningskommentar 

PBL 4 kap. 21 § första stycket: 

Ändringen i paragrafen är enbart en ändring från fem år till tre år, 
från att tiden inte får vara kortare än fem år till att den inte får vara 
kortare än tre år. 

PBL 6 kap. 3–11 §§ 

De föreslagna paragraferna är med några undantag samma som gällde 
före 2015 innan de upphävdes. Vårt förslag om ett återinförande är 
dock begränsat till avstående av mark eller utrymme och avser inte 
att länsstyrelsen kan besluta om att en fastighetsägare även kunde 
förpliktas att bekosta anläggningar för gator och vägar m.m., se 
punkt 2 nedan.  

De flesta infördes genom prop. 1985/86:1, se bl.a. s. 1176 ff., men 
hade sin motsvarighet redan i 70 och 113 §§ byggnadslagen. De av-
görande paragraferna om avståendet är 3–5 §§, medan paragraferna 
6–11 avser mer administrativa följder av ett avstående.  

Som framgår av 3–5 §§ är det flera förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om att marken 
ska avstås, bl.a. att den behövs för en ändamålsenlig användning och 
att det kan anses skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan 
väntas få av planens genomförande och med hänsyn till omständig-
heterna i övrigt. 

Eftersom det handlar om ett återinförande kan länsstyrelserna vid 
beslutsfattandet använda sig av den praxis som utvecklats under lång 
tid, se redogörelsen under avsnitt 4.5.3. Även med ett återinförande 
av exploatörsbestämmelserna ska förstås inlösensbestämmelserna 
enligt 6 kap. 13–17 §§ fortfarande gälla. Så var det även tidigare. 
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Innebörden är att om ett avstående av mark enligt exploa-
törsbestämmelserna inte är möjligt kan kommunen lösa in mark för 
exempelvis allmän plats eller allmänna byggnadsverk enligt 13 §. 
I det fallet gäller då expropriationslagens bestämmelser om för-
farande och ersättning.  

Även om det handlar om ett återinförande behöver vi justera 
några bestämmelser enligt följande:  

1. Vi föreslår en anpassning till nu gällande 6 kap. 41 § och den 
ändring vi föreslår i 6 kap. 40 §, se även nedan under nästa lag-
kommentar. I den tidigare exploatörsbestämmelsen i 6 kap. 4 § 
angavs bl.a. att länsstyrelsen kunde besluta om ett avstående av 
mark för en allmän byggnad. Samtidigt stod dock i paragrafen 
också att ett ytterligare krav för avståendet var att ”marken eller 
utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området”. 
Enligt propositionen innebar det tillsammans att en markägare 
bara behövde avstå mark för sådana allmänna byggnader som 
krävs för bebyggelsen av området som exempelvis skola, men inte 
t.ex. för ett kommunhus (a. prop. s. 1178). I nuvarande 41 § an-
vänds en mer uttrycklig lagstiftningsteknik, där anges i paragra-
fen byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommu-
nen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Innebörden av 
de två olika bestämmelserna tycks vara att båda i huvudsak verkar 
syfta på samma sak, men det är uttryckt på olika sätt. Vi menar 
att det är rimligt att bestämmelserna korresponderar och anser att 
den mark kommunen ska kunna få utan ersättning är mark för 
allmän plats (gata, väg, park, torg eller annat område som är avsett 
för ett gemensamt behov) och mark för utbildning, vård eller om-
sorg som kommunen ska tillhandahålla, exempelvis skola. Vi an-
ser att detta blir tydligare. Kravet om ändamålsenlig användning 
måste dock likväl stå kvar, även om marken behövs för exempel-
vis skola, måste skolan vara ändamålsenlig. Slutligen använder vi 
i den återinförda 4 § också termen byggnadsverk och inte bygg-
nad. Även det är en anpassning till 6 kap. 40–41 §§ och enligt vår 
bedömning den i sammanhanget korrekta termen.  

2. Vi föreslår alltså inte heller ett återinförande av 8 § andra stycket 
om att länsstyrelsen även får besluta att ägaren ska bekosta anläg-
gande av gator, och vägar samt anordningar för vattenförsörjning 
och avlopp och i vilken ordning arbetet ska utföras. Skälet för det 
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är att det under vårt arbete inte framkommit ett behov av sådana 
beslut, i stället avser behovet avstående av mark utan ersättning, 
eftersom det är svårt att finna mark och det är dyrt. När det gäller 
anläggande av gator finns fortfarande även nu de s.k. gatukost-
nadsbestämmelserna, 6 kap. 24–25 §§. Innebörden av dem är att 
kommunen när den anlägger eller förbättrar en gata eller annan 
allmän plats får besluta att ägarna till fastigheterna i området ska 
betala kostnaderna för sådana åtgärder och fördela kostnaderna 
mellan de olika fastighetsägarna. Vi menar därför att det här 
räcker med gatukostnadsbestämmelserna och att det enligt nuva-
rande 6 kap. 40 § är möjligt att träffa överenskommelser i exploa-
teringsavtalet om detta. Vi begränsar därför återinförandet av ex-
ploatörsbestämmelserna till avstående av mark utan ersättning.  

6 kap. 40 § första stycket punkt 2  

Som framgår av den nuvarande paragrafen gäller redan att ett exploa-
teringsavtal får innehålla överenskommelser mellan kommun och 
byggherre om att byggherren ska finansiera eller vidta åtgärder för 
anläggande av allmänna platser m.m. En förutsättning är att åtgär-
derna är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Med 
detta avses åtgärder som är direkt föranledda av detaljplanen och 
som behövs för att den bebyggelse som planen medger kan komma 
till stånd. De behöver inte vara begränsade till det specifika detalj-
planeområdet utan det kan också handla om exempelvis åtgärder för 
att kommunikationen till och från ett bostadsområde ska fungera, se 
prop. 2013/14: 126 s. 156–157. En vidare förutsättning är att åtagan-
det ska stå i rimligt förhållande till byggherrens nytta av planen, det 
framgår av paragrafens nuvarande tredje stycke. Med nytta avses i 
sammanhanget att byggherrens kostnader ska vara skäliga med hän-
syn till byggherrens förväntade intäkter av försäljningen eller uthyr-
ningen av exempelvis bostäder. Det bakomliggande resonemanget är 
att detaljplaneläggning oftast leder till att fastigheterna inom plan-
området stiger i värde, eftersom detaljplanen normalt ger ökande 
möjligheterna att bebygga mark. Här har allmänna platser betydelse, 
exempelvis innebär en anslutning av enskilda fastigheter till allmän 
väg oftast att fastigheternas tillgänglighet förbättras, vilket i sin tur 
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typiskt sett leder till att fastigheternas värde påverkas i höjande rikt-
ning. se lagkommentaren till 6 kap. 40 § (Plan- och bygglagen, En 
kommentar, Didón m.fl. oktober 2016) och prop. 2009/10:170 
s. 250 ff. Kravet på nytta ska normalt vara uppnått inom ramen för 
varje exploateringsavtal, men om det ingås flera avtal för en 
exploatering kan det vara nödvändigt att bedöma nyttan utifrån 
samtliga dessa avtal, se prop. 2013/14:126 s. 304.  

Vi föreslår att hela 41 § om att ett exploateringsavtal inte får in-
nehålla krav om finansiering av byggnadsverk för vård, utbildning 
eller omsorg som kommunen har en skyldig enligt lag har att tillhan-
dahålla upphävs. I stället föreslår vi en uttrycklig reglering om att 
detta är tillåtet. Vi menar som framgått av våra allmänna övervägan-
den, se kapitel 7, i grunden att en sådan reglering är överflödig, 
eftersom det handlar om avtal och avtalsfrihet råder, vilket betyder 
att villkor i avtal alltid är möjliga om de inte bedöms vara exempelvis 
oskäliga enligt avtalslagens bestämmelser och den bedömningen 
görs av domstol. Samtidigt är exploateringsavtal komplext och det 
har historiskt rått en osäkerhet om vilka villkor som kommunerna 
kunnat/velat ställa. Villkor om finansiering av byggnader för ex-
empelvis skola förekom tidigare innan regleringen om att det inte 
var tillåtet infördes, men det rådde en osäkerhet. Därmed räcker det 
enligt vår uppfattning inte bara att upphäva förbudet utan det krävs 
en positiv reglering.  

Vi anpassar oss nu till den gällande systematiken som infördes 
2015. I den paragrafen där det redan anges att ett exploateringsavtal 
får innehålla krav om finansiering eller vidta åtgärder för bl.a. all-
männa platser lägger vi nu till att motsvarande ska gälla för bygg-
nadsverk för vård, utbildning eller omsorg. För att inte gruppen 
byggnadsverk ska bli för stor och därmed leda till bristande förut-
sägbarhet måste även framöver framgå att det avser de byggnadsverk 
som ska innehålla en verksamhet som kommunen är skyldig att 
driva, eftersom annars även privat verksamhet som exempelvis pri-
vata psykologmottagningar skulle omfattas. Med vård, utbildning 
eller omsorg som kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla 
avses enligt propositionen till införandet av förbudet, byggnader för 
de grundläggande kommunala skyldigheterna som t.ex. förskola, 
grundskola, och äldreomsorg, se prop. 2013/14:126 s. 305.  

Vidare måste på samma sätt som gäller för allmän plats m.m. fin-
nas en klar koppling till detaljplanen. När det gäller dessa allmänna 
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byggnadsverk behöver den kopplingen uttryckas på annat sätt än för 
allmänna platser m.m. Vi menar att en lämplig koppling är att be-
hovet av byggnadsverket har uppstått genom den nya bebyggelsen 
enligt planen.  

Innebörden av regleringen är att det inte längre finns ett hinder 
mot att ha ett sådant villkor i ett exploateringsavtal. Samtidigt är det 
självklart att det endast är en möjlighet, eftersom det handlar om ett 
ömsesidigt avtal förfogar båda parterna över innehållet. Även för den 
nya regleringen gäller kravet om att åtagandet ska stå i rimligt för-
hållande till nyttan gälla.  

PBL 6 kap. 40 § andra stycket punkt 4:  

I termen tidsplan innefattas starttid och tidpunkt när byggnadsverk 
ska vara uppförda. Det kan också handla om att bestämma tid-
punkter när delar av byggnadsverken ska vara uppförda. Det handlar 
självklart om byggnadsverk enligt detaljplan. Att termen byggnads-
verk valts beror på att den enligt definitionen i 1 kap. 4 § betyder 
byggnad eller annan anläggning. Byggnad betyder i sin tur en var-
aktig konstruktion som består av tak och väggar och varit placerad 
på mark m.m. och som är konstruerad så att människor kan uppe-
hålla sig i den. Anläggningar är andra saker som byggs, men som inte 
är avsedda för människors uppehälle, som t.ex. vindkraftverk, vägar, 
parker. Det vi därmed åsyftar är bostäder och andra anläggningar.  

Att vi i lagtexten överhuvudtaget anger byggnadsverk beror på 
att det redan är oomstritt att kommunen får uppställa villkor om 
tidsplan för andra åtaganden. I propositionen (prop. 2013/14:126 
s. 157) anges det uttryckligen att ett exploateringsavtal även får in-
nehålla tidsplan. Det har dock till oss anförts att tidsplan här i första 
hand skulle kunna syfta på tidsplan för åtgärder som traditionellt in-
går i ett exploateringsavtal, exempelvis att exploatören vid viss tid-
punkt ska ha färdigställt en allmän plats. Det som därmed är om-
diskuterat är om en kommun även i ett exploateringsavtal skulle 
kunna kräva att exempelvis bostäder på privat mark skulle vara fär-
diga vid viss tidpunkt, se avsnitt 4.5.6. Det är just den osäkerheten vi 
vill förtydliga genom vårt förslag. I lagtexten anger vi inte att det är 
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kommunen som får ställa ett villkor, eftersom det dels saknar bety-
delse vem som förhandlar fram villkoret och dels på grund av att öv-
riga paragrafer i 40–42 §§ är uppbyggda så.  

Av 40 § nuvarande tredje stycket följer att byggherrens eller 
fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes 
nytta av planen.  

Villkoret ska kunna kombineras med vite. Att använda vite i avtal 
kräver ingen lagreglering. Avtalsvillkor om vite får jämkas enligt 36 § 
avtalslagen.  

PBL 6 kap. 40 § i dess helhet 

Förändringen i 40 § innebär att innehållet i punkt 2 och 4 är nytt, 
medan innehållet i punkt 1 och 3 motsvarar vad som gällt tidigare. 
För samtliga punkter gäller sista stycket i paragrafen om att åtagan-
det ska stå i rimligt förhållande till nyttan, även det har gällt tidigare. 
Även om innehållet i paragrafen har utvecklats gäller ändå precis som 
tidigare att uppräkningen inte är heltäckande, ett exploateringsavtal 
kan reglera andra frågor, exempelvis bebyggelsens utformning, och 
mer administrativa frågor som tidsplanering, kontroller och garanti-
tider osv. 

Slutligen gör vi också med hänsyn till paragrafen fått ett mer om-
fattande innehåll en smärre lagteknisk justering med en uppräkning 
i punktform. Förändringen innebär ingen ändring i sak. 
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av Anna Broman –  
Sveriges Byggindustrier 

I utredningens direktiv framhålls behovet av att 

1. kartlägga kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga 
byggrätter tas i anspråk i enlighet med gällande detaljplaner och  

2. säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter tas i anspråk 
utan onödigt dröjsmål. 

I direktivet förutsätts att outnyttjade byggrätter i detaljplaner är ett 
betydande problem, som hindrar bostadsförsörjningen. Utred-
ningen konstaterar att den samlade kunskapen kring detta är 
bristfällig och att det finns ett fortsatt behov av ökad kunskap om 
detaljplanelagda byggrätter och möjliga bostäder. Utredningen 
lämnar således inga tydliga besked. Frågorna kring hur många 
outnyttjade byggrätter det finns och hur många av dessa som i 
dagsläget är lämpliga för bebyggande är fortfarande obesvarade. 
Trots detta föreslår utredningen betydande förändringar i lagen. Det 
torde emellertid vara en förutsättning att sakfrågan om problemets 
omfattning är utredd innan det kan vara aktuellt att föreslå om-
fattande lagändringar eller andra genomgripande åtgärder.  

Jag ställer mig därför inte bakom utredningens genomgripande 
förslag till lagförändringar. Nedan följer de främsta invändningarna. 

Befintligt verktyg ej utrett 

Det är anmärkningsvärt att utredningen inte närmare analyserar 
tillämpningen av det instrument som redan finns i plan- och bygg-
lagen, dvs inlösen enligt 6 kap. 15 § Plan- och Bygglagen (PBL). 
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Utredningen stannar vid ett konstaterande att instrumentet finns 
men inte nyttjas i någon omfattning, och att detta eventuellt beror 
på oklarheter kring ersättningsnivåer vid inlösen. Därefter lämnas 
frågan med motivet att det sistnämnda kring ersättningsnivåer ligger 
utanför utredningen, och är alltför komplicerat för att behandla 
inom ramen för utredningen.  

Min uppfattning är tvärtom att utredningen först borde ha gått i 
mål med frågor kring 6 kap. 15 § PBL innan några slutsatser dras om 
behov av andra instrument. Frågan om ersättningsnivåer hade 
kunnat tas vidare. Är det givet att sådan inlösen ska ske till värdenivå 
enligt detaljplanens byggrätt? Frågan kan ses mot bakgrund att 
kommunen, efter att genomförandetiden löpt ut, faktiskt är fri att 
ändra eller utsläcka byggrätten, utan kompensation till den enskilde 
fastighetsägaren. Det hade varit önskvärt med en analys av tillämp-
ningen av 6 kap. 15 § PBL, innan långtgående förslag om avtals-
reglering lämnas. 

Tidsfrister i exploateringsavtal – ett orimligt ”byggtvång” 

Utredningen föreslår att kommuner genom avtal ska kunna sätta 
tidsramar för byggandet, samt i avtalet bestämma en sanktion om 
byggandet inte sker inom den angivna tiden. Denna konstruktion, 
att samhället tvingar fram byggande på privat/enskild mark, är ny 
och genomgripande. Den föreslagna befogenheten, att i exploa-
teringsavtal reglera genomförandet oavsett finansiella och konjunk-
turella förutsättningar, ställer stora krav på kommunerna att bedöma 
förutsättningarna för att klara byggkravet inom tidsfristen. Det 
kommer också att bli problematiskt att bedöma konsekvens av 
vitesbeloppets storlek och utdömande.  

Utredningen klargör inte heller när, och med vem sådana avtals-
villkor ska kunna tas in i exploateringsavtal. Detta måste klargöras 
innan utredningens förslag tas vidare. Förslaget väcker frågor om 
likabehandling av kommunmedborgare/markägare oavsett var i 
kommunen eller i landet byggandet sker. Risken är stor för att frågan 
hanteras olika från fall till fall och från kommun till kommun.  
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Ett ytterligare problem med konstruktionen är förutsättningen 
för tidsfrist, där krävs att parten har rådighet över den åtgärd tids-
fristen avser. Så är här inte fallet. Utöver laga kraftvunnen detaljplan 
krävs dels bygglov, dels startbesked för att påbörja byggandet. 

Sammantaget riskerar ovanstående att leda till än mer utdragna 
förhandlingar och därmed också än mer långdragna detaljplane-
processer. Detta eftersom antagandebeslut är avhängiga avtalsteck-
nande, som med förslaget även ska innefatta tidsfrister.  

Utredningens förslag om tidsfrister och viten är mycket långt-
gående. Införandet av ett ”byggtvång”, i enlighet med utredningens 
förslag, riskerar att minska benägenheten att alls söka tillstånd till 
byggande i form av bygglov/detaljplan. Mindre och medelstora 
aktörer/bolag drabbas dessutom särskilt hårt av att kommunerna 
genom viten tvingar fram ett byggande i situationer då marknads-
förutsättningar saknas och/eller i sämre konjunkturlägen.  

Avstående av kvartersmark för skolor m.m. utan ersättning 

Före år 2015 kunde kommuner få tillgång till skoltomter på privat 
mark utan ersättning, i den mån detta krävdes för genomförandet av 
detaljplanen och var skäligt med hänsyn till exploatörens nytta. I dag 
krävs en inlösen till 125% av fastighetens värde. Skulle utredningens 
förslag om avstående av mark utan ersättning bli verklighet krävs 
betydligt mer djupgående analyser och vägledningar vad gäller 
tillämpningen av en sådan lagregel. De kriterier som anges i före-
slagna lagtexter (6 kap. 4–5 §§) måste således tydliggöras i utred-
ningens huvudtexter och/eller i författningskommentarer. En skill-
nad jämfört med tidigare är att det inte längre finns en lika tydlig 
koppling mellan skolor och värdet på de tillkommande bostäderna i 
ett område, bland annat beroende på att närhetsprincipen inte längre 
gäller vid skolval.  
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Varför ska byggherrar/markägare kunna åläggas att bekosta eller 
uppföra byggnader för vård, utbildning eller omsorg? 

Frågan om kommuners möjligheter att finansiera utbyggnad av 
skolor och förskolor finns inte med i direktiven.  

Utredningens formuleringar uttrycker att det tidigare funnits 
möjligheter för kommuner att förhandla om att exploatörer ska 
bekosta skolbyggnader. Något lagstöd för detta har aldrig funnits i 
PBL, ej heller före år 2015. När en myndighet som beslutar om byg-
gande på enskilds mark är detta en fråga om myndighetsutövning. 
Alla åtgärder i myndighetsövning kräver stöd i lag och avtal får inte 
innehålla mer långtgående krav än vad som annars skulle ha kunnat 
genomföras med stöd av lag.  

Utredningens förslag om att markägare ska bekosta skolor är 
långtgående, och väsensskilt från att bekosta exempelvis gator. Det 
kräver en betydligt djupare analys än den som utredningen genom-
fört innan ett sådant förslag läggs fram. Exempelvis är det inte belyst 
vilka finansieringsnivåer som avses, eller vad som händer om skol-
byggnaden efter en tid ändrar användning så att den inte längre kan 
anses ha någon koppling till områdets bostäder mm.  

Den kraftigt förändrade princip för finansiering av skolor som 
förslaget innebär kräver noggranna analyser av exploatörens nytta av 
anläggningen, se motsvarande reglering i 6 kap. 40 § PBL vad gäller 
”nödvändiga åtgärder”. Frågorna kring nytta och kostnadsför-
delning är redan svårbedömda vad gäller infrastruktur (som har en 
direkt koppling till planens genomförande). Den problematiken är 
sannolikt än större i frågan om nyttoberäkningar för skolor (som 
ofta har ett stort geografiskt upptagningsområde). I stadsutveck-
lingsprojekt, där i första hand behovet av skolor uppstår, krävs 
dessutom en rimlig fördelning av kostnader dels inbördes mellan 
olika exploatörer/byggherrar, dels mellan exploatörer/byggherrar 
och kommunen/kommunerna. Det förefaller därmed svårt att hitta 
ett tillräckligt förutsägbart, enkelt och rättssäkert/rättvist system 
för exploatörers finansiering av skolutbyggnader.  
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Exploateringsavtalens rättsliga karaktär – ett tillägg 

Exploateringsavtal är kopplade till detaljplanernas genomförande. 
Markägarens åtaganden att avstå mark eller bekosta vissa åtgärder 
kan inte gå längre än vad som, utan avtal, vore möjligt att kräva med 
stöd av lag. Det är på sin plats att påtala att utredningen i stället 
beskriver exploateringsavtal som frivilliga civilrättsliga avtal mellan 
en markägare (exploatör) och kommunen, med innebörd att det inte 
behöver finnas stöd i lag för avtalens innehåll. Ett sådant betraktelse-
sätt är anmärkningsvärt – och har inte stöd vare sig lag eller den 
juridiska litteraturen.  

Med utredningens synsätt skulle det vara möjligt att t. ex. avtala 
om att markägaren/exploatören ska bidra till något som inte har 
samband med detaljplanen. Orimligheten i detta blir tydlig vid 
insikten att beslut om detaljplaner och deras genomförande utgör 
myndighetsutövning. För att ytterligare klargöra det orimliga i 
utredningens resonemang, kan en jämförelse göras med annan 
prövning av byggande – t. ex. bygglov, ingen skulle hävda att mark-
ägare ska tvingas ingå avtal med kommunen som förutsättning för 
bygglov. 
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Kommittédirektiv 2017:74 

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga 
byggrätter tas i anspråk 

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska kartlägga kommunernas möjligheter att sä-
kerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk i enlighet med gällande 
detaljplaner. Om det finns behov av att förstärka kommunernas 
möjligheter i detta avseende, ska utredaren lägga fram förslag som 
tillgodoser behovet. Syftet med utredningen är att kommunerna i 
högre utsträckning än i dag ska kunna säkerställa att i detaljplaner 
tillskapade byggrätter tas i anspråk utan onödigt dröjsmål. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018. 

Bakgrund 

Under de senaste åren har det genomförts ett antal utredningar när 
det gäller frågan om och i så fall i vilken omfattning byggrätter för 
bostadsändamål inte har kommit att utnyttjas. Plan- och bygglagen 
innehåller bl.a. bestämmelser om detaljplaners omfattning, utform-
ning och genomförande. I det följande lämnas en redovisning i nu 
nämnda avseenden.   
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Tidigare genomförda studier 

Lantmäteriet konstaterade i en promemoria 2013 att det av fastig-
hetsregistret (taxeringsuppgiftsdelen) framgick att det i Sverige 
fanns cirka 115 000 tomter för småhus som inte hade bebyggts 
(60 000 för permanenthus och 55 000 för fritidshus). Dessa tomter 
var belägna både inom och utanför detaljplanelagda områden. Som 
förklaringar till det stora antalet obebyggda tomter angavs i rap-
porten att många tomter var belägna i kommuner med låg efter-
frågan och att marknadsförutsättningarna inte hade varit tillräckligt 
goda. Enligt promemorian var det emellertid anmärkningsvärt att 
det fanns cirka 14 000 obebyggda tomter för permanenthus i de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Regeringen gav den 3 oktober 2013 länsstyrelserna i Stockholms, 
Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands län i uppdrag 
att var för sig i ett urval kommuner göra en inventering av före-
komsten av sådan detaljplanelagd mark avsedd för bostadsändamål 
som inte tagits i anspråk för det planerade ändamålet. I uppdraget 
ingick också att göra en djuplodande analys av orsakerna till att 
respektive identifierad, icke-ianspråktagen byggrätt inte hade tagits 
i anspråk. 

Av länsstyrelsernas redovisningar i mars 2014 framgår att det i 
samtliga län fanns detaljplaner för bostäder som fått laga kraft där 
byggstart inte hade skett. En stor del av dessa byggrätter ingick i 
projekt där byggherrarna planerade för en utbyggnad i etapper där 
efterfrågan styrt det tidsmässiga genomförandet. Det innebär att det 
varit konjunkturen och de marknadsmässiga förhållandena som har 
avgjort när byggandet kommit i gång. Svårigheterna att påbörja vissa 
projekt eller att åstadkomma en snabbare utbyggnad av ett område 
anses också ha varit att byggherrarna riktat in sig mot en för snäv 
kundkrets och därmed konkurrerar om samma kundgrupper. I flera 
fall har skälet till att byggrätterna inte tagits i anspråk varit att 
planerna varit alltför detaljerade och att de tilltänkta projekten 
behövt projekteras om efter att detaljplanerna blivit inaktuella. 

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting hösten 2013 
har konsultbolaget Sweco studerat 25 av Sveriges tillväxtkommuner 
för att klarlägga hur många outnyttjade detaljplaner som finns och 
varför de inte har förverkligats. Av Swecos rapport Hänger det ihop? 
framgår bl.a. att det fanns färdiga detaljplaner för 71 800 bostäder i 
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de studerade kommunerna, men att det i samma kommuner bara 
påbörjades byggande av 13 600 bostäder per år under perioden 2008–
2012. Av det totala antalet outnyttjade byggrätter fanns 22 250 i 
Stockholms, Malmö och Göteborgs kommuner. 

Av de intervjuer som Sweco genomfört med sakkunniga i kom-
munerna framgår att den enskilt största anledningen till att bygg-
starterna dröjt har varit att byggföretagen väntar på bättre marknads-
förutsättningar. Att byggstarterna inte legat i fas med de byggklara 
detaljplanerna beror i vissa fall på att planerna omfattar större utbygg-
nadsområden som av olika skäl byggs ut etappvis. I andra fall har 
orsaken varit att utbyggnaden av nödvändig infrastruktur fördröjts. 
I rapporten anges vidare att byggföretagen ofta konkurrerat med 
varandra med samma typ av bostäder och att byggstarter för likartade 
projekt inte kunnat ske samtidigt. Företagens intresse för att bygga 
bostäder i mindre centrala områden har vidare ofta varit svalt, trots att 
det funnits ett behov av bostäder i områdena. 

Av det utredningsmaterial som presenterats ovan framgår klart 
att det finns ett stort antal byggrätter som inte tagits i anspråk och 
att det finns olika orsaker till att så inte har skett. Antalet icke ut-
nyttjade byggrätter i landet kan bedömas motsvara flera års bostads-
produktion. 

Plan- och bygglagen 

Enligt 4 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen 
ange en genomförandetid i en detaljplan. Tiden ska bestämmas så att 
det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får 
inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Av 
bestämmelserna i 4 kap. plan- och bygglagen framgår vidare att en 
detaljplan inte får omfatta ett större område än vad som behövs med 
hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den får inte heller 
vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Tillsammans med detaljplanen ska det finnas en beskrivning av 
hur den ska förstås och genomföras (planbeskrivning). Beskriv-
ningen ska bl.a. innehålla en redovisning av hur planen är avsedd att 
genomföras. Av redovisningen ska det bl.a. framgå om kommunen 
avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. 

Page 246 of 544



Bilaga 1 SOU 2018:67 

228 

Av 6 kap. 15 § plan- och bygglagen framgår att om kommunen är 
huvudman för en allmän plats som är avsedd att tillgodose en 
kvartersmarks eller ett annat utrymmes behov av den allmänna 
platsen och kvartersmarken eller utrymmet vid genomförandetidens 
utgång inte har bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detalj-
planen, får kommunen lösa in marken eller utrymmet. Rätten att lösa 
in marken eller utrymmet gäller inte om marken eller utrymmet 
omfattas av ett bygglov som får tas i anspråk. 

Utredningsbehovet 

Behovet av nya bostäder i Sverige är stort. Den omständigheten att 
det i många kommuner finns ett betydande antal byggrätter som inte 
har kommit att utnyttjas eller som utnyttjas först efter ett flertal år 
medför att det finns utrymme för ett ökat byggande. Kommunal 
detaljplaneläggning för bostadsändamål sker i syfte att planerna ska 
genomföras. 

Detaljplaner är i regel en färskvara. Det innebär att svårigheterna 
att genomföra en plan på det sätt som varit avsikten blir större ju 
längre tid som går från det att planen utarbetades till dess att den 
genomförs. I vissa fall leder en fördröjning till att det måste ske en 
omprojektering eller att detaljplanen måste ändras. 

Kommunerna kan påverka planeringens omfattning och innehåll 
och därigenom också i vissa avseenden påverka det tidsmässiga genom-
förandet av utarbetade detaljplaner. Bland de instrument som i övrigt 
står till kommunernas förfogande finns bl.a. markanvisnings- och 
exploateringsavtal. Båda dessa avtalstyper kan innehålla överenskom-
melser om det tidsmässiga genomförandet av planerna. De kan också 
innehålla bestämmelser om vite i de fall byggherren inte fullgör sina 
skyldigheter enligt tecknat avtal. Markanvisningsavtalen kan vidare 
innehålla överenskommelser om att den mark som över- eller upplåtits 
till byggherren ska återgå till kommunen om byggherren inte fullgör 
sina åtaganden, t.ex. när det gäller det tidsmässiga genomförandet av 
planen. Avtalen kan vidare reglera hur och på vilka villkor en sådan 
återgång av marken ska gå till. 

Kommunerna har vidare i vissa fall möjlighet att efter det att 
genomförandetiden har gått ut lösa in sådan kvartersmark som inte 
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har bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detaljplanen. Tillämp-
ning av dessa bestämmelser kan ge kommunen rådighet över den 
obebyggda marken och därmed skapa förutsättningar för kommu-
nen att genomföra planen i egen regi eller efter ett markanvisnings-
förfarande låta byggrätterna tas i anspråk av en annan byggherre. 

Ett snabbt genomförande av de detaljplaner som har utarbetats 
kan medföra ett ökat bostadsbyggande och kan därmed bidra till en 
förbättrad situation på bostadsmarknaden. Det finns därför skäl att 
närmare utreda vilka möjligheter kommunerna har att påverka 
planeringens tidsmässiga genomförande och hur dessa möjligheter 
tillämpas i praktiken. 

Uppdraget 

Det är angeläget att de detaljplaner som antas och får laga kraft 
verkligen genomförs. Mot bakgrund av det stora behovet av nya 
bostäder är det särskilt angeläget att de byggrätter för bostads-
ändamål som tillskapas genom detaljplaneläggning kommer till 
genomförande utan onödigt dröjsmål. Enligt plan- och bygglagen är 
det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 
och vatten. Kommunerna har vidare enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ansvar för planeringen för 
bostadsförsörjningen. Den fråga som då infinner sig är vilka 
möjligheter som kommunen har att säkerställa att de byggrätter som 
tillskapas genom detaljplaneläggning verkligen utnyttjas och vilka 
medel kommunen har att påskynda genomförandet av sådana 
detaljplaner som har fått laga kraft samt om dessa medel är tillräck-
liga. Utredaren ska därför 

• kartlägga kommunernas användning av de möjligheter att säker-
ställa att befintliga byggrätter tas i anspråk som har beskrivits 
ovan under rubriken Bakgrund samt analysera hur effektiva dessa 
instrument är, 

• studera och redovisa eventuella andra i dag förekommande kom-
munala metoder som syftar till att säkerställa att i detaljplaner 
tillskapade byggrätter tas i anspråk samt hur dessa metoder 
används och hur effektiva de är, 
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• sprida information om goda exempel på effektiva metoder för ett 
snabbt genomförande av utarbetade detaljplaner, 

• bedöma om det finns behov av att förstärka kommunernas 
möjligheter att säkerställa att detaljplanerna genomförs och, 

• om det finns ett behov, eller om det framstår som svårt för kom-
munen att ingå avtal med samma innebörd lägga fram förslag, inklu-
sive författningsförslag, som förstärker kommunernas möjligheter 
att säkerställa att befintliga byggrätter bebyggs i enlighet med 
gällande detaljplaner. 

Uppdraget omfattar inte skattefrågor. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska analysera kostnader och konsekvenser i enlighet med 
kommittéförordningen (1998:1474). Om de förslag som lämnas 
påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, företag 
eller enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas. 
Utredaren ska i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen beakta 
proportionalitetsprincipen beträffande eventuella inskränkningar av 
den kommunala självstyrelsen i sina redogörelser, analyser och 
förslag. Utredaren ska vidare särskilt redovisa vilka konsekvenser 
utarbetade förslag kan få för bostadsbyggandet. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med och inhämta upplysningar från berörda 
myndigheter och organ, särskilt Boverket, Lantmäteriet, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Sveriges Byggindustrier. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018. 
 

(Näringsdepartementet) 
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Tilläggsdirektiv till 
Byggrättsutredningen (N 2017:06) 

Innehåll 

• Förlängd tid för uppdraget 
 
Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2017 

 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 kommittédirektiv om kom-
munernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i 
anspråk (dir. 2017:74). Enligt utredningens direktiv skulle upp-
draget redovisas senast den 31 mars 2018. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 31 maj 2018. 

 
 

(Näringsdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till 
Byggrättsutredningen (N 2017:06) 

Innehåll 

• Förlängd tid för uppdraget 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj 2018 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 kommittédirektiv om kom-
munernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i 
anspråk (dir. 2017:74). Enligt utredningens direktiv skulle upp-
draget redovisas senast den 31 mars 2018.  

Regeringen beslutade den 23 november 2017 tilläggsdirektiv till 
Byggrättsutredningen (N 2017:06). Enligt tilläggsdirektiven 
(dir. 2017:115) skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2018. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 7 augusti 2018.  

 
 

(Näringsdepartementet) 
 

Page 252 of 544



Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

 

 1. Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

 2. Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. En strategisk agenda  
för internationalisering. U.

 4. Framtidens biobanker. S.

 5. Vissa processuella frågor på  
socialförsäkringsområdet. S.

 6. Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. Ju.

 7. Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. Fö.

 8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

 9. Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka. U.

 10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

 11. Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

 12. Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. A.

 13. Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? Fi.

 14. Bidragsbrott och underrättelseskyl-
dighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.

 15. Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. M.

 16. Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. N.

 17. Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. U.

 18. Statens stöd till trossamfund i ett 
mångreligiöst Sverige. Ku.

 19. Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. U.

 20. Gräsrotsfinansiering. Fi.

 21. Flexibel rehabilitering. A.

 22. Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. A.

 23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.

 24. Tid för utveckling. A. 

 25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

 26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

 27. Ekonomiska sanktioner mot  
terrorism. UD.

 28. En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. Ju.

 29. Validering i högskolan – för  
tillgodoräknande och livslångt 
lärande. U.

 30. Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. Ju.

 31. En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. Fö.

 32. Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst. S.

 33. Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. Ju.

 34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.

 35. Ett gemensamt  
bostadsförsörjningsansvar. N.

 36. Rätt att forska. Långsiktig reglering 
av forskningsdatabaser. U.

 37. Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. S.

Page 253 of 544



 38. Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. Fi.

 39. God och nära vård.  
En primärvårds reform. S.

 40. Vissa fredspliktsfrågor. A.

 41. Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
U.

 42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

 43. Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. Fi.

 44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. Fi.

 45. Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
A.

 46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande 
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. N.

 47. Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.

 48. En lärande tillsyn. Statlig granskning 
som bidrar till verksamhetsutveckling 
i vård, skola och omsorg. Fi.

 49. F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. Fi.

 50. Ett oberoende public service för alla  
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.

 51. Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. N.

 52. Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. S.

 53. Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. S.

 54. En effektivare kommunal räddnings-
tjänst. Ju.

 55. Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. S.

 56. Bättre kommunikation för fler  
investeringar. UD.

 57. Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

 58. Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. N.

 59. Statens gruvliga risker. M.

 60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

 61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. Ju.

 62. Kamerabevakning i brottsbekämp-
ningen – ett enklare förfarande. Ju.

 63. Behandlingen av personuppgifter 
vid Försvarsmakten och Försvarets 
radioanstalt. Fö.

 64. Utökad tillsyn  
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.

 65. Informationsutbyte vid samverkan 
mot terrorism. Ju.

 66. Ett mer konkurrenskraftigt system 
för stöd vid korttidsarbete. Fi.

 67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.
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Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. [12]

Flexibel rehabilitering. [21]

Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. [22]

Tid för utveckling. [24]

Vissa fredspliktsfrågor. [40]

Behandling av personuppgifter vid  
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
[45]

Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn  
i en digitaliserad värld. [1]

Myndighetsgemensam indelning – sam- 
verkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? [13]

Bidragsbrott och underrättelseskyldig-
het vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]

Gräsrotsfinansiering. [20]

Juridik som stöd för förvaltningens  
digitalisering. [25]

Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. [38]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. [43]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. [44]

Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. [47]

En lärande tillsyn. Statlig granskning som 
bidrar till verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg. [48]

F-skattesystemet  
– några särskilt utpekade frågor. [49]

Ett mer konkurrenskraftigt system för 
stöd vid korttidsarbete [66]

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. [7]

Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]

En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. [31]

Behandlingen av personuppgifter vid  
Försvarsmakten och Försvarets  
radioanstalt. [63]

Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. [28]

Förenklat förfarande vid vissa beslut  
om hemlig avlyssning. [30]

Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. [33]

En effektivare kommunal räddningstjänst. 
[54]

Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel. [61]
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Kamerabevakning i brottsbekämpningen  
– ett enklare förfarande. [62]

Utökad tillsyn över  
fastighetsmäklarbranschen. [64]

Informationsutbyte vid samverkan mot 
terrorism. [65]

Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett  
mångreligiöst Sverige. [18]

Konstnär – oavsett villkor? [23]

Ett oberoende public service för alla 
 –  nya möjligheter och ökat ansvar. 
[50] 

Barns och ungas läsning  
– ett ansvar för hela samhället. [57]

Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. 
Beslut under osäkerhet. [8]

Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. [15]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Statens gruvliga risker. [59]

Näringsdepartementet

Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. [16]

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
[35]

En utvecklad översiktsplanering.  
Del 1: Att underlätta efterföljande  
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. [46]

Resurseffektiv användning av  
byggmaterial. [51]

Särskilda persontransporter  
– moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning. [58]

Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

Socialdepartementet

Framtidens biobanker. [4]

Vissa processuella frågor på social- 
försäkringsområdet. [5]

Ju förr desto bättre – vägar till  
en förebyggande socialtjänst. [32]

Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. [37]

God och nära vård. En primärvårds reform. 
[39]

Behandling av personuppgifter  
vid Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys. [52]

Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. [53]

Styrning och vårdkonsumtion  
ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Kartläggning av socioekonomiska 
skillnader i vårdutnyttjande och  
utgångspunkter för bättre styrning. 
[55]

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda  
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande  
som blir sjuka. [9]

Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. [17]

Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. [19]

Validering i högskolan – för tillgodo- 
räknande och livslångt lärande. [29]

Rätt att forska. Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser. [36]

Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
[41]

Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]

Bättre kommunikation för fler  
investeringar. [56]
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1 Kommungemensamt 
 

1.1 Kommundirektören om budget/plan 2019-2021 
Budget- och verksamhetsplanearbetet inför perioden 2019-2021 har präglats av den pågående förändringen 
av kommunens politiska organisation och modell för styrning. 

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om Budget för 2019-2021 i enlighet med förslaget från Alliansen 
och Sportpartiet. Budgetbeslutet har varit styrande för verksamhetsplanen. 

I verksamhetsplanen beskrivs respektive verksamhets grunduppdrag och ekonomiska ramar. Dessutom 
beskrivs hur uppfyllande av politiska mål och inriktningar ska ske samt hur uppdrag kommer att genomföras. 

Den politiska inriktningen i budgetbeslutet visar genom verksamhetsplanen på ett antal särskilt prioriterade 
verksamheter och utvecklingsområden. Det övergripande uppdraget är att kommunen ska vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar. Inom kärnverksamheterna lyfts ett antal prioriterade områden 
fram i planen. 

Grundskolan prioriteras och målet är att långsiktigt vara Sveriges bästa skola. En långsiktig plan för 
byggande av nya skolor ska tas fram, en effekt av att befolkningen ökar. 

Ett stort antal inriktningar och uppdrag tas om hand inom samhällsbyggnadsområdet. Högst prioriterat är 
planerings- och projektarbete för byggande av bostäder. Behovet av mark förberedd för 
verksamhetsetableringar är också stort. Kapaciteten gällande framtagande av detaljplaner ska öka genom att 
pröva och använda samtliga ”verktyg”, både nya och gamla. För att göra det möjligt med kommunens 
expansion måste tillgången till dricksvatten öka genom byggnation av vattenverket samt nya 
överföringsledningar. 

Inom området fritid fokuseras på fler idrotts- och friluftsanläggningar för att skapa möjlighet för fler att 
utöva idrotter eller andra fritidssysselsättningar. 

Utmaningar finns inom socialtjänstens verksamheter att nå en ekonomi i balans tillsammans med ett antal 
politiska inriktningar om bibehållen och förbättrad verksamhetskvalitet. Uppdraget att öka egenförsörjningen 
genom Härryda Framtid fortsätter. 

Förvaltningen har också ett anta gemensamma utvecklingsområden att arbeta med, såsom kommunikativ 
organisation, Agenda 2030 och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Samtliga verksamheter ska 
vara med och bidra i näringslivsarbetet med målet att bli Sveriges bästa näringslivskommun. 

 

 

Härryda kommun 

 

 

Peter Lönn 

Kommundirektör 
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1.2 Organisation 
Från år 2019 förändras den politiska organisationen bland annat från att kommunstyrelsen varit ensam 
nämnd för förvaltningen till att en välfärdsnämnd blir politiskt ansvaring för utbildning, socialtjänst, kultur 
och fritid. Förvaltningens organisation är till allra största delen oförändrad och kommundirektören är ensam 
förvaltningschef. 

1.2.1 Politisk organisation 

 

1.2.2 Förvaltningens organisation 
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1.3 Styrmodell 
 

 
  

Under år 2017-2018 har, en av kommunfullmäktige tillsatt, demokratiberedning arbetat med att ta fram 
förslag till ny styrmodell för kommunen. Ovanstående bild redovisar översiktligt den modell som fastslagits 
av kommunfullmäktige efter demokratiberedningens förslag. 

I arbetet med budget/plan 2019-23 har den tidigare modellen börjat fasas ut och den nya fasas in. År 2019 får 
ses som ett övergångsår där delar av båda modellerna ligger till grund för planering och uppföljning. 

Arbetet med att ta fram kommunens vision och förhållningssätt inleds under hösten 2018 och beräknas kunna 
fastställas i anslutning till nästkommande års beslut om budget/plan. 

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorsspecifika ekonomiska sammanställningar. 

De mål som beskrivs och som kommer att följas upp är de av kommunfullmäktige fastställda politiska 
inriktningsmålen, medan inriktningar och uppdrag i enlighet mad majoritetens budgetdokument beskrivs på 
en kommunövergripande nivå avseende förvaltningsgemensamma uppdrag och inriktningar samt under 
respektive sektor. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och kvalitetssäkring 
ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer sker i dokumentet "Sektorsplan" som ska redovisas för 
kommundirektören i januari. 

Samtliga delar kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under år 2019. 
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1.4 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar 
för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.4.1 Finansiella mål 

  Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Soliditeten ökar med en procentenhet 
per år. 2 1 -1 -1 -2 -2 

Resultatet är 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader. 6,5 4,8 1,8 1,5 -0,5 -0,5 

De finansiella målen nås inte för perioden. I bokslut 2017 var kommunens soliditet 29 procent vilket var en 
ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. För år 2018 har soliditeten budgeterats till 28 
procent vilket innebär en minskning med en procentenhet. Genomsnittsökningen 2016-2019 beräknas bli 
oförändrad. Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och 
därmed ökande upplåning i kombination med svagare resultat. 

Det finansiella målet avseende resultatets andel av verksamhetens nettokostnader kommer däremot att 
uppfyllas 2019 men från 2020 och framåt kommer inte heller detta mål nås med nuvarande resultatnivåer. 

1.4.2 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per indikator. 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla 
bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 
Bostadsförsörjningsprogrammet upprättas med en genomförandetid på fem år och med en årlig revidering av 
programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden för befolkningstillväxten och ett 
planeringsunderlag för övriga sektorer. Genom exploateringsavtal med olika aktörer kan kommunen skapa 
ett varierat utbud av bostäder och utnyttja konkurrensen bland bostadsproducenterna. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar förskoleplats 
erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den verksamhetsform man 
önskar för sitt barn. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta studier 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller fortsatta 
studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn pågår ett arbete 
med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå. 
Särskilt riktade statliga satsningar som Lågstadielyftet, Matematiklyftet och Läslyftet bör på sikt ge 
möjlighet till ökad måluppfyllelse. Fler nyanlända barn och ungdomar gör att behoven av studiehandledning 
ökar. 
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Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av särskilt 
boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet äldre i 
kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under planperioden planeras ett nytt 
särskilt boende på 54 platser stå klart i Mölnlycke för att möta kommande behov. I utbyggnadsplanen för 
2019-2023 finns även två nya Trygghetsboenden planerade, ett i Hindås samt ett i Mölnlycke.  
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om stödinsatser som kommunens 
invånare med funktionsnedsättning har. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till 
grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. 
Under perioden finns både servicebostäder och andra tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på 
Landvetter och Mölnlycke inlagt i plan. För personer under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

 

1.5 Ekonomi 

1.5.1 Finansiell utveckling 

Resultatbudget 

Belopp i mkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Verksamhetens nettokostnader exklusive 
avskrivningar 1 817,7 1 924,0 2 008,1 2 113,5 2 197,4 

Avskrivningar 118,6 131,0 135,2 143,9 154,4 

Verksamhetens nettokostnader 1 936,2 2 055,0 2 143,3 2 257,4 2 351,8 

Skatteintäkter inklusive inkomstutjämning 1 925,5 1 994,4 2 050,7 2 121,3 2 216,2 

Generella statsbidrag och utjämning 116,8 112,4 147,6 150,6 163,8 

Utjämning, tillskott för flyktingsituationen 
som inte ingår i posten ovan. 8,2 9,1 6,5 3,9 0,0 

Finansiella intäkter 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

Finansiella kostnader -6,4 -8,9 -9,4 -12,2 -15,2 

Finansiella kostnader för pensioner -17,7 -18,3 -22,7 -20,6 -28,1 

Resultat 93,5 37,1 32,8 -11,0 -11,7 
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Balansbudget 

Belopp i mkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella tillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Materiella tillgångar 2 451,4 2 714,0 2 985,2 3 241,3 3 486,9 

Finansiella tillgångar 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6 

Summa anläggningstillgångar 2 525,2 2 787,7 3 058,9 3 315,0 3 560,6 

Tomtmark för försäljning, förråd och lager 90,5 90,5 100,6 110,6 120,6 

Fordringar 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 

Likvida medel 73,9 43,4 0,0 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 319,0 288,5 255,2 265,2 275,2 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 844,2 3 076,2 3 314,1 3 580,2 3 835,8 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER      

Eget kapital 834,1 871,2 904,0 893,0 881,3 

varav årets resultat 93,5 37,1 32,8 -11,0 -11,7 

Skulder      

Avsättningar för pensioner 770,7 769,2 799,1 815,5 843,9 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 
1998 609,5 603,9 591,2 579,7 573,3 

Långfristiga skulder 763,0 800,0 1 129,9 1 401,9 1 664,3 

varav anslutningsavgifter 121,8 105,0 125,0 130,0 135,0 

Kortfristiga skulder 476,4 635,8 481,1 469,7 446,3 

SUMMA SKULDER 2 010,1 2 205,0 2 410,1 2 687,1 2 954,5 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 2 844,2 3 076,2 3 314,1 3 580,2 3 835,8 

SOLIDITET 29 % 28 % 27 % 25 % 23 % 
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Resultat 

Resultaten för perioden är sjunkande. Se bild nedan. 

 

Skatteintäkter och förändring av nettokostnader 

Skatteprognosen bygger på prognoser och uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) men 
hänsyn är också tagen till kommunens egen befolkningsprognos. Om inte befolkningsutvecklingen i Härryda 
kommun blir den planerade kommer intäkterna att förändras och justeringar i budgeten att bli nödvändiga. 
Skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti 2018 ökar för Härryda 
kommun med 3,5 procentenheter för år 2019 jämfört med 3,3 procentenheter för 2018. Skatteintäkterna ökar 
med 89 mkr mellan år 2018 och 2019. Ökningen ska finansiera lönehöjningar i befintlig verksamhet, 
inflation för övriga kostnader samt volym- och eventuella ambitionshöjningar. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

 
Diagrammet redovisar verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto samt 
utvecklingen av skatteintäkter inklusive utjämningar. Vänster stapel visar nettokostnader och höger stapel 
visar skatteintäkter och utjämning. 
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Nettokostnadsandel 

 
Diagrammet redovisar nettokostnadernas andel av skatteintäkterna. 

Tillgångar och investeringar 

De totala tillgångarna har ökat de senaste åren och förväntas även göra det under perioden 2019-2020. De 
totala tillgångarna ökar till följd av att avskrivningarna är lägre än nyinvesteringarna under perioden. 

 
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2019–2023 är 1 732 mkr, varav 303 mkr föreslås 2019. Med 
stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2018 att utföras under år 2019. 
Maximal investeringsvolym är fastställd till 400 mkr. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet 
med lokalresursplanen och även andra projekt tidigareläggs respektive förskjuts framåt i tiden jämfört med 
tidigare plan. Av de budgeterade investeringarna beräknas en allt mindre del kunna finansieras via resultat 
och avskrivningar och det kommer att krävas fortsatt upplåning för att finansiera denna volym. 
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Pensionsskulden 

Härryda kommun redovisar enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet redovisas 
som en skuld. Modellen innebär en rättvisande bild av kommunens långsiktiga åtaganden. Det strider dock 
mot kommunal redovisningslag som anger att den sk blandmodellen ska tillämpas. En effekt av att tillämpa 
fullfonderingsmodellen är att soliditeten påverkas negativt jämfört med kommuner som redovisar enligt 
blandmodellen. Däremot är, sedan några år tillbaka, kostnaderna vid tillämpning av fullfonderingsmodellen 
lägre än vid blandmodellen. I slutet av perioden uppgår den totala avsättningen till drygt 840 mkr. 

Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som en finansiell kostnad. Den totala kostnaden för 
pensionsskulden är budgeterad till 44 mkr 2019, 58 mkr för 2020 och 69 mkr för 2021. 

Långfristiga skulder 

Skulden i bokslut 2017 uppgick till drygt 760 mkr varav 600 mkr i banklån och resterande 160 mkr avsåg 
anläggningsavgifter till VA-kollektivet, gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. På grund av en 
ambitiös investeringsplan uppgår den budgeterade långfristiga upplåningen till 1 130 mkr för 2019 för att 
fram till 2021 öka till drygt 1 160 mkr. 
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Soliditetsutveckling 

Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats via resultaten och samlats under eget kapital. Kommunen redovisar endast 
soliditet enligt fullfonderingsmodellen. Målsättningen är att soliditeten ska öka med en procentenhet per år i 
genomsnitt under en rullande fyraårsperiod. I bokslut 2017 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var en 
ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. För 2018 budgeteras soliditeten minska till 28 
procent. För år 2021, som är det sista året i planperioden, beräknas soliditeten till 23 procent. Orsaken till 
svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och därmed en ökande upplåning i 
kombination med ett svagare resultat. 

 
  

Känslighetsanalys 

Tabellen visar vilken effekt olika händelser har på Härryda kommuns ekonomi. Små förändringar innebär 
stora belopp, vilket visar hur viktigt det är med en marginal då budgeten fastställs. 

Förändringar i känslighetsanalys, årseffekt för budgetår 2019 mkr 

Löneökning med 1 procent inklusive sociala avgifter +/- 16,0 

Räntan höjs/sänks 1 procent, på ett års sikt +/- 4,0 

Inflationsförändring för övriga kostnader, 1 procent +/- 9,0 

Skatteunderlagsförändring rikets, 1 procent +/- 20,1 

Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 9,7 
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Informationsmått 

  
Utfall          
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal invånare per 31/12 37 412 37 916 38 324 38 947 39 674 

Verksamhetens nettokostnad per invånare, 
kronor 51 752 54 198 55 926 57 961 59 275 

Årets resultat per invånare, kronor 2 499 980 855 -282 -294 

Summa anläggningstillgångar per invånare, 
kronor 67 497 73 523 79 816 85 115 89 746 

Eget kapital per invånare, kronor 22 295 22 977 23 588 22 930 22 216 

Pensionsskuld per invånare (inkl. löneskatt 
24,26 %), kronor 22 557 20 327 20 071 20 518 20 555 

Långfristiga skulder per invånare, kronor 20 395 21 099 29 483 35 995 41 947 

Skattesats, procent 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 

Skatteintäkt inkl. inkomstutjämning per 
invånare, kronor 54 807 55 805 57 530 58 434 59 988 
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1.5.2 Sammandrag av drift- och investeringsbudget 

Driftbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan    
2020 Plan 2021 

Politisk organisation 11 355 10 700 13 414 13 591 13 591 

Kommunledning 88 940 103 576 108 470 110 565 111 800 

Sektor för utbildning och kultur 1 103 531 1 156 141 1 227 992 1 248 918 1 286 383 

Sektor för socialtjänst 638 374 643 737 660 656 680 868 688 848 

Sektor för samhällsbyggnad 55 039 91 873 90 138 91 660 90 869 

- Skattefinansierad verksamhet 59 644 97 873 90 138 91 660 90 869 

- Avfallsverksamhet -2 062 0 0 0 0 

- Vattenverksamhet -2 543 -6 000 0 0 0 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 

56 211 67 172 20 131 19 888 19 896 

Verksamhetskostnader för 
finansförvaltningen 

-33 543 -35 809 5 881 59 228 103 954 

Pensionskostnad exklusive 
finansiell kostnad 

16 242 17 585 16 631 32 687 36 353 

Verksamhetens nettokostnader 1 936 148 2 054 975 2 143 313 2 257 405 2 351 694 

Skatteintäkter, utjämning m.m. -2 050 425 -2 115 911 -2 204 765 -2 275 820 -2 379 979 

Finansiella kostnader och intäkter 3 044 5 475 5 964 8 830 11 803 

Finansiella kostnader pensioner 17 734 18 320 22 733 20 574 28 144 

Resultat 93 499 37 141 32 755 -10 989 -11 662 

Fastställd budget/plan visar överskott 2019 med 33 mkr och underskott för åren 2020-2021 med 11 till 
12 mkr per år. Resultatnivåerna innebär ett genomsnittsresultat per år om drygt tre mkr vilket är för lågt för 
att uppfylla de finansiella målen under planperioden. 

Ett anslag för strategisk personalsatsning i form av kompetensutveckling finns budgeterat under 
kommunledning med 5 mkr årligen. Däremot finns det ingen budgeterad reserv till kommunstyrelsens 
förfogande. Personalkostnadsökningar är budgeterade till 2,6 procent per år för hela perioden. Dessutom 
finns det särskilda lönesatsningar budgeterat med 0,4 procent per år för hela perioden. 
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Investeringsbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Sektor för utbildning och 
kultur 14 470 18 111 12 610 15 080 17 500 16 470 11 810 

Sektor för socialtjänst 4 461 10 269 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Sektor för 
samhällsbyggnad 133 348 274 966 173 160 199 930 125 660 105 430 129 530 

- Skattefinansierad 
verksamhet 14 115 138 279 60 260 61 260 74 860 62 960 60 060 

- Vattenverksamhet 118 959 135 088 112 630 138 500 50 630 42 300 69 300 

- Avfallsverksamhet 274 1 599 270 170 170 170 170 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 146 926 191 436 113 130 332 770 328 191 97 244 34 241 

Kommunledning 0 6 547 1 505 2 750 2 369 1 106 888 

Summa 
investeringsutgifter 299 205 501 329 302 505 552 830 476 220 222 350 178 569 

Under den närmaste femårsperioden uppgår investeringsvolymen till 1 732 mkr varav 303 mkr är 
budgeterade för år 2019. Av de budgeterade investeringarna kan en del finansieras via resultat och 
avskrivningar, men det kommer att krävas fortsatt upplåning för att finansiera investeringsvolymen, 
framförallt under 2020-2021 då resultaten är negativa. Självfinansieringsgraden sjunker från nivåer om 70 
procent under 2016 och 2017 till 30 procent i slutet av perioden. 

Det enskilt största projektet under planperioden är ett nytt vattenverk i Västra Nedsjön beräknat till 250 mkr. 
Projektet har blivit försenat men beräknas kunna tas i bruk under 2022. I samband med detta planeras för 
nya, och utbyte av gamla, överföringsledningar i framförallt kommunens östra delar. I Mölnlycke centrum 
kommer ett arbete med en dagvattenpark att färdigställas under perioden. 

Fullmäktige beslutar om anslagsbindning för investeringsbudget på sektorsnivå. Kommunstyrelsen beslutar 
om anslagsbindning på projektnivå. Kommundirektör med vidaredelegation sektorschef beslutar om 
överskridande av enskilt investeringsanslag med maximalt tio procent inom ramen för sektorns sammanlagda 
investeringsbudget för innevarande år. 

Slutredovisning av investeringsprojekt till kommunfullmäktige ska göras av väsentliga projekt och alltid om 
den sammanlagda investeringsbudgeten överskrider tio mkr. Undantaget är återkommande projekt som till 
exempel inventarier med mera. 
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1.6 Personal 

1.6.1 Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är 
det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Den fråga som står mest i fokus under 2019 är därför att 
utveckla och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en 
grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i 
kommunen. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att rekrytera och 
behålla behörig personal inom kommunens olika verksamheter. Att arbeta med införandet av alternativa 
kompetenser inom särskilt konkurrensutsatta verksamheter kommer vara en framgångsfaktor för en fortsatt 
god kompetensförsörjning i framtiden. 

1.6.2 Personalpolitiska programmet (PPP) 
Det personalpolitiska programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är 
uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap och kommunikation och samverkan. 
Programmet ska vara levande, vilket innebär att det måste vara under ständig utveckling och få sin betydelse 
på varje enskild arbetsplats. Det är därför viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. De tre 
perspektiven bildar tillsammans en helhet där inget utav dem kan förverkligas utan stöd av de övriga två. 
Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. PPP ska medverka till 
att Härryda kommun kan uppfylla målet att vara en bra arbetsgivare och att ytterligare stärka kommunens 
arbetsgivarvarumärke. 

 

1.7 Kommunövergripande mål, inriktningar och uppdrag 
I detta avsnitt finns de strategiska områden, politiska inriktningsmål samt övriga inriktningar och uppdrag 
som är gemensamma för hela förvaltningen. 

1.7.1 Att utvecklas mot serviceorganisation med myndighetsansvar 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska gå från att vara en myndighet till en serviceorganisation med 
myndighetsansvar. 

Härryda kommun har idag goda resultat i den serviceundersökning som görs samtidigt som den visar på 
förbättringsområden. För att ta ytterligare steg i att utveckla servicen i kommunen kommer att särskilt 
projekt att genomföras under året. En handlingsplan för förbättrad service ska utarbetas och policyer och 
riktlinjer ska ses över för att förstärka serviceperspektivet. Möjligheten att utforma särskilda utfästelser om 
servicenivåer ska prövas. Arbetet ska ske med bred förankring på alla nivåer i organisationen, service 
behöver sättas i fokus hos var och en som arbetar i kommunen. 

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i organisationen 
varför projektet som nu genomförs får ses som en start på ett arbete som behöver pågå under lång tid 
framöver. Målbilden är att varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i kommunen ska präglas av 
service och kvalitet. 
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1.7.2 Sveriges bästa näringslivskommun 

Inriktningsmål: Härryda kommun ska vara en ledande och attraktiv näringslivskommun 

I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018 konkretiseras inriktningsmålet på följande sätt: 
"Härryda kommun är en mycket bra näringslivskommun som siktar högre och som vill utmana och gå 
före. Målet är att vara Sverige bästa näringslivskommun." För 2019 kvarstår ambitionsnivån om att 
utvecklas mot målet att bli Sveriges nästa näringslivskommun.  
 
Under 2018 har en resursförstärkning gjorts till näringslivsenheten i form av att företagslots, 
platsutvecklare och besöksnäringsutvecklare har rekryterats. Arbetet med att etablera och vidareutveckla 
nya arbetsformer via dessa nya resurser fortgår. Företagslotsens prioriterade områden är att i nära dialog 
med företagen i kommunen underlätta och förbättra kontakten med kommunen. Arbetet fokuserar på att 
kommunens befintliga näringsliv ska se Härryda kommun som Sveriges bästa näringslivskommun. 
Platsutvecklaren arbetar tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och förvaltningen med att 
säkerställa en positiv utveckling av kommunens kommersiella centrum. En långsiktig plan för både 
Mölnlycke och Landvetter centrum ska utarbetas. Besöksnäringsutvecklaren ansvarar för att utveckla Råda 
säteri till ett lokalt rekreationsområde med fokus på mat, upplevelser, park och natur samt ett mer attraktivt 
område för närturism. 
 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun behöver ske långsiktigt och 
uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägehet och ska bedrivas på strategisk nivå och med 
tydlighet i mål, åtgärder och uppföljning. En handlingsplan är utarbetad utifrån resultaten i olika 
näringslivsundersökningar, åtgärder och aktiviteter planeras så väl på kort som lång sikt.  
 
Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. 
Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Göteborgs Stad har 
antagit ett näringslivsstrategiskt program för 2018-2035 som också är beslutat av Göteborgsregionen. 
Härryda kommun kommer att utarbeta ett handlingsprogram för att verka i enlighet med regionens 
riktning. 
 
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri och sträcker sig från ventilations- och 
uppvärmningssystem till energieffektivisering av exempelvis trycklufts- och kylanläggningar. Tjänsten är 
finansierad av Energimyndigheten. 

1.7.3 Kommunikativ organisation 
Kommunikation pekades ut som ett strategiskt och prioriterat område i budget och verksamhetsplan för 
2018. Ambitionsnivå och inriktning förtydligades och viss resursförstärkning gjordes. Inför 2019 kvarstår 
kommunikation som ett långsiktigt prioriterat område. 

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Kommunikation är ett strategiskt 
ledningsverktyg och det är viktigt att chefer i organisationen ser sin roll som bärare av 
kommunikationsperspektivet i alla frågor och processer. En satsning på utbildning för chefer kring 
kommunikativt ledarskap kommer att genomföras. Grundläggande styrdokument ska ses över, bland annat 
kommunikationspolicy, för att tydliggöra förhållningssätt och synsätt. Viktiga hörnstenar är transparens, 
dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. 
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1.7.4 Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 pekades redan 2018 ut som ett prioriterat område för Härryda kommun. En 
strategisk plan ska utarbetas för att ange inom vilka områden kommunens insatser ska koncentreras, 
inriktningen ska vara att arbeta med de områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är 
möjligt att följa upp insatserna. 

I budget 2019 anges att arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. Arbete pågår med den 
strategiska plan som ska beskriva hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. Planen beräknas kunna 
fastställas under 2018 och kommer att ange fokusområden för kommunens fortsatta arbete, bland annat 
genom att beskriva prioriterade områden inom t ex miljö, hälsa och internationella insatser. Arbetet utifrån 
den strategiska planen för Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter och processer. För att 
planens intentioner ska kunna förverkligas blir organisering, förankring och bred delaktighet viktiga 
nyckelfrågor. Ett viktigt nästa steg i arbetet är också att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, 
så väl företagare som föreningar och civilsamhället. 

Folkhälsa och ANDTS 

Inriktningsmål: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, är delaktiga 
och lever ett tryggt liv 

Arbetet för god hälsa, delaktighet och trygghet sker brett och i alla delar av förvaltningens verksamheter. 
En viktig del utgörs av det främjande och generella folkhälsoarbetet, bland annat via avtal och samverkan 
med hälso- och sjukvården. Fokusområden för 2019 är fullgjord skolgång, psykisk hälsa, främjande av 
fysisk aktivitet, ungdomars delaktighet och inflytande samt ANDTS-insatser. Folkhälsoinsatserna 
organiseras som en del av arbetet inom ramen för Agenda 2030. 

 

Inriktningsmål: Skadligt och olagligt bruk av alkohol, narkotika, droger, tobak och spel har trängts 
tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras 
missbruk 

Insatser för att förebygga tidig debut och skadligt bruk kommer kontinuerligt att genomföras genom 
föräldrastöd, opinionsbildning, tillsyn och tillgänglighetsbegränsning. Kraftkällan (en stödverksamhet 
under familjestödsenheten) arrangerar kontinuerligt stödgrupper och kurser för familjer i syfte att 
förebygga framtida utanförskap och att ge verktyg för att handskas med sin tillvaro. 
 

Inriktningsmål: Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

De kunskapshöjande åtgärderna sker i bred samverkan kontinuerligt genom opinionsbildning, 
informationsinsatser och genom ordinarie undervisning i grundskola och gymnasium. Exempel på insatser 
som kommer att ske är att idrottsprofiler tar ställning mot langning, föreningar erbjuds att delta i 
utbildningar och ett samarbete med Länsstyrelsen som avser gemensamma insatser mot langning av 
alkohol.  

Stödmaterialet ”Aktiva föräldramöten” och ”Verktygslådan ANDTS” kommer att utvärderas och 
revideras. Handlingsplanen ”En drogfri miljö för barn och unga” revideras årligen och kommuniceras till 
elever, föräldrar och medarbetare på grundskolor och fritidsverksamhet.   

Forskningsprojektet LORDIA (en longitudinell studie rörande ungas relationer, psykiska hälsa och droger) 
fortgår och bidrar till att stärka pedagogers kompetens kring området genom föreläsningar och 
workshopar. 
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Inriktningsmål: Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
ett överdrivet spelande 

För att det ska finnas ett brett utbud av miljöer arbetar kommunen i ordinarie arbete med tillsyn och 
tillstånd. I miljöer där barn och unga vistas är det särskilt angeläget. En viktig del i detta arbete är de 
aktiviteter som följer av Härryda kommuns och polisen i Storgöteborg Syds medborgarlöfte där ett särskilt 
fokus läggs på att förhindra narkotikahandel.  
På Fritid Ungdoms mötesplatser erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i en trygg och drogfri miljö. Fritid 
Ungdom erbjuder även aktiviteter under lov och högtider.  
Samarbetet med SISU avseende föreningarnas hälsocertifiering fortgår. Kommunen planerar att utveckla 
samarbetet med föreningar i frågan. 

Miljö och energi 

Inriktningsmål: Kommunen skall arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker 
energiförsörjning 

All kommunal planering ska sträva efter klimatsmarta energilösningar, både avseende egen verksamhet 
och övrig samhällsplanering. Vid markanvisning ska miljösmarta lösningar kunna vara ett kriterium. 

 

Inriktningsmål: Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt 
Agenda 2030 

En strategisk plan utarbetas för att peka ut de områden inom Agenda 2030 där kommunen kan göra störst 
skillnad i det fortsatta arbetet. Insatser inom miljöområdet genomsyras av mål och intentioner inom 
Agenda 2030. Strävan är att upprätthålla och utveckla hög miljömedveten i all verksamhet och i alla 
beslut. Kommunen följer och bidrar i det regionala arbetet med Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland. 

1.7.5 Konkurrensutsättning 

Inriktningsmål: All kommunal verksamhet skall kunna konkurrensutsättas, med undantag för ren 
myndighetsutövning 

Kommunen ska ha kontroll över total kostnadsbild och kvalitetsnivå på samtliga verksamheter för att 
kunna lämna underlag inför prövning av konkurrensutsättning av befintlig och tillkommande verksamhet. 
I de fall medborgare eller brukare kan ha möjlighet till ett aktivt val ska dessa verksamheter prioriteras vi 
prövning av konkurrensutsättning. 
 

Inriktningsmål: Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall 
konkurrensutsättning övervägas 

En bedömning av möjlighet och lämpligheten för drift i alternativ regi ska alltid redovisas i samband med 
att ny verksamhet planeras. 
 

Inriktningsmål: Vid konkurrensutsättning skall i upphandlingen kommunens policy för 
upphandling och inköp samt strategi för upphandling och inköp följas 

Ekonomi- och upphandlingsfunktionen ska alltid involveras vid bedömningen om en verksamhet ska 
konkurrensutsättas. 
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1.7.6 Förbättrade möjligheter till styrning och långsiktig planering för 
bostadsförsörjning och verksamhetslokaler 

Förvaltningen kommer att, i dialog med politiken, redigera bostadsförsörjningsprogrammet och 
lokalresursplanen. Målet är bland annat att sambanden mellan planerna ska bli tydligare och att beskriva det 
politiska beslutsfattandet kopplat till planerna. 



21(55) 

2 Kommunledning och stödfunktioner 
2.1.1 Organisation 
Kommunledning består av kommundirektör samt förvaltningens tre stödfunktioner Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och ledning av 
den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja inom respektive 
ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade områden. 

2.1.2 Ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan     
2020 

Plan        
2021 

Taxor och avgifter 3 445 0 0 0 0 

Hyror och arrenden 521 1 186 1 186 1 186 1 186 

Bidrag 633 2 662 2 662 2 662 2 662 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 2 192 1 456 732 732 732 

Övriga intäkter 94 50 50 50 50 

Summa intäkter 6 885 5 354 4 630 4 630 4 630 

Lönekostnader 48 924 52 890 56 767 56 767 56 615 

Köp av huvudverksamhet 23 784 25 250 25 941 26 986 28 573 

Lokalhyror och markhyror 2 322 3 056 3 034 3 034 3 034 

Avskrivningar och internränta 184 521 121 1 121 1 121 

Övriga kostnader 20 612 27 213 27 237 27 287 27 087 

Summa kostnader 95 825 108 930 113 100 115 195 116 430 

Nettokostnader 88 923 103 576 108 470 110 565 111 800 

Tjänsten som EU-ekonom tas bort från ekonomifunktionen. Då denna finansierats av projekt, respektive 
internfinansierats uppstår ingen nettoeffekt. 

Personalfunktionens budget utökas med 0,3 mkr för att täcka ökade kostnader för fackligverksamhet enligt 
avtal. Mot bakgrund av att kommunen växer och även antalet medarbetare så utökas verksamheten med en 
systemförvaltare. 

Räddningstjänstförbundet räknar årligen upp medlemsavgiften vilket direkt påverkar budgeten för 
kommundirektören. Jämfört med plan är uppräkningen för 2019 något lägre, men ökar igen för 2020 och 
2021. 
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Utvecklingsfunktionens personalbudget utökas totalt med 2,7 mkr. Verksamhetens budget utökas en ny tjänst 
som kommunsekreterare på Kanslienheten. Kommunikationsenhetens budget får en utökning med en 
kommunikatör med inriktning mot sektor Samhällsbyggnad, bland annat utifrån uppdrag från politiken om 
att utveckla arbetet med kommunikation/dialog i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocesser. En 
platsutvecklare har rekryterats under 2018 som en förstärkning inom Näringslivsenheten och denna 
finansieras genom viss omfördelning av medel inom enheten samt genom vakanser/ej helårseffekt på vissa 
tjänster. Budgeten utökas därmed nu med tjänsten som platsutvecklare. Budgeten utökas också med en tjänst 
som Utvecklingsledare miljö och ingår i Agenda 2030 teamet. 

  

Investeringsbudget 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 4 582 6 547 1 505 2 750 2 369 1 106 888 

Nettoutgift 4 582 6 547 1 505 2 750 2 369 1 106 888 

Kommunledningens investeringsbudget består av den kommungemensamma budgeten för konstnärlig 
utsmyckning som motsvarar 0,5 % av kommunens samlade investeringsbudget. 

Budgeten flyttas till funktionen Ekonomi och upphandling från och med 2019. Syftet är att hantera de 
budgeterade medlen på motsvarande sätt som andra kommuncentrala budgetposter. 

 

2.2 Ledning 
Kommunledningen består av kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteman. Under funktionen 
budgeteras dessutom förbundsavgifter och förvaltningsgemensamma utredningar. I förbundsavgifterna ingår 
bland annat medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vars uppgift är att ansvara för 
räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. 

Ekonomi 

Ledning, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt -5 0 0 0 0 

Kostnad 34 303 33 745 34 449 35 494 37 081 

Netto 34 298 33 745 34 449 35 494 37 081 

Räddningstjänstförbundet räknar årligen upp medlemsavgiften. Jämfört med plan är uppräkningen för 2019 
något lägre, men ökar igen för 2020 och 2021. Planen för medlemsavgiften till Räddningstjänsten är 
anpassad till senaste aktuella prognos från Räddningstjänstförbundet. 
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2.3 Ekonomi och upphandling 

2.3.1 Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I uppdraget 
ingår att stödja kommunstyrelsen och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera kommunens samtliga 
kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut samt sammanställer 
kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla kommungemensamma ramavtal 
samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt utbildning och kultur. Även kommunens 
försäkringar samordnas av funktionen. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal leverantörsfakturor 63 878 59 000 60 200 61 500 62 800 

Varav elektroniska 28 537 35 000 35 700 36 500 37 200 

Antal kundfakturor 129 685 104 000 106 100 108 200 110 300 

Ekonomiska rapporter till KS 6 6 6 6 6 

2.3.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 1 530 1 306 582 582 582 

Kostnad 16 785 18 717 18 413 18 413 18 413 

Netto 15 255 17 411 17 831 17 831 17 831 

Verksamheten har inga stora förändringar i budgeten. Tjänsten som EU-ekonom tas bort. Då denna 
finansierats av projekt, respektive internfinansierats uppstår ingen nettoeffekt. Befintliga projekt kommer att 
administreras av befintlig personal. 
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2.4 Personal 

2.4.1 Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom ett 
konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som arbetsgivare 
följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat sjukfrånvaron. 
Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, arbetsgivarvarumärket och 
kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av 
löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all lönehantering, pensionshantering och 
personalstatistik av olika slag. Den förebyggande personalvårdenheten Oasen ingår som en del av 
personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta 
med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare 
i nära samarbete med personalspecialisterna. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal löneutbetalningar per år 52 320 50 000 51 000 52 000 53 000 

Antal tillsvidareanställda 2 828 2 825 2 845 2 865 2 885 

Antal visstidsanställda 378 366 370 374 378 

2.4.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 746 150 150 150 150 

Kostnad 20 929 25 440 26 596 26 596 26 595 

Netto 20 183 25 290 26 446 26 446 26 445 

Funktionens budget utökas med 0,3 miljoner kr för att täcka ökade kostnader för fackligverksamhet enligt 
avtal. 

Mot bakgrund av att kommunen växer och även antalet medarbetare så utökas verksamhetens budget med 
ytterligare 0,6 mkr.  
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2.5 Utvecklingsfunktion 

2.5.1 Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen inrättades under 2017 och innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv 
samt Digital utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030 inom funktionen. 

Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Dessutom ansvarar enheten 
för post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation och 
utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 

Arbetet med att utveckla kommunikationsområdet i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar dessutom för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering, 
trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med kommunikationsplanering. Se vidare 
avsnitt 1.7.3. 

Näringslivsenheten är nu bemannad med företagslots, platsutvecklare och besöksnäringsutvecklare. Arbetet 
utgår från den politiska inriktningen om att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun och sker i 
nära samspel med sektor Samhällsbyggnad. Se vidare avsnitt 1.7.2. 

Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara vägledande för 
arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta 
åtgärder, bland annat utveckling av e-tjänster samt införande av digital arbetsplats med Office365 som 
grund. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. 

Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Det befintliga 
kvalitetsledningssystemet ska ses över och utvecklas så att det stödjer och stimulerar arbete med ständiga 
förbättringar på ett tydligare sätt. Projektet kring att utvecklas kommunen som serviceorganisation 
samordnas också via utvecklingsfunktionen, se avsnitt 1.7.1. 

Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom områdena 
miljö, folkhälsa och internationella kontakter. Teamets uppgift är att utarbeta den strategiska plan som ska 
ligga till grund för arbetet med Agenda 2030 och därefter att vara processledare för de olika aktiviteter och 
åtgärder som ska genomföras, se vidare avsnitt 1.7.4. Dessutom ansvarar teamet för det strategiska arbetet 
med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring folkhälsoinsatser, för 
samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen samt för samordning av internationella kontakter och 
EU-projekt. 
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2.5.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 1 313 3 898 3 898 3 898 3 898 

Kostnad 9 981 31 028 33 642 34 692 34 341 

Netto 8 668 27 130 29 744 30 794 30 443 

Under 2017 fattades beslut om att inrätta en ny tjänst som kommunsekreterare i samband med att en ny roll 
som kanslichef inrättades, vilket i sin tur var en del i hela etableringen av Utvecklingsfunktionen. 
Verksamhetens budget utökas således för den faktiska bemanningen på Kanslienheten. 

Under 2017 fattades beslut om att förstärka Kommunikationsenheten med en kommunikatör med inriktning 
mot sektor Samhällsbyggnad, bland annat utifrån uppdrag från politiken om att utveckla arbetet med 
kommunikation/dialog i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocesser. Den utökningen har hanterats under 
mellantiden genom tillfälliga vakanser med mera. Verksamhetens budget får därmed en utökning med en 
kommunikatör med inriktning mot SHB. 

I KF:s beslut om budget för 2018 ingick förstärkning inom Näringslivsenheten med tre olika funktioner; 
företagslots, platsutvecklare samt besöksnäringsutvecklare. Genom omfördelning av medel från tidigare 
Folkhälsoenheten har rollen som företagslots finansierats. En platsutvecklare har rekryterats under året och 
finansieras genom viss omfördelning av medel inom enheten samt genom vakanser/ej helårseffekt på vissa 
tjänster. Budgeten utökas nu med tjänsten som platsutvecklare. 

Under 2017 gjordes organisatoriska justeringar i form av att en tjänst flyttades från Miljö och Hälsoskydd till 
Utvecklingsfunktionen. Förändringen gjordes utan att finansieras i budget för 2018. Budgeten utökas nu med 
en tjänst som Utvecklingsledare miljö. 

Personalbudgeten utökas totalt med 2,7 mkr. 
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3 Sektor för samhällsbyggnad 
3.1.1 Sektorns organisation 

 
Verksamheterna inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserade under kommunstyrelsen. 
Myndighetsbeslut inom Bygglov och miljö- och hälsoskydd fattas av miljö- och bygglovsnämnden. Sektorns 
övergripande uppdrag är att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och 
långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. 

3.1.2 Gemensamma politiska inriktningar och uppdrag 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för mark, trafik samt vatten och avlopp. 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett förvaltningen ett antal inriktningar och utredningsuppdrag. De 
sektorsövergripande uppdragen redovisas nedan. Verksamhetsspecifika uppdrag redovisas under respektive 
verksamhetsområde. 

Ökad bostadsbyggnation i kommunen, fler klara detaljplaner, effektivare processer och höjd servicegrad 

Inom pågående detaljplaner ryms ca 3 000 bostäder. Utöver dessa har möjligheten öppnats för att även pröva 
nybyggnation utanför detaljplanelagt område genom förhandsbesked. Sektorn har skapat en organisation 
bestående av olika kompetenser för att snabbt kunna pröva inkomna ärenden. 

För att möta den stora bostadsefterfrågan förstärks kommunens organisation från 2019 finansierade av ökade 
intäkter knutna till exploateringen. För att effektivisera arbetet och minska sårbarheten vid personalbyten 
vidareutvecklas den projektmodell som sektorn infört. 

En strävan finns att ytterligare öka kommunens samverkan med näringslivet. Återkommande 
exploatörsträffar genomförs och pågående försöksverksamhet med exploatörsdrivna detaljplaner 
permanentas och utvecklas. 

En utredning genomförs, med start under hösten 2018, om möjligheten att inrätta ett särskilt konsultteam 
finansierat av avgifter, som ytterligare kan öka utbyggnadstakt och volym. 
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Ny översiktsplan för kommunen – en process med många delar 

Under hösten 2018 genomförs kommundelsdialoger runt om i kommunen där kommuninvånarna informeras 
om översiktsplanens syfte samt bjuds in att delta i kommande planarbete. Ortsspecifika frågor fångas upp i 
dessa och i uppföljande dialogtillfällen. Planarbetet beräknas att pågå till år 2021. 

Området runt Råda säteri mer tillgängligt och funktionellt för invånarna 

År 2004 bildades Rådasjöns naturreservat genom beslut av kommunfullmäktige i Härryda respektive 
Mölndal. Reservatet sträcker sig runt Rådasjön och innefattar bland annat Råda säteri. Sedan reservatet 
bildades har tankar framförts om fortsatt utveckling av säteriet, etablering av ett roddcenter, broförbindelse 
över Rådasjön mm. 

Förvaltningen startar en utredning i syfte att bedöma vilka av dessa förändringar som är möjliga att 
genomföra inom ramen för gällande reservatsbestämmelser samt att skapa underlag för bedömning om 
eventuella förändringar av reservatet ska göras för att möta dagens önskade utveckling av området. 

3.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan     
2020 

Plan        
2021 

Taxor och avgifter 113 155 115 882 123 557 128 836 132 424 

Hyror och arrenden 2 650 1 375 1 675 1 675 1 675 

Bidrag 1 693 3 715 4 855 5 205 5 205 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 15 266 13 310 24 160 24 160 24 160 

Övriga intäkter 72 438 3 415 3 415 3 415 3 415 

Summa intäkter 205 203 137 697 157 662 163 291 166 879 

Lönekostnader 46 949 60 179 65 605 65 705 64 980 

Köp av huvudverksamhet 81 983 75 790 77 980 79 541 79 584 

Lokalhyror och markhyror 2 394 1 962 1 962 1 962 1 962 

Avskrivningar och internränta 35 681 43 848 44 012 49 562 53 821 

Övriga kostnader 93 234 47 791 58 241 58 181 57 401 

Summa kostnader 260 241 229 570 247 800 254 951 257 748 

Nettokostnader 55 039 91 873 90 138 91 660 90 869 

Den stora skillnaden mellan bokslut 2017 och budget 2018 beror på slutredovisning av exploateringsprojekt 
som visade totalt drygt 40 mkr i överskott jämfört med budget. 

Från 2019 planerar sektorn att utöka personalstyrkan med ytterligare sju personer. Utökningarna finns inom 
alla verksamheter utom avfall. Anledningen till utökningen är främst kopplat till kommunfullmäktiges mål 
att bygga för en befolkningsökning om minst 1,5 % årligen, vilket i sin tur ger ökad volym på planer, 
projektuppdrag och genomförande. I budget ligger också ökade resurser för arbete med en ny översiktsplan 
med ytterligare drygt två tjänster samt cirka en miljon årligen för olika utredningar och framtagande av 
underlag till planen. Ökade kostnader till trots minskar nettokostnaderna vilket beror på ändrad metod för 
redovisning av utgifter som tidigare bokförts på driften men som hädanefter ska belasta exploateringsprojekt. 
Totalt ska 10 mkr årligen belasta exploateringsprojekten istället för resultatet. Effekten av detta kommer i 
framtiden innebära att slutredovisning av projekten kommer visa lägre resultat än tidigare år. Vidare 
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budgeteras kapitaltjänst på trafik lite lägre de närmaste åren till följd av komponentredovisning och 
aktivering av projekten vid drifttagning. Intäkter justeras också upp för att matcha ökade volymer. 

Stora investeringar både på nya och gamla anläggningar inom vattenverksamheten innebär ökade 
kapitalkostnader, framförallt i slutet av planperioden. För att möta kostnadsökningar föreslås taxehöjningar 
under alla tre åren. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inkomst 16 986 5 000 15 970 1 500 14 000 20 000 20 000 

Utgift 150 333 279 966 189 130 201 430 139 660 125 430 149 530 

Nettoutgift 133 348 274 966 173 160 199 930 125 660 105 430 129 530 

I planperioden uppgår sektorns samlade nettoinvesteringsbudget till dryga 730 mkr, varav ca 320 mkr finns 
inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 410 mkr inom avgiftsfinansierade 
verksamheterna. Utöver behovet av finansiering kommer det innebära en stor påverkan på framtida 
driftskostnader. 

Av ovan avser ca 310 mkr projekt på gator och parker. Två projekt om totalt 55 mkr kopplade till Mölnlycke 
fabriker hör till de största inom planen för trafikverksamheten. Inom detaljplan för fabrikerna ligger också ett 
P-hus med 150 platser för idrottshall och samutnyttjande med centrum på 15 mkr. Nästa stora projekt är ett 
P-hus i Landvetter centrum med byggstart 2021 på totalt 45 mkr inom planperioden. Två projekt avser 
Mölnlycke dagvattenpark, där 44 mkr budgeteras på trafik och samfinansieras av VA med 35 mkr. 
Parkeringsbehovet i Mölnlycke centrum planeras att tillgodoses med hjälp av ett provisoriskt P-hus i 
avvaktan på fördjupad stadsbyggnadsstudie och ett nytt p-hus i slutet av planperioden. Utöver detta 
projekterar trafikverksamheten genomförandet av detaljplaner (exploatering) och till viss del även 
vattenverksamhetens projekt, vilket avspeglar sig på driftbudgeten, både på kapitalkostnader och på behovet 
av personalförstärkning. 

Vattenverksamhetens och kommunens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av ett nytt 
vattenverk i Västra Nedsjön där förprojektering har påbörjats. Vattenverket är en nödvändighet för framtida 
vattenförsörjning i kommunen. Totala utgifter för projektet som innefattar både verket och 
överföringsledningar är 250 mkr och beräknas vara färdigt att tas i bruk 2022. Det nya vattenverket kommer 
att innebära vissa kostnadsminskningar för köp av vatten och ökade intäkter, i någon form, för 
medfinansiering av överföringsledningar från Bollebygds kommun. Investeringar i ledningar i befintliga 
områden uppgår under planperioden till tio mkr årligen. I slutet av planperioden påbörjas ett annat stort 
projekt om drygt 50 mkr med nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda där Bollebygd ska vara 
med och finansiera. VA är också med i byggandet av en ny dagvattenpark i Mölnlycke ihop med 
trafikverksamheten, som ska hantera dagvatten från centrum. Exploateringsområden som beräknas 
färdigställas ur vattenverksamhetens perspektiv är Stenbrottet, Idrottsvägen, Mölnlycke fabriker, 
Kobackavägen, Gärdesområdet, Roskullen och Björkelidsvägen. 

Förändringar mot gällande plan är främst senarelagda och i några fall borttagna projekt i plan. Projekt har 
lyfts ur budget på grund av för stora osäkerheter i väntan på arbete med detaljplaner. Investeringar kopplade 
till exploateringsområden som tas fram när detaljplaner är färdiga är Mölnlycke stationsområde, Förbo 
Säteriet, exploatörsdriven detaljplan vid Bråta, Bocköhalvön, Rävlanda planskild passage järnväg Gunna, 
planskild korsning järnväg Hindås och Limmerhult/Klåddegärde. Fyra projekt avseende Mölnlycke fabriker 
är sammanslagna till två projekt. Det ena är Mölnlycke fabriker som avser utbyggnad av gator och parker 
inom planområdet och det andra är Mölnlycke fabriker utanför plan som innefattar kapacitetsåtgärder och 
försörjning till området. Budget för dagvattenparken Mölnlycke är uppräknad utifrån vattendom, 
verksamheten räknar med fördyringar gentemot tidigare plan med 15 mkr. Verksamheten söker bidrag av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men möjligheten är osäker. Inom samma vattendom ges 
också möjlighet att bygga om en felande cykellänk i huvudcykelnätet som föreslås i ny plan. 
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Även inom vattenverksamheten består de största förändringar i planen av projekt som senareläggs. Effekten 
av dessa visar sig också på driftsbudgeten där tidigare budgeterade avgiftshöjningar senareläggs. Det stora är 
vattenverket i Västra Nedsjön som planeras driftsättas ett år senare, 2022. Dagvattenparken ligger också ett 
år senare än tidigare plan. Överföringsledningarna Hindås-Rävlanda som planeras in 2022 fanns inte med i 
tidigare plan. Två omvandlingsområden och ett exploateringsområden senareläggs till slutet av planperioden 
på grund av försenade detaljplaner och avser Klåddegärde, Abborrtjärnsvägen och Bocköhalvön. 

Finansieringsplan, exploatering 

tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inkomst 55 177 61 000 79 000 105 300 32 000 87 000 24 000 

Utgift 23 529 94 500 91 000 85 500 74 500 27 000 40 000 

Nettoutgift -31 648 33 500 12 000 -19 800 42 500 -60 000 16 000 

Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i bland 
annat Mölnlycke fabriker, Idrottsvägen, Björröd, Björkelidsvägen i Rävlanda samt Östra och västra Backa i 
Landvetter. I budgeten ligger också exploatering av framtida industrimark. 

Tabellen är en finansieringsplan för perioden. Resultatet för de enskilda projekten redovisas i bokslutet. 
Kassaflödet för pågående projekt under planperioden beräknas ge ett nettotillskott om 9 mkr. 

Planen för exploatering innefattar i huvudsak inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-
anslutningsavgifter. Utgifter har fram till 2019 bestått av utbyggnad av kommunal infrastruktur och 
markanskaffning vilket innebär att utgifter för exploateringen inte fullt ut bokförts på de aktuella projekten, 
utan interna resurser och plankostnader har bokförts på driften. I budgeten för 2019 görs nu en förändring 
avseende redovisningen av upparbetade kostnader, vilket initialt bedöms belasta exploateringsverksamheten 
med ca 10 mkr årligen och avlasta driftsredovisningen motsvarande. Effekten av detta blir att projekten vid 
slutredovisas kommer visa lägre resultat. 

Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Bårhult, Mölnlyckemotet, Björröd 
och Airport city. Det största projektet, Airport city, är senarelagt jämfört med tidigare plan. Björröds 
industriområde är till viss del i avvaktande och det finns osäkerheter i tid med budgeterad försäljning. I 
övrigt finns industrimark tillgänglig i projekten, Björkåsen och Hindås industriområde. 

De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad enligt bostadsförsörjningsprogrammet är 
Landvetter södra, Landvetter centrum och Idrottsvägen. I Landvetter södra görs avsteg från riktlinjer för 
exploateringsredovisningen i och med att utgifter för en fördjupning av översiktsplanen bokförs på 
marktillgången. Ett av de större projekten i Landvetters Backa är utbyggnad av en tillfartsväg från nuvarande 
Magasinsvägen som ska försörja området och till viss del även Landvetter södra. Försäljning av tomter i 
Landvetters Backa påbörjas 2018 och verksamheten räknar med inkomster de två första åren för etapp 1. 
Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas starta 2018 och vara färdigställt 2022. Det största 
inkomstbringande projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och 
Landvetter Centrum. 

Tidigare budgeterade projekt Bocköhalvön, Enebacken och Solåsen är framskjutna bortom eller sent i 
planperioden. I och med omtag blir också tidigare kalkyler/budget inaktuella. 

Tre exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som exploateringsprojekt 
trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns dock ingen budget eftersom det 
råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och när i tid planen ska genomföras. Det kan 
ju tänkas att kommunen får betalt för att bygga ut allmän plats innan utbyggnaden sker eller vice versa, detta 
får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan närmar sig antagande. 

För en komplett lista med exploateringsprojekt se bilaga. 
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3.2 Ledning 
Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot 
medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorchef, fyra 
verksamhetschefer och en administrativ chef. Stadsarkitekt medverkar i sektorns ledningsgrupp. 

Administrationen svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat post-, diarie- och 
arkivhantering, juridik, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande 
utredningar och budgetarbete. Administrationen utför även administrativa arbetsuppgifter för 
verksamheterna inom sektorn. Sektorchef, stadsarkitekt, administrativ chef, jurist, utredare och sju 
administratörer är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och 
ekonomi ingår inte verksamhetschefer. 

Miljösamordningen består av en kommunekolog som hanterar ärenden inom naturvård och bistår med 
ekologisk kompetens i samhällsplanering. Kommunekologen ansvarar för förvaltning av Rådasjöns- och 
Gallhålans naturreservat, kommunens naturvårdsplan och naturdatabas. Kommunekologen har en viktig roll i 
kontakter med kommuninvånare med att sprida information och ge råd om naturvärden, skötsel av 
naturområden och öka medborgarnas kunskap om kommunens naturmiljöer. Kommunekologens arbete styrs 
av miljöbalken och naturvårdsplanen för Härryda kommun. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antalårsarbetare per 31/12 13,5 13 14 14 14 

Ekonomi 

Ledning, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 1 101 1 290 2 140 2 140 2 140 

Kostnad 10 204 10 163 11 523 11 523 11 523 

Netto 9 103 8 873 9 383 9 383 9 383 

Tabellen beskriver budgetramar för ledning och administration samt miljösamordning, varav merparten av 
nettokostnaden, knappt 8 mkr, är ledning och administration. 

Budget för sektorsgemensamma kostnader utökas genom omföring av budget från andra verksamheter inom 
sektorn samt genom intäkter från VA-verksamheten. 

Ledning och administration utökas med budget för en administratör som organisatoriskt ska vara placerad 
inom ledning och administration men arbeta gentemot vatten- och avfallsverksamheten. Finansiering sker 
genom intäkter från VA-verksamheten. 

Förutom omföring av budget till ledning och administration för sektorsgemensamma kostnader finns inga 
andra ändringar i miljösamordningens budget. 
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3.3 Mark och bostad 

3.3.1 Grunduppdrag 
Mark och bostad driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. Förutom att se till 
att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar verksamheten utifrån inriktningsmål 
för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent 
per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs statistikutredningar och uppföljning av kommunens 
bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt. 

Med översiktsplanen som grund ska mark och bostad se till att kommuninvånarnas behov och önskemål av 
detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för bostäder, verksamheter, kommunal service m.m. 
Mark och bostad säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av kommunal infrastruktur. Verksamheten 
ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, 
juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 

Mark och bostad köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, arrenden och 
kommunens skogar. Verksamheten förmedlar kommunala tomter och nyproducerade småhus, bostadsrätter 
och hyresrätter. 

Övriga uppgifter och ansvar: handläggning av bostadsanpassningsbidrag inom ramen för lag om 
bostadsanpassningsbidrag till personer med funktionsnedsättning, kommunens grundkarta, att vid byggnation 
göra utsättningar, lägeskontroller och nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens 
Geografiska Informationssystem (GIS). 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 16 15 16 16 16 

Antal bostadsanpassningar 285 300 310 310 320 

Antal nybyggnadskartor 376 380 390 400 400 

Antal husutstakningar 89 90 90 100 100 
 

3.3.2 Politiska inriktningsmål 

Inriktningsmål: Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen 
behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt tar också hänsyn till enskilda 
aktörers initiativ. Strategier och långsiktig planering av deponier för rena schaktmassor utvecklas 
så att dessa kan utnyttjas för kommande exploatering 

Härryda kommuns långsiktiga strategiska planering för samhällsbyggnad utgörs av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, lokalresursplan och verksamhetsplan tillsammans. I översiktsplanen finns 
planerad markanvändning som grundar sig på kommunens utvecklingsområden. I sektorn för 
samhällsbyggnads projektportfölj överblickas pågående projekt på privat och kommunal mark. Projekten 
tillsammans innehåller bostäder, verksamhetsmark, utbyggnad av infrastruktur, allmän service med mera. 
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Inriktningsmål: Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden avseende mark för 
bostäder erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart 
och miljö 

Då nya utvecklingsområden studeras inventeras bland annat befintlig bebyggelse som redan finns på 
platsen. Baserat på befintliga bebyggelsestrukturer och upplåtelseformer kan utvecklingsområdet 
kompletteras med det som saknas. Detaljplanen reglerar bebyggelsestruktur, omfattning och husvolymer. 
Genom tecknande av exploateringsavtal med privata markägare eller marköverlåtelseavtal kan ett varierat 
utbud av upplåtelseformer och bebyggelsetyp säkerställas för byggnation. 
 

Inriktningsmål: Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg 
tydligt definierade kriterier 

Vid bostadsbyggnation finns många intresserade aktörer i Härryda kommuns närområde. När kommunen 
äger marken bestämmer kommunen vem som ska bygga bostäder eller verksamheter och därmed köpa 
marken. Genom förutbestämda kriterier eller förutsättningar för varje specifik bostadsbyggnation kan det 
aktuella området bjudas ut till marknaden genom olika alternativa markanvisningsprocesser. Mark för 
verksamhetsetableringar är till försäljning på den öppna marknaden och marken visas löpande till 
intressenter. Försäljning sker när en överenskommelse med verksamhetsetableraren nåtts. Varje separat 
markförsäljning behandlas av kommunstyrelsen. 

3.3.3 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Flexibilitet och olika lösningar vid markanvisning  

Sektorn kommer på olika sätt arbeta med att uppmuntra smarta miljölösningar genom tävling eller 
direktanvisning. I samråd mellan politik och förvaltning kommer bedömning göras från fall till fall vilket 
tillvägagångsätt som är mest lämpligt för respektive projekt. 

Pröva ägarlägenheter 

Förvaltningen arbetar utifrån inriktningen att bostäder med olika upplåtelseformer ska erbjudas i samtliga 
större utbyggnadsområden. Förvaltningen är positiv till att även ägarlägenheter finns med som en av 
upplåtelseformerna. 

Fler trygghetsboenden i kommunen 

Sektorn för samhällsbyggnad och sektorn för socialtjänst planerar att under hösten 2018 inleda ett samarbete 
med att kartlägga olika gruppers behov av bostäder. Målgruppen för trygghetsbostäder är nödvändigtvis inte 
en målgrupp inom socialtjänsten, men socialtjänsten har god kännedom om olika gruppers behov samt har 
goda kontakter med olika organisationer. Under arbetets gång kommer det att utkristalliseras vilka andra 
grupper och organisationer som kan vara aktuella att föra dialog med. 

Parallellt med detta kommer sektorn att påbörja en översyn av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
som styrs av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med riktlinjerna är att se till att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och ska antas av kommunfullmäktige. 

Ökad tydlighet i hantering och skötsel av kommunalägd skog, mark, jakt- och fiskerätt 

En översyn av styrdokument och riktlinjer kommer att göras i samråd med politiken. En inventering av 
befintliga skog- och markarrenden samt jakt- och fiskerätter kommer att göras i samband med översynen. 

Snabbare hantering av lantmäteriärenden 

Sektorn utreder förutsättningarna för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kontakt kommer att tas 
med grannkommuner och kommuner som har egen lantmäterimyndighet för kunskapsöverföring och 
diskussion om ett eventuellt framtida samarbete. 
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Samtidigt har Lantmäteriet påbörjat ett arbete med att se över hur de med hjälp av digitalisering kan göra 
processen snabbare, enklare och mer transparent. Sektorn kommer att följa utvecklingen och anpassa 
arbetssätt och rutiner i takt med att Lantmäteriet utvecklar sin process. 

Översyn av den kommunala tomt- och bostadskön 

En utredning kommer att genomföras under 2019 av extern konsult. Kommundirektören samordnar och 
beställer utredningen. Förvaltningen kommer att bistå med underlag och kunskap. 

3.3.4 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 75 846 10 655 14 705 14 705 14 705 

Kostnad 40 819 17 912 18 612 18 612 18 612 

Netto -35 027 7 257 3 907 3 907 3 907 

Den stora skillnaden mellan utfall 2017 och budget 2018 beror på slutredovisning av exploateringsprojekt 
2017 som resulterade i drygt 40 mkr i intäkter. Rensat för slutredovisningar var nettokostnaden år 
2017 5,6 mkr. 

Nettokostnaden minskar under perioden vilket framförallt beror ändrad metod för redovisning av utgifter 
som bokförts på driften som hädanefter kommer att debiteras exploateringsprojekt, detta innebär ökade 
intäkter om 3,4 mkr. I budgeten ryms även ökade intäkter från kartavgifter, markförvaltning och tomt- och 
bostadskön enligt årets prognos. 

För att kunna möta sektorns utökade antal projektuppdrag och varje projekts utökade omfattning utökas 
verksamheten med en mark- och exploateringsingenjör. 
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3.4 Miljö- och hälsoskydd 

3.4.1 Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även lagar 
såsom tobaks- och strålskyddslagen. 

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten som kan 
utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. 

Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med 
tillsynen är att se till att gällande lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive 
dricksvatten. Det kan gälla att livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och 
märkning är korrekt. Miljö- och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att 
verksamheterna följer lagen. 

Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt dispenser. 
Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och hälsoskydd tar varje 
år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en prioritering av aktiviteterna i 
tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och hälsoskyddssituationen i kommunen samt 
nationella och lokala miljömål. 

Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med kunskap 
inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan viktig uppgift är att 
ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och verksamheter. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 10 10,5 11 11 11 

Antal inspektioner och uppföljande återbesök 587 700 900 900 900 

Antal delegationsbeslut 653 700 700 700 700 

3.4.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 3 267 2 725 3 000 3 110 3 110 

Kostnad 7 319 7 436 7 553 7 663 7 663 

Netto 4 053 4 711 4 553 4 553 4 553 

Verksamheten förstärks med en miljöinspektör från andra kvartalet 2019. Kostnaden täcks med ökade 
intäkter för miljö- och hälsotillsyn från 2019 samt tobak-, läkemedel- och alkoholtillsyn från 2020. 
Intäktsökningen är direkt relaterad till utökningen av antal inspektörer som möjliggör mer tillsyn och 
vägledning enligt tillsynsplanen. 

Budgetmedel förs om till ledning och administration för sektorsgemensamma kostnader. 
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3.5 Plan och bygglov 

3.5.1 Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till stora 
delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och vatten och 
innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 

Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en önskad 
samhällsutveckling i kommunen. 

Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, 
slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att bygglovsbesluten följs. 
Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 16 15,5 18,5 18,5 17,5 

Antal beslut Miljö och bygglovsnämnd 187 190 200 210 210 

Antal delegationsbeslut/bygglov 1 403 1 200 1 250 1 300 1 400 
 

3.5.2 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Fler exploatörsdrivna planer 

Sektorn arbetar med tre pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaner. Arbetssättet permanentas och 
modellen utvecklas baserat på gjorda erfarenheter. 

Plan med inriktning för kommunens orter  

Genom höstens kommundelsdialoger inleds ett samtal med kommuninvånarna på varje ort inför kommande 
översiktsplanearbete. I det fortsatta arbetet kommer kommuninvånarnas syn på bebyggelsestruktur med mera 
för respektive ort att samlas upp och kommunen kan redogöra för aktuell planering och projekt för orten. 

Under 2019 förbereds och kostnadsberäknas genomförandet av fördjupad stadsbyggnadsstudie av Landvetter 
centrum med inriktning att skapa en attraktiv stadskärna. Lämplig form för att bedriva utredningen ska 
klarläggas där arkitekttävlingar och parallella uppdrag kan vara möjliga alternativ. Möjligheterna att minska 
bullret från RV 40 och att överbrygga den barriär som väg och järnväg utgör ska studeras särskilt där 
möjligheten till överdäckning ska ingå som ett alternativ. 

Konkretisera planerna för framtidens Mölnlycke 

En fördjupad stadsbyggnadsstudie av Mölnlycke centrum har genomförts av extern konsult. Studien 
innehåller ett antal bärande idéer med tillhörande utredningar som kan utgöra underlag för politiskt 
inriktningsbeslut. I samråd mellan politik och förvaltning förtydligas vad nästa steg i arbetet med 
utvecklingen av Mölnlycke centrum blir. 
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3.5.3 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 14 714 12 394 17 924 17 924 17 924 

Kostnad 18 537 16 928 20 176 20 176 18 671 

Netto 3 823 4 534 2 252 2 252 747 

Nettokostnaden minskar under perioden vilket framförallt beror ändrad metod för redovisning av 
projektutgifter. För att avlasta driftbudgeten kommer hädanefter plankostnader i form av tid och utgifter för 
externa utredningar att debiteras exploateringsprojekt, vilket i budget är intäkter om 4,2 mkr årligen. 
Intäktsbudget för planavgifter bedöms underbudgeterade och höjs därför för att bättre stämma med antalet 
pågående och kommande detaljplaner. 

Ökande kostnader är framförallt ett tillskott för arbete med översiktsplan om 2,5 mkr årligen de två första 
åren och en mkr 2021. Plan utökar även med en tjänst som planarkitekt för att kunna arbeta med den ökade 
volymen och mängden pågående och kommande detaljplaner. 
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3.6 Trafik 

3.6.1 Grunduppdrag 
Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av kommunala 
gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. Trafik ansvarar 
även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar myndighetsbeslut i frågor om 
trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller och upplåtelse av offentlig plats. 
Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet 
är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. 

Verksamheten har det övergripande ansvaret, oavsett markägare, för den offentliga belysningen och 
Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens representant för samordningen med Mölndal och 
Göteborg rörande översvämningsåtgärder. 

Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst samt för 
samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den allmänna 
kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att bedriva 
kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. 

Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, 
trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av verksamheten 
regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för offentlig plats, 
riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av verksamheten 
upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 18 20 21 21 21 

Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, m² 832 455 844 941 857 615 870 480 883 537 

Gång- och cykelvägar, m² 322 294 324 794 327 294 329 794 332 294 

Offentlig belysning, (antal ljuspunkter) 7 693 7 725 7 925 8 044 8 165 

Antal resor inom den särskilda 
kollektivtrafiken, st 35 205 36 000 36 700 37 250 37 800 

Antal skolskjutsresor exklusive resor inom 
den allmänna kollektivtrafiken, st 81 231 81 400 82 600 83 900 85 150 
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3.6.2 Politiska inriktningsmål 

Inriktningsmål: Trafik och kollektivtrafik skall tillgodose invånarnas och näringslivets behov av ett 
väl fungerande trafiksystem som är effektivt, säkert och långsiktigt hållbart 

Genom god planering med utgångspunkt i prognoser och aktiv omvärldsbevakning ska trafikverksamheten 
upprätthålla och utveckla ett väl fungerande trafiksystem och ta fram väl avvägda beslutsunderlag för 
investeringar och underhåll. Arbetet ska ske genom tät kommunikation med invånare och näringsliv samt 
samarbete med samhällets övriga aktörer. 
 

3.6.3 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Helhetsgrepp kring el-infrastruktur 

En utredning kommer att genomföras under 2019 av extern konsult. Kommundirektören samordnar och 
beställer utredningen. Förvaltningen kommer att bistå med underlag och kunskap. 

3.6.4 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 15 964 13 050 15 490 15 551 15 594 

Kostnad 94 760 85 548 85 533 87 116 87 873 

Netto 78 796 72 498 70 043 71 565 72 279 

Nettoramen minskar jämfört med budget 2018, vilket främst beror på ändrad metod för redovisning av 
utgifter kopplade till expolateringsprojekt. 2,4 mkr budgeteras som intäkt ovan i och med att verksamheten 
kommer att debitera exploateringsprojekt i takt med projektering och utbyggnad. Även budgeten för 
kapitaltjänst är lägre än gällande budget och beror på senare driftsättning samt ändrad redovisning där 
anläggningarna aktiveras först vid färdigställande. 

Taxan för färdtjänst föreslås höjas och anpassas till omgivande kommuners taxor. Förslaget innebär en 
taxeintäktshöjning 2019 med 4 %, 6 % 2020 samt 5 % 2021. 

Trafikverksamheten projekterar projekt för en halv miljard under åren 2018-2023. För att kunna nå upp till 
denna volym föreslås verksamheten förstärks med en tjänst som trafikingenjör. Budgeten inrymmer också 
ökade driftkostnader i samband med övertagande av 1 800 m av nationell väg i Landvetter och införande av 
parkeringsledningssystem samt nytt provisoriskt parkeringshus vid Mölnlycke idrottshall. 
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3.7 Vatten 

3.7.1 Grunduppdrag 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala VA-
nätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda och rena 
spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning med hänsyn 
till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna vattentjänster samt 
livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda dricksvattentäkter genom 
vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 

Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens ledningsnät, 
vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Verksamheten ska 
även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av 
spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder och industrier. 

Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, 
ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-försörjningsplaner. 

Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en VA-taxa. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 19 19 21 21 21 

Total längd dricksvattenledningar, km 274 273 274 280 290 

Total längd spillvattenledningar, km 249 255 255 261 271 

Antal vattenläckor (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 24 22 22 22 20 

Antal avloppsstopp (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 25 20 20 20 20 

Producerad vattenmängd, 1000 m3 2 042 1 950 1 950 1 950 1 950 
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3.7.2 Politiska inriktningsmål 

Inriktningsmål: Kommunens vattenförsörjning är hållbar på kort och lång sikt 

Verksamheten kommer att göra investeringar i befintligt ledningsnät och anläggningar enligt plan. 
Kapaciteten kommer att utökas genom att köpa mer vatten från grannkommunerna samt genom att bevaka 
utbyggnadsplaner för att säkra vattenförsörjningen. På lång sikt säkerställs vattenkapaciteten med ett nytt 
vattenverk vid Västra Nedsjön i Hindås. 
 

Inriktningsmål: Kommunens VA-nät ska underhållas och uppdateras så att förlusten och 
tillskottsvatten i systemen minskar över tid 

Mäta förluster/tillskottsvatten och identifiera underhållsbehov och genomföra underhållet. 

3.7.3 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Bolagisera VA-verksamheten 

En utredning kommer att genomföras under 2019 av extern konsult. Kommundirektören samordnar och 
beställer utredningen. Förvaltningen kommer att bistå med underlag och kunskap. 

3.7.4 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt -66 026 -66 980 72 945 77 803 81 348 

Kostnad 63 483 60 980 72 945 77 803 81 348 

Netto -2 543 -6 000 0 0 0 

Stora projekt inom verksamheten, som till exempel det nya vattenverket och överföringsledningarna, gör att 
verksamheten behöver förstärkas med en VA-ingenjör och en projektledare. Vattenverksamhet kommer 
också att finansiera en administratör som organisatorisk kommer att placeras under ledning och 
administration men jobbar mot vattenverksamhet. Detta i syfte att avlasta ingenjörer och projektledare i deras 
administrativa arbetsuppgifter. 

Ovan nämnda projekt innebär ökade kapitalkostnader, framförallt i slutet av perioden. Budget för 
kapitalkostnader är dock lägre jämfört mot tidigare budget/plan vilket beror på att projekten skjuts framåt. 

Ökade personal- och underhållskostnader täcks delvis av ökade anslutningsavgifter och taxor som beror på 
befolkningsökningen. För att fullt ut matcha kostnadsökningarna budgeteras för en taxehöjning 2019 med 
6 % och ytterligare 7 % 2020 samt 5 % 2021. 
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3.8 Avfall 

3.8.1 Grunduppdrag 
Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller köra bort det hushållsavfall 
som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens ansvar omfattar 
hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam och farligt avfall. De lagar som styr avfallshantering är 
framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar. 

Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och avfallsföreskrifter. 
Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller kommunens planer för hur 
avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den gemensamma avfallsplanen för 
Göteborgsregionen och kompletterar den med en egen kommunspecifik bilaga. 

De framtagna avfallsföreskrifterna anger bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. 
I dem berättar kommunen hur den uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även vilka 
fastighetsinnehavare som omfattas av föreskrifterna. 

Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för återvinning av avfall. Kommunen har tecknat 
avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB 
ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och 
däck kan lämnas till Svensk däckåtervinning. 

Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan och 
renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal årsarbetare per 31/12 2 2 2 2 2 

Totalt antal abonnentanläggningar 10 553 10 600 10 700 10 800 10 900 

Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt 
ansvar, ton* 14 170 14 800 15 100 15 300 15 400 

Abonnenter som lämnar matavfall biogas, 
(%) 57 59 61 62 63 

Återvinningsstationer i kommunen 26 26 26 26 26 

3.8.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 30 910 30 603 31 458 32 058 32 058 

Kostnad 28 848 30 603 31 458 32 058 32 058 

Netto -2 062 0 0 0 0 

Kostnaderna ökar med hänvisning till indexregleringar och befolkningsökning vilket delvis finansieras med 
ökade taxevolymer men också av tidigare sparat i resultatutjämningsfond. 
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4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
4.1.1 Sektorns organisation 
  

 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern 
service inom fastighet, städ, måltider, IT, säkerhet. Sektorn arbetar också med kontorsservice i 
kommunhuset, posthantering, kontaktcenter, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, 
krisledning, drift samt skötsel och underhåll av kommunala fritidsanläggningar, gator och grönytor. 
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4.1.2 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan     
2020 

Plan        
2021 

Taxor och avgifter 423 0 0 0 0 

Hyror och arrenden 198 864 207 850 219 726 226 673 243 302 

Bidrag 4 359 3 116 3 286 3 286 3 286 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 177 804 168 228 217 217 222 851 233 484 

Övriga intäkter 3 327 2 220 2 226 2 226 2 226 

Summa intäkter 384 777 381 414 442 455 455 036 482 298 

Lönekostnader 145 503 151 868 152 163 152 784 153 861 

Köp av huvudverksamhet 3 302 0 0 0 0 

Lokalhyror och markhyror 44 678 48 611 57 730 63 897 73 735 

Avskrivningar och internränta 109 164 115 320 120 517 126 843 139 322 

Övriga kostnader 138 340 132 787 132 176 131 400 135 276 

Summa kostnader 440 988 448 586 462 586 474 924 502 194 

Nettokostnader 56 211 67 172 20 131 19 888 19 896 

Sektorns driftbudget omfattar främst intern service såsom lokaler, måltider, städning och IT-tjänster till 
kommunens verksamheter. Dessutom budgeteras bl.a. för, konsumentvägledning, budget- och 
skuldrådgivning, kommunens kontaktcenter, drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar samt 
krisberedskap. 

Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga volymförändringar 
såsom elevökningar. En ny tjänst som registrator som är internt finansierad inom sektorn och en tjänst som 
administratör inom fastighet har lagts till budgeten. För IT budgeteras två tjänster som systemförvaltare. 
Tjänsterna finansieras genom intern försäljning inom kommunen. Anslaget för tillfällig idrottshall (tälthall) 
som ersätter hallarna Blackfox och Redfox har förlängts då tidplanen för färdigställande av den kommande 
sporthallen i Mölnlycke fabriker förskjutits. Måltidspriserna har räknats upp med löneökningar och stigande 
internhyror vilket är ett nollsummespel på kommunnivå. Budgeten har också anpassats till stigande 
marginalintäkter för måltidsservice. Dessutom har en effektivisering inom städservice som innebär en 
kostnadsbesparing på tio procent arbetats in i budgeten. 
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Investeringsbudget 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inkomst 150 0 0 0 0 0 0 

Utgift 147 076 191 436 113 130 332 770 328 191 97 244 34 241 

Nettoutgift 146 926 191 436 113 130 332 770 328 191 97 244 34 241 

Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringarna omfattar knappt 906 mkr 
under femårsperioden, exempelvis nybyggnation av grundskola i Mölnlycke, Fagerhultsskolan i Hindås, 
Mölnlycke sporthall och en ny ishall. Budgeten har också anpassats till fördyringar avseende sporthallen i 
Mölnlycke fabriker samt gymnastik- och trampolinhall. 

Se investeringsbilagan för mer information. 

 

4.2 Ledning 
Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot 
allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. 

Ekonomi 

Ledning, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 1 0 0 0 0 

Kostnad 1 724 1 830 4 088 4 088 4 088 

Netto 1 723 1 830 4 088 4 088 4 088 

Budgeten består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för sektorsgemensamma 
utbildningar/konferenser samt konsulter. I budgeten ingår en ny tjänst som registrator. 
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4.3 Fastighet 

4.3.1 Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter. 
Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid ny-, om- och tillbyggnad av 
Härryda kommuns fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och underhåll av kommunens lokaler, 
intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 

Fastighetsfunktionen styrs främst av lagar och förordningar inom plan-, bygg-, energi- och miljöområdet. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, 
kr/kvm 850 908 912 921 924 

Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, 
kr/kvm 1 362 1 295 1 576 1 561 1 493 

Nyttjandegrad 99,5 100 100 100 100 

4.3.2 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Miljövänliga energilösningar i kommunens verksamhetslokaler 

I den nyproduktion där fastighetsfunktionen deltar i projektering finns alltid frågan om effektiva och 
kostnadseffektiva energilösningar med. 

Vid varje till-, om- och nybyggnation gör fastighet en lönsamhetskalkyl på att installera solceller. 
Driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan är utgångspunkten för den samlade bedömningen. Arbetet med 
solceller kommer att ske i samarbete med Härryda Energi. Teknik för att minska energianvändningen 
utvecklas ständigt och det sker ett kontinuerligt arbete med att mäta energiförbrukningen för att optimera 
energitillförseln till kommunens fastigheter. Dessutom görs djupanalyser på fastigheter med hög förbrukning 
för att, om möjligt, minska energiförbrukningen. 

Fastighetsfunktionen arbetar med en turordning för avveckling alternativt omställning till annan 
uppvärmningsmetod mellan de fastigheter som har installerade oljepannor för att uppnå minsta möjliga 
miljöpåverkan. Av de åtta oljepannor som finns i byggnader som används för kommunal verksamhet ägs sju 
av kommunen. I dagsläget finns en plan för avveckling på tre av dessa. Övriga fyra oljepannor kommer att 
läggas in i plan för avveckling alternativt omställning. 
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4.3.3 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 201 167 205 887 220 572 227 519 244 148 

Kostnad 199 159 208 877 222 561 229 508 246 137 

Netto -2 009 2 990 1 989 1 989 1 989 

Budgeten består av kostnader för kommunens ägda och inhyrda lokaler, exempelvis energikostnader, 
underhåll, fastighetsskötsel, externa hyreskostnader och kapitalkostnader. Dessa belastar kommunens 
verksamheter genom att fastighet fakturerar internhyra. 

Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen och internhyrorna har 
indexuppräknats. 
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4.4 IT 

4.4.1 Grunduppdrag 
IT-funktionen upprätthåller och utvecklar en kostnadseffektiv och driftsäker IT miljö, fungerande IT-
kommunikation såväl internt mellan kommunens olika verksamheter som internet. Funktionen tillhandahåller 
också digital arbetsplats för medarbetarna samt användarstöd. 

Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av nätverks-, applikations-, databas- och 
kommunikationsservrar. Dessutom ansvarar funktionen för drift av verksamhetsspecifika servrar, IT-
tillämpningar samt systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet. I uppdrag ingår 
också tekniskt ansvar för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. 

Servicedesken ger stöd och support till politiker och samtliga medarbetare. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal ärenden till servicedesk 6 252 5 000 7 000 7 000 7 000 

Antal supporterade digitala enheter (datorer, 
smartphones, surfplattor) 2 612 2 700 2 700 2 800 2 900 

4.4.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 28 156 26 700 32 059 32 059 32 059 

Kostnad 34 938 32 588 38 062 38 062 38 062 

Netto 6 783 5 888 6 003 6 003 6 003 

Budgeten för IT omfattar bland annat kostnader för det gemensamma nätverket, kommunens telefonväxel, 
mobiltelefoner och inköp av hårdvara. Licens- och kapitalkostnader är en stor del av funktionens budget. 
Intäkter till följd av intern försäljning av IT-tjänster till kommunens verksamheter ingår också. 

Två nya tjänster som systemförvaltare budgeteras. Dessa är internt finansierade genom att tjänster säljs till 
andra sektorer. Budgeten har också anpassats till volymökningar i form av IT-tjänster. 
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4.5 Måltidsservice 

4.5.1 Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, mottagnings- och 
serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och matsvinnet på förskolor, 
skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska säkerställa goda matvanor och 
anpassas efter varje åldersgrupps behov. Funktionen följer bland annat livsmedelslagen och 
rekommendationer från livsmedelsverket. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Råvarukostnad per förskolebarn och år - 2 500 2 500 2 500 2 500 

Råvarukostnad per skolmåltid - 9,75 9,75 9,75 9,75 

Råvarukostnad per gymnasiemåltid - 10,60 10,60 10,60 10,60 

Råvarukostnad per boende och dag 
(äldreomsorg) - 43 43 43 43 

Andel personal som gått utbildning i 
näringslära - 95 95 95 95 

 

4.5.2 Politiska inriktningsmål 

Inriktningsmål: Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar 
hälsa och ett aktivt liv 

Maten som serveras är vällagad, näringsriktig och följer gällande rekommendationer för respektive 
målgrupp. Den är tillagad från grunden, företrädesvis med svenska råvaror och så nära gästen som möjligt. 
Måltidsservice arbetar för att öka andelen vegetabilier och inom skolan serveras det dagligen ett 
vegetariskt alternativ. Önskeveckor där eleverna på sin skola kan påverka matsedeln finns. 
 
Inom äldreomsorgen finns två olika rätter att välja på till middag. De boende har via olika mötesformer 
möjlighet att påverka vad som ska serveras. 
 

Inriktningsmål: Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som 
stimulerar till positiva möten och social samvaro 

Måltiderna serveras i en lugn och trivsam miljö. Måltidsservice arbetar med att uppläggning av mat ska 
vara trevligt och tilltalande för att ge en positiv upplevelse såväl smakmässigt som socialt för matgästen. 
Bemötandet från måltidspersonalen är av stor vikt för upplevelsen. Inom förskola och skola är det också 
viktigt med vuxenmedverkan/pedagogiska måltider. 
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4.5.3 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 89 580 87 490 98 425 98 818 99 836 

Kostnad 91 172 93 407 96 605 97 002 98 022 

Netto 1 592 5 917 -1 820 -1 816 -1 814 

Inom måltidsservice står personal- och livsmedelskostnader för den största delen av budgeten men det ingår 
också kostnader för kökshyror, livsmedelstillsyn och köksutrustning m.m. Utbildning och kultur samt 
socialtjänsten internfaktureras för de måltider som köps av måltidsservice. 

Måltidspriserna har räknats upp för den kommande treårsperioden motsvarande gällande löne- och 
hyresnivå. Budgeten har också anpassats till volymökningar inom framför allt grundskola. 
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4.6 Service 

4.6.1 Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, 
kontaktcenter samt kontorsservice. Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med 
vaktmästartjänster till medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av 
socialtjänsten och samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag.  

Enheterna mark och anläggningar samt fordonscentralen ingår också i Service. Mark och anläggningar 
ansvarar för drift och underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, 
näridrottsplatser och motionsspår. Utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning görs också av 
mark och anläggningar. Dessutom ansvarar fordonscentralen för inköp, drift och underhåll av bilar i 
kommunal verksamhet. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal ärenden till kontaktcenter 16 000 17 000 19 000 19 000 20 000 

Antal ärenden konsumentvägledning 776 900 750 750 750 

Genomsnittligt antal kontakter per ärende till 
konsumentvägledning 18 18 18 18 18 

Väntetid budget- och skuldrådgivning 0 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 

Antal ärenden budget- och skuldrådgivning 85 80 85 85 85 

Antal bilar 158 155 155 155 155 

Andel miljöbilar 69 70 72 75 78 
 

4.6.2 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 

Genom rollen som ortsansvarig kan förvaltningen fortsätta fånga upp det engagemang som finns i de mindre 
orterna och på så vis hjälpa till att göra dessa orter mer trivsamma för dem som bor där och engagerar sig i 
orten. Det fortsatta arbetet utgår ifrån den utvärdering som genomförs under hösten 2018. 

4.6.3 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 3 421 3 393 58 093 62 940 71 601 

Kostnad 9 785 9 833 64 668 69 265 77 926 

Netto 6 364 6 440 6 575 6 325 6 325 

Budgeten för service består av kostnader för kommunens kontaktcenter som i huvudsak består av 
personalkostnader. Tre tjänster är avsatta till frågor som rör socialtjänsten och ytterligare tre för frågor som 
rör områden inom samhällsbyggnad. Dessa internfaktureras respektive verksamhet. Inom service budgeteras 



52(55) 

också kostnader för kontorsservice, budget och skuldrådgivning samt konsumentvägledning. Dessutom ingår 
budget för kommunens fordonscentral vars kostnader faktureras berörd verksamhet. Mark och anläggningar 
är utförarorganisation åt samhällsbyggnad inom områdena gator och park, samt åt kultur och fritid när det 
gäller driften av kommunens fritidsanläggningar. Kostnader och intäkter budgeteras för detta. 

Från och med år 2020 utgår budgetanslaget för "ortspeng" enligt plan. 

Budgeten har anpassats till stigande hyreskostnader för den kommande sporthallen i Mölnlycke fabriker samt 
gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke. Hyra och städ budgeteras också för idrottshall i Härryda.  
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4.7 Städservice 

4.7.1 Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade städtjänster åt kommunens förskolor, skolor, äldreomsorg samt 
funktionsstöd. Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och extra 
beställningar. 

Städservice använder konceptet ”Cradle to cradle” som främst är inriktat mot ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet samt golvvårdsmetoder där kemikalieanvändning minimeras för att aktivt arbeta för en giftfri 
kommun. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Andel anställda som är certifierade enligt 
SRY 80 95 95 95 95 

4.7.2 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 30 947 31 335 32 046 32 440 33 394 

Kostnad 33 219 34 805 32 435 32 831 33 791 

Netto 2 272 3 470 389 391 397 

Inom städservice budgeteras kostnader för städning av kommunens lokaler. Personalkostnaderna står för den 
största andelen kostnader men det ingår också material- och kapitalkostnader m.m. Kommunens 
verksamheter internfaktureras för städningen. 

Budgeten för kommande år omfattar en effektivisering som innebär en kostnadsbesparing med tio procent. 
Anpassningar har också gjorts till volymförändringar enligt lokalresursplanen. 
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4.8 Säkerhet 

4.8.1 Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar krisorganisation 
vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt försvar samt arbetet med 
säkerhetsskydd. Funktionen omfattas av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och under 
extraordinära händelser i fred och höjd beredskap samt lagen om skydd mot olyckor. 

Informationsmått 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Antal utbildningar/övningar för hela eller 
delar av krisorganisationen 3 4 4 4 4 

Antal objekt med kamerabevakning 0 1 4 4 4 

4.8.2 Övriga politiska inriktningar och uppdrag 
Livsmedelsförsörjning i fokus i arbetet med krisberedskap 

I början av varje mandatperiod ska kommunen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för samhällsviktig 
verksamhet. Under hösten 2018 kommer ett analysarbete att påbörjas. Det ska enligt plan slutföras i början 
av 2019 för att beslutas av kommunfullmäktige under våren 2019. Problematiken med att trygga 
livsmedelsförsörjning av egna verksamheter och ta fram lösningar för att minska sårbarheten vid långvariga 
samhällsstörningar kommer att vara en del som ingår i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. 

När det gäller livsmedelsförsörjningen för våra kommuninvånare vid omfattande störningar i 
livsmedelsleveranser pågår en diskussion på nationell nivå mellan berörda myndigheter som förvaltningen 
följer. 

Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 

För att få en så bred bild som möjligt av hur kommuninvånarna upplever tryggheten i sin kommundel 
kommer en utredning att genomföras. I utredningen kommer bland annat följande delar att ingå, 
medborgarundersökning som genomförs under hösten 2018, resultat av trygghetsvandringar och dialog med 
kommuninvånare i respektive kommundel samt medborgarlöfte (tidigare och nuvarande). Utifrån analysen 
ska förslag på åtgärder arbetas fram tillsammans med berörda delar av förvaltningen och polisen. 

4.8.3 Ekonomi 

Belopp, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkt 1 785 1 090 1 260 1 260 1 260 

Kostnad 3 613 4 382 4 167 4 168 4 168 

Netto 1 828 3 292 2 907 2 908 2 908 

Säkerhet omfattas av kostnader för krisberedskap och civilt försvar vilket främst handlar om 
personalkostnader. Dessutom budgeteras kostnader för den interna säkerheten såsom bevakningstjänster och 
kamerabevakning. I budgeten utgår anslag för konsultstöd avseende risk- och sårbarhetsanalys enligt plan. 
Dessutom budgeteras kostnader för civilt försvar samt motsvarande statsbidrag för detta.  
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5 Bilagor 
 

Bilaga 1: Protokoll KF 2018-11-19 

Bilaga 2: Alliansen och sportpartiets budget 2019 

Bilaga 3: Investering kommunledning 181119 

Bilaga 4: Investering för UTK 181119 

Bilaga 5: Investering för SOC 181119 

Bilaga 6: Investering för SHB 181119 

Bilaga 7: Investering för TOF 181119 

Bilaga 8: Exploatering 181119 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 190      Dnr 2017KS758

Fastställande av budget/plan 2019-2023 med tillhörande styrdokument 

 
Härryda kommun har ett fastställt arbetssätt för långtidsplanering. Förslag till budget/plan 
från partierna behandlas som ett förslag "paket". Det innebär att partiernas förslag ska 
innehålla nedanstående delar som är en del i långtidsplaneringen.

Bostadsförsörjningsprogram 2019–2023
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av kommunens långsiktiga arbete med 
planförsörjning och investeringsbudget. På kort sikt utgör programmet underlag för 
detaljplaneläggning, projektering och för upprättande av befolkningsprognosen.

Mål för ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det för ekonomin ska anges de finansiella mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. För verksamheten ska också anges mål och 
riktlinjer/verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Driftbudget, inklusive verksamhetsplan och verksamhetsmål för år 2019–2021 samt 
investeringsbudget 2019-2023
Varje år ska en budget upprättas för nästa kalenderår samt en plan för de kommande tre åren 
för driftbudget och fem åren för investeringsbudget. Budgetåret utgör första året i planen.

Exploateringsbudget 2019–2023
Varje år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de exploateringsprojekt som är 
aktuella för planperioden.

Lokalresursplan 2019–2023
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för den 
kommunala verksamheten.

Utdebitering 2019
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa utdebiteringen för kommande år.

Tak för nettoinvesteringar 2019
Kommunfullmäktige fastställer från och med 2019 ett tak för nettoinvesteringar.

Långfristig upplåning 2019
Utifrån investeringsbudgeten bedöms ett behov finnas av långfristig upplåning under 2019.

Anslagsbindning 2019
Anslagsbindningsnivån fastställs varje år för drift- och investeringsbudget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 18 september 2018 § 1.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 395/2018.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Per Vorberg (M), Patrik Linde (S), Calle Johansson (SD), Maria Kornevik Jakobsson (C), 
Mats Werner (S), Håkan Eriksson (C), David Dinsdale (L), Anders Halldén (L) och Roger 
Nordman (M).

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Håkan Eriksson 
(KD), David Dinsdale (L) och Anders Halldén (L) bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande ändring:
"Kommunfullmäktige fastställer driftbudget inklusive verksamhetsplan för 2019 och plan för 
2020–2021 samt investeringsbudget för 2019–2023 enligt förvaltningens bedömning daterat 
den 12 juni 2018, reviderat med skatteintäktsprognos per den 16 augusti 2018, med tillägg 
och ändringar enligt budgetdokument 2019–2023 antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 
2018 § 119, bilaga 2."

Roger Nordman (M) yrkar med instämmande av Gunnar Häggström (M) och Björn 
Magnusson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget:
"Revisorernas budget för verksamhetsåret 2019 ökas med 2 % motsvarande 25 660 sek för att 
tillse ett ökat utbildningsbehov. Kostnaden blir resultatpåverkande."

Propositioner

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive Per Vorbergs ändringsyrkande 
finner ordföranden att fullmäktige beslutat bifalla förslagen.

Efter ställd proposition på Roger Nordmans tilläggsyrkande finner ordföranden att 
fullmäktige beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att till grund för budget/plan 2019–2023 ligger 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2019–2023 enligt förvaltningens bedömning daterat 
den 12 juni 2018 med tillägg och ändringar enligt budgetdokument 2019-2023 antaget av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, bilaga 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige fastställer mål för god ekonomisk hushållning för perioden 2019–2023 
enligt förvaltningens bedömning daterat den 12 juni 2018 med tillägg och ändringar enligt 
budgetdokument 2019–2023 antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, bilaga 2.

Kommunfullmäktige fastställer driftbudget inklusive verksamhetsplan för 2019 och plan för 
2020–2021 samt investeringsbudget för 2019–2023 enligt förvaltningens bedömning daterat 
den 12 juni 2018, reviderat med skatteintäktsprognos per den 16 augusti 2018, med tillägg 
och ändringar enligt budgetdokument 2019–2023 antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 
2018 § 119, bilaga 2.

Kommunfullmäktige fastställer exploateringsbudget för perioden 2019–2023 enligt 
förvaltningens bedömning daterat den 12 juni 2018 med tillägg och ändringar enligt 
budgetdokument 2019–2023 antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, bilaga 2.

Kommunfullmäktige noterar att till grund för budget/plan 2019-2023 ligger lokalresursplan 
för perioden 2019–2023 enligt förvaltningens bedömning daterat den 12 juni 2018 med tillägg 
och ändringar enligt budgetdokument 2019-2023 antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 
2018 § 119, bilaga 2.

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen för år 2019 till 20,62 per 
skattekrona.

Kommunfullmäktige fastställer tak för nettoinvesteringar till 400 mnkr för år 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske år 2019 med 300 mnkr upp till 
maximal långfristig skuld på 1000 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att anslagsbindning för drift- och investeringsbudget ska ske 
enligt följande:
• anslagsbindning för driftbudget skall ske på kostnads- och intäktsnivå.
• anslagsbindning för driftbudgeten 2019 skall ske på verksamhetsnivå för sektorerna 
utbildning och kultur, socialtjänst och samhällsbyggnad.
• anslagsbindning för driftbudgeten 2019 skall ske på funktionsnivå för sektorerna teknik och 
förvaltningsstöd och övriga funktioner.
• anslagsbindning för investeringsbudget 2019 skall ske på sektorsnivå. Kommunstyrelsen 
beslutar om anslagsbindning för investeringsbudget 2019 på projekt.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra en teknisk justering av 
sektorernas ramar i budget 2019 avseende avslutad lönerevision.
Kommunfullmäktige lämnar uppdrag åt kommunstyrelsen enligt budgetdokument 2019-2023 
antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, bilaga 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas budget för verksamhetsåret 2019 ökas med 2 % 
motsvarande 25 660 sek för att tillse ett ökat utbildningsbehov. Kostnaden blir 
resultatpåverkande.
 

Calle Johansson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

----------------------
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Redaktionella justeringar: 
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Majoritetens förslag till budget 

2019 och planer 2020 - 2021 för 

Härryda kommun 
 

Den styrande majoriteten består av fem partier, moderaterna, liberalerna, 

centerpartiet, kristdemokraterna och sportpartiet. Vi är fem olika partier som tycker 

olika i vissa frågor men som ser vikten av ett stabilt långsiktigt samarbete. Vi visar 

respekt för varandras åsikter, och i ett bra samarbete ingår det att samtliga partier 

oavsett mandatstorlek får vara beredda att kompromissa för att hitta en gemensam 

ståndpunkt i olika beslut som t.ex. budget. Vi har alla ett stort fokus på våra 

medborgare och det är viktigt att vi tydligt visar i ord och beslut vår viljeriktning så att 

förvaltningen vet vad som skall göras och att medborgare ser nyttan. Denna budget 

som du nu läser är en gemensam budget som vi alla står för och anser är ansvarsfull 

med medborgarnas pengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölnlycke 2018-05-31 
 
 
…………………………………………  …………………………………………  

för Moderaterna   för Liberalerna 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………  

för Centerpartiet   för Kristdemokraterna 

 

 

 

………………………………………… 

för Sportpartiet 
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Budgetpaket för 2019 plan 2020-21 

 

Inledning 

I vårt budgetförslag för 2019 och plan för 2020–2021 fortsätter vi vårt arbete med 

tydligare politisk styrning och nödvändiga förändringar för att nå våra mål med 

medborgarnas bästa för ögonen. Med den förda politiken av den rödgröna 

regeringen, ser vi nu hur allt mer kostnader vältras över på kommunerna, samtidigt 

som alla redan innan visste om de demografiska förändringarna för kommunsverige. 

En anledning till att det ser allt sämre ut framöver beror på att medelskattekraften 

sjunker i Sverige, d.v.s. antalet människor som skall ”försörjas” ökar betydligt 

snabbare än antalet arbetade timmar som genererar skatteintäkter. 

 

Vi är medvetna om att det i plan framöver ser allvarligt ut. Därför är det viktigt att vi 

fortsätter arbetet med att hitta smartare sätt att arbeta, slutar göra saker som vi inte 

behöver och inte medför någon medborgarnytta, och framför allt förbereder oss på 

att kunna prioritera, detta gäller såväl politik som förvaltning. Vi kommer noga följa 

utvecklingen och vidtar nu vissa åtgärder och tar vårt ansvar för ekonomin och 

stabiliteten för kommunen vilket krävs. I vårt förslag finns satsningar som vi ser har 

goda effekter både på kort och lång sikt, och vi bedömer att med våra förslag så 

kommer de ekonomiska förutsättningarna förbättras över tid. Denna budget har fokus 

på att fortsätta med de satsningar vi tog i senaste budgeten och prioriterade 

inriktningar för förvaltningens arbete. Vi anser att vår budget är ansvarsfull och ger 

kommunen goda förutsättningar att ge medborgarna och näringslivet den service 

som kan förväntas, även om vi har utmaningar som vi ej ännu löst. 

 

De tidigare strategiska områdena Näringsliv, kommunikation, Agenda 2030 och att 

kommunen skall vara en serviceorganisation till medborgarna och näringslivet 

kvarstår och är långsiktiga prioriteringar. Därför utvecklar vi inte de mer än det som 

redan beslutats i föregående budget. 

 

Budgeten är en helhet och bygger på att alla delar hänger ihop som ett paket.  
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Budgetpaket för medborgarnas 

utbildning  

En kunskapskommun med växande ambitioner 

En kommun med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från 

förskolan till gymnasiet. En väl fungerande skola ger människor makt att själva forma 

sina liv men är också en förutsättning för att komma i arbete och skapar på sikt, 

förutsättningar till ett hållbart samhälle. Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever 

de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet och i fortsatt 

utbildning. Alla elever ska utifrån sina förutsättningar utmanas att nå längre.  

 

I Härryda kommun har skolan under många år generellt kunnat ge elever en god 

kunskapsnivå tack vare alla de kompetenta och drivna lärare, pedagoger, rektorer 

och all annan personal, något som i flertalet nationella mätningar gett höga betyg. 

Det betyder inte att vi kan vara stillasittande och nöjd med dagens resultat, utveckling 

måste ständigt ske för att kommunen fortsatt ska ha en hög kvalité inom hela 

utbildningen. I föregående budgeten beslutade vi om ytterligare en stor satsning 
på grundskolan i flera delar, och dessa fortsätter vi med enligt plan, med 
kompletteringar. 
 

Utökade ekonomiska resurser till varje rektor 

En förutsättning för att kunna bedriva en skolverksamhet på hög nivå är att tillräckliga 

ekonomiska resurser finns. Varje rektor måste ha möjligheten att i största möjliga 

utsträckning kunna styra över verksamheten på sin egna skola. Därför föreslår 
majoriteten att resursökningen om 1 000kr/elev (till idag ca 3 000kr/elev och år) 
till den ”Läromedelsbudget” som rektorn har direkt inflytande över kvarstår. 
Syftet med 

resursökningen är att ge rektorerna en ökad möjlighet till att kunna sätta in olika typer 

av åtgärder eller göra inköp och aktiviteter för att höja resultaten och kvalitén på sin 

skola. Kostnaden för detta beräknas till ca. 6 miljoner. 

 

Utökade ekonomiska resurser till kulturaktiviteter och studiebesök 

Majoriteten beslutade även om centrala medel om 200 000 kr för att skapa likvärdiga 

möjligheter till studiebesök eller kulturaktiviteter av olika slag. Detta för att motivera, 

komplettera, bredda och fördjupa olika ämneskunskaper för alla elever, oberoende 

av vilken ort skolar ligger i. Denna ”pott” med pengar ökar vi nu på med 100 000 
kr till totalt 300 000 kr. 
 

Förstärkning av psykologtjänster inom utvecklings- och stödenheten 

Alla elever ska ges möjligheter att uppnå kunskapsmålen, oavsett förutsättningar. 

Det är viktigt att alla elever får den kunskapsstimulans de behöver för att utvecklas. 

För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt samtidigt som elever 

som har lättare att lära ska ges extra stimulans. Nolltolerans mot dåliga skolor ska 

gälla. 
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Skolan skall därför försäkra sig om att en elev når den lägsta acceptabla 

kunskapsnivån. Eleverna skall få ledning och stöd att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Även de elever som når kunskapskraven kommer att få ledning 

och stöd att nå längre. I nuläget minskar antalet elever som lämnar grundskolan med 

fullständiga betyg. Delvis är detta beroende på att deras inlärningssvårigheter inte i 

tid uppmärksammats av skolan och inte utretts i tid. Vi vet att tidiga insatser på 

många sätt har en avgörande effekt för utveckling, hälsa och förutsättningar senare i 

livet. Trots detta får barn och unga inte det stöd de behöver, vilket tydligt märks inom 

skola och utbildning. 

 

En delfaktor för detta är att tillgången på psykologisk kompetens i skolan är 

otillräcklig. Därför är det viktigt med förstärkningen med två nya psykologtjänster som 

inrättats vid utvecklings- och stödenheten i syfte att utveckla och fördjupa kontaktytan 

med skolorna. Inriktningen är att i deras uppdrag skall också ingå att stödja den 
pedagogiska personalens möjligheter att tidigare identifiera barn med behov 
av stöd och vilka insatser som då krävs. Arbetet skall vila på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
 

Satsning i grundskolepaketet: 
1) Redan beslutad satsning i budget för 2019 på 2 miljoner till fritidshemmen 

kvarstår. 

2) Resursökningen om 1 000kr/elev (till ca 3 000 kr/elev) till den ”Läromedelsbudget” 

som rektorn har direkt inflytande över fortsätter. 

3) Centrala medel för att skapa likvärdiga möjligheter till studiebesök på t.ex. företag 

eller kulturaktiviteter utökas till 300 000 kr 

4) Resursförstärkningen med två nya psykologtjänster som inrättas vid utvecklings- 

och stödenheten får tydligare inriktning. 

För 2019 innebär detta att grundskolepaketet är på 2 miljoner + 7,5 miljoner kronor. 

 

Psykisk ohälsa bland barn och unga 

Under de senaste åren har problemen med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

blivit allt större och mer utbrett. En av de stora utmaningarna är att problemen nu 

kommer allt lägre ned i åldrarna och därför behöver ett gediget arbete för att 

motverka detta inledas. Majoriteten ger därför förvaltningen i uppdrag att arbeta 
med inriktningen förebyggande arbete och motverka den psykiska ohälsan. 
Därtill ska personalen få en utbildning i att kunna förebygga, bättre upptäcka 
och stödja. Arbetet och utbildningen skall vila på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 
 

Planera för ytterligare grundskolor i kommunen 

Fler och fler barn går i Härryda kommuns skolor, vilket är positivt och glädjande. 

Brister i befolkningsprognoser, bostadsförsörjning, lokalresursplaneringen och 

ändrade flyttmönster av barnfamiljer, har gjort att vi har ett stort underskott av 

grundskolelokaler i hela kommunen. Samtidigt har vi flera gamla, överfulla och inte 

verksamhetsanpassade skolor och lokaler. Därför ger Majoriteten förvaltningen i 
uppdrag att arbeta med inriktningen att vi behöver planera för fler skolor i 
planarbetet. Placeringen bör vara i en av de västra delarna, exempelvis Mölnlycke, 

då antalet barn ökar mest där under de kommande åren, även Landvetter är i stort 

behov av ny skola.  
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Vidare ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att 
kunna bygga om befintliga skolor alternativt ersättas med nya gärna med 
andra huvudmän. 
 

Arbetsgrupp kring skolan 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor har under året arbetat med fokus på 

grundskolan. Gruppen är brett politiskt tillsatt av partier från både majoritet och 

opposition. Arbetsgruppen har gjort besök på samtliga grundskolor samt flera andra 

verksamheter, och intervjuat chefer, personal och fackliga representanter. Rapporten 

med förslag kommer efter sommaren 2018 och kan komma påverka budgeten i 

samband med fastställandet av verksamhetsplaner på budgetmötet i november. 

 

Fortsatt arbete med att förbättra grundskolan 

I budgeten för 2018 lade majoriteten fram flera förslag för att inleda arbetet med att 

förbättra grundskolorna i Härryda kommun. En del i satsningen är kommunstyrelsens 

arbetsgrupp för skolfrågor som under året arbetat med fokus på grundskolan. 

Gruppen är brett politiskt tillsatt av partier från både majoritet och opposition. 

Arbetsgruppen har gjort besök på samtliga grundskolor samt flera andra 

verksamheter, träffat elever, intervjuat chefer, personal och fackliga representanter, 

för att ta del av deras tankar och idéer. Syftet med arbetet har varit att samla in 

material och kunskap för att kunna författa en rapport med ett antal förslag och 

åtgärder i syfte att förbättra kunskapsresultaten. Rapporten med förslag kommer 

efter sommaren 2018 och kan komma påverka budgeten i samband med 

fastställandet av verksamhetsplaner på budgetmötet i november. Förvaltningen 
skall arbeta med inriktningen att stödja den politiska ”närvaron” inom skolans 
alla delar. 
 

Stärka rektorernas roll 

En av de viktigaste komponenterna för att få en väl fungerande skolorganisation i 

Härryda kommun är att rektorerna har en stark roll. Deras uppgift är att på varje skola 

leda och fördela arbetet och den pedagogiska verksamheten för att på bästa sätt ge 

alla barn goda förutsättningar i livet. Det är därför centralt att rektorerna ges ett större 

inflytande och bestämmande över sin skola än vad de har i dag. Ett exempel skulle 

kunna vara ett utökat ekonomiskt ansvar och kunna tillåta intraprenad för de skolor 

och förskolor där det finns ett intresse för detta. Förvaltningen får i uppdrag att 
arbeta med inriktningen att rektorer skall minst en gång om året rapportera 
direkt till skolstyrelse/nämnd/utskott kring sin skola. Rapporteringen skall 
beröra elevers kunskapsresultat, arbetsmiljö för elever och personal, 
personalförsörjning, ekonomi och andra förutsättningar för att kunna planera 
och bedriva verksamheten för att leva upp till skollagen. 
 

Attrahera entreprenörer, forskare och studenter till Landvetter Södra 

När den nya staden i form av Landvetter Södra är det med ledorden om att vara 

mänsklig, innovativ, internationell och modern. Något som i allra högsta grad skulle 

kunna innebära att entreprenörer, forskningsinstitut och universitet och högskolor 

börjar etablera sig i den nya staden. Därför är det viktigt att en del av inriktningen 
i arbetet med planeringen av Landvetter Södra lägger fokus på att arbeta kring 
hur man ska kunna attrahera entreprenörer, forskare och studenter till staden. 
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Exempelvis skulle det kunna handla om att etablera en science park där 

entreprenörskap kan blandas med forskning och utbildning. 

 

Nytt gymnasium i kommunen 

Länge har Hulebäcksgymnasiet varit ett av de mest populära gymnasierna i 

Göteborgsregionen. Med en engagerad personalgrupp och ledning har man effektivt 

(Både ekonomiskt och resursmässigt) arbetat hårt och får eleverna att nå i huvudsak 

goda kunskaper och resultat trots mycket trånga lokaler. Elever från hela 

Göteborgsregionen söker sig till Hulebäcksgymnasiet och de flesta klasserna har 

fyllts. Av skolans ca 1750 elever kommer hälften från andra kommuner än Härryda. 

Hulebäck är ett bra och populärt gymnasium och så vill vi att det skal förbli! 

Nu när antalet gymnasieelever ökar i regionen så ökar också trycket på bra 

gymnasieskolor. Hulebäck är redan en av Göteborgsregionens största 

gymnasieskolor och behöver snarare anpassa sig till att fortsätta var en bra skola, än 

att växa ytterligare. Men behovet av ytterligare gymnasieskola i Härryda kommun 

kvarstår. Majoriteten vill därför att förvaltningen arbetar med inriktningen att det 
etableras minst ett nytt gymnasium i kommunen och gärna med annan 
huvudman. 
 
Handlingsplan för åtgärder kring hedersrelaterat våld och förtryck 

Skolan och socialtjänsten i Härryda kommun har en oerhört viktig roll genom att se 

och upptäcka de barn och ungdomar som lever inom hederskulturen. För elever är 

skolan en skyddszon, en fristad mot hedersförtrycket.  I dagsläget finns det 

handlingsplaner på några enskilda skolor i Härryda kommun, men ett helhetsgrepp 

behövs för att ta tag i denna problematiken. Förvaltningen behöver ta fram en 

gemensam handlingsplan för hela kommunen, vilket kan ge flera positiva 

samverkansmöjligheter mellan olika sektorer. 

 

Majoriteten anser att hedersrelaterat våld och förtryck vare sig är acceptabelt eller 

ska få fortsätta i vårt land och i Härryda. Att bekämpa hederskulturer är en av vår tids 

största jämställdhetsfrågor. Majoriteten ger därför förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en gemensam handlingsplan för Härryda kommun för att tidigt kunna 
upptäcka, förebygga och åtgärda insatser för barn och unga som far illa genom 
att de lever inom hedersrelaterade normer. 
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Budgetpaket för medborgarnas 

behov av Kultur och föreningsliv 
I Härryda har det under många år funnits ett stort engagemang för att ha ett rikt 

utbud av kultur- och fritidsmöjligheter, där de ideella föreningarna har en stor drivkraft 

och bidrar till mycket. Allt ideellt engagemang är en resurs för att kommunens 

medborgare i alla åldrar har tillgång till många olika idrotter, sporter och andra 

aktiviteter. Föreningsverksamhet och aktiviteter är en bas så att samhället håller ihop 

och ger medborgarna en bättre hälsa och trivsel. Därför är det oerhört viktigt att 

denna typ av verksamhet fortsätter få det stöd som det finns behov av. 

 

Medborgarna ska få ta del av kommunens konst 

Härryda kommun har genom åren köpt och samlat på sig konst som främst har till 

syfte att kunna användas som utsmyckning inom kommunens olika verksamheter. 

Dessa konstverk är alltifrån mindre till större tavlor och även ett antal skulpturer, 

skålar i varierande storlek m.m. Bilden är att delar av kommunens konstinnehav är 

magasinerat och inte finns framme för åskådning. Majoriteten uppdrar därför åt 
förvaltningen att undersöka möjligheten att låna ut (konstlån) eller sälja de 
delar av konstinnehavet som inte används, och inte är donerade till 
medborgarna i Härryda kommun. 
 

Att arbeta med demokrati i konstnärliga utsmyckningen 

I samband med byggnation finns det en inriktning att 0,5% av investeringen ska gå till 

konstnärlig utsmyckning, ett i grunden klokt beslut som innebär att det runt om i 

kommunen finns många fina och spännande konstnärliga objekt. Dessvärre är 

medborgarna inte alltid nöjda eller väldigt splittrad i om man gillar konstverken eller 

inte. Detta kan till stor del bero på att medborgarna har inget att säga till om när det 

gäller valet av konstnärlig utsmyckning. Det har inte vi som politiker heller, men vi får 

ändå stå till svars för vad som sätts upp. Det är också oklart om vilka kostnader 

(betydande belopp?) som belastar vilken sektor och vilken budget när det gäller den 

offentliga konsten. Vi tycker det är viktigt med inflytande, öppenhet och transparens 

också när det gäller offentlig konst. 

Därför ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att det utarbetas en inriktning 
och policy kring hur den konstnärliga utsmyckningen skall hanteras och 
fungera utifrån ett medborgarperspektiv. 
 

Sporthallarna i Mölnlyckefabriker är vår ”arena” för sport, event och mässor 

Inom ramen för detaljplanen för Mölnlycke fabriker finns, och är tänkt att bygga minst 

två hallar, varav den ena med 2000 åskådarplatser m.m. Vi har hela tiden sett 

framför oss att detta är ”vår arena”, d.v.s. det är inte bara en sporthall med många 

åskådarplatser. Vi är nu oroliga för att det inte har uppfattats att det är en arena för 

idrottsevenemang, events, mässor och att det saknas planering för den utrustning 

som krävs och förväntas finnas när det är klart. 

Därför förtydligar nu majoriteten till förvaltningen att inriktningen av 
sporthallarna i Mölnlycke fabriker är att det är ”vår Arena”, med allt vad det 
innebär och att om möjlighet ges till att kunna nyttja större ytor i anslutning än 
de två av kommunen byggda kommande hallarna, så skall det prövas. 
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Demokratisäkra föreningsstöden 

Härryda kommun ger varje år ett stort stöd till olika föreningar, ofta för sociala 

ändamål eller till idrottslivet. Just nu pågår också ett uppdrag i förvaltningen att se 

över hela stödstrukturen till föreningslivet. Ett rikt och mångfacetterat föreningsliv är 

omistligt i en demokrati. Föreningslivet gör det möjligt för människor från olika delar 

av samhället att träffas, det lär nuvarande och blivande samhällsmedborgare 

demokratiska arbetssätt och värderingar, och föreningars insatser är ovärderliga 

komplement till de verksamheter som bedrivs i annan regi.  

 

Samtidigt finns det föreningar som inte alltid själva respekterar demokratiska 

värderingar. Det gäller dels det interna funktionssättet, och dels de värderingar som 

föreningarna och deras företrädare förmedlar till sina medlemmar och andra som 

kommer i kontakt med dem. 

 

Majoriteten vill därför att förvaltningen arbetar med inriktning att säkerställa att 
kommunens föreningsstöd och lokaler inte tillfaller eller kan användas av 
föreningar vars värderingar och arbetssätt inte är förenliga med demokratiska 
grundprinciper, när man ser över hela stödstrukturen. 
 

Ersättning för Landvetter ishall 

Landvetter ishall är gammal sliten och står inför stora renoveringsbehov, och det 

finns ett antal miljoner avsatta för detta. Enligt vad som kommit oss till känna så finns 

risken att pengarna inte räcker och att det skulle krävas att verksamheten i ishallen 

stoppas under längre tid, vilket skulle påverka allmänhetens skridskoåkning, 

skolornas användande, konståkningsklubbens och ishockeyklubbens m.fl’s 

möjligheter till träning, tävlingar, evenemang och matcher. Detta skulle få stora 

konsekvenser för våra medborgare och utövare. Vi har gett direktiv om planering för 

simhall och ishall i Landvetter södra, men vi vet i dagsläget inte när det kan byggas. 

Och i nuläget är byggpriserna alldeles för höga. För att inte hamna i en sådan 

situation att hallen måste stängas och verksamheten inte kan bedrivas, så måste vi 

ha framförhållning. 

Därför ger majoriteten till förvaltningen i uppdrag att i samarbete med 
föreningarna titta på möjliga temporära och/eller permanenta lösningar som 
inte innebär avbrott för verksamheten och återkomma med förslag på 
hantering. 
 

Behovet av idrottsanläggningar och föreningslokaler  

Efterfrågan på idrottsytor och föreningslokaler är stort i Härryda kommun. Och 

betydligt större än vad kommunen mäktar med att bygga själva. 

Förvaltningen skall därför arbeta med inriktningen att ta vara på andra 
aktörers, markägares initiativ när de önskar etablera idrottsanläggningar och 
föreningslokaler.  
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Budgetpaket för arbete, omtanke 

och omsorg 
 

Härryda Framtid – rätten, skyldigheten och möjligheten att försörja sig själv 

Under 2017 och början av 2018 har förvaltningen arbetat fram en modell utifrån det 

politiska beslut som majoriteten tagit kring hur Härryda kommun ska arbeta för att ha 

Sveriges lägsta arbetslöshet. Modellen heter Härryda framtid och baseras på bland 

annat Solnamodellen. Målet med arbetet är att Härryda kommun ska ha lägst 
andel arbetslösa i Sverige år 2020 och att Härryda kommun har år 2020 lägst 
antal hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige. I dag är behovet av 

försörjningsstöd stort, och kostar årligen kommunen drygt 20mkr (och ökar). Detta är 

en hög siffra och fler personer behöver, utifrån sina möjligheter och förutsättningar, 

gå från bidrag till arbete. Majoriteten vill utöver de mål som förvaltningen har 
tagit fram att kommunen inriktar arbetet för att stadigt minska kostnaderna för 
försörjningsstödet och att årligen vara som högst 10mkr före mandatperiodens 
slut (2019-2022) 
 

Plan för livsmedelsförsörjning vid händelse av samhällsstörning och extraordinär 

händelse 

Var skall maten komma ifrån i ett läge om gränserna skulle stängas? Var skall den 

produceras? Med vilket drivmedel i en bristsituation skall maten produceras? Hur 

skall den transporteras? Detta är frågor som i en tid där världen är orolig är viktiga att 

arbeta med. Idag finns det inte någon myndighet som har ansvaret för dessa frågor 

även om det pågår ett nationellt arbete för att hantera frågan. I ett läge där 

kommunen eller Sverige drabbas av en samhällsstörning eller extraordinär händelse 

är det viktigt att ha en gedigen plan för hur livsmedelsförsörjningen i kommunen kan 

se ut. Vilka har kommunen ansvar för? Majoriteten ger därför förvaltningen i 
uppdrag att ha med inriktningen om en plan för livsmedelsförsörjningen i det 
fortsatta arbetet med kommunens krisberedskap vid händelse av 
samhällsstörning och extraordinär händelse.  
 

Träffpunkter på äldreboenden 

Stimulerande aktiviteter gör människor, friskare och lyckligare. I vissa kommuner har 

man inför s.k. ”Träffpunkter”. En Träffpunkt är en aktivitet (t.ex. liten trädgårdsodling 

och café) som finns i eller direkt anslutning till ett boende. En Träffpunkt skall vara 

öppna exempelvis mellan klockan 10.00–16.00 med en utbildad personal på plats 

som endast har hand om aktiviteterna och inte har huvudansvar för omsorgsarbetet 

under den tiden. Boende kan då komma och gå utefter vad dagsformen tillåter. Detta 

för att öka möjligheten till stimulans, en meningsfull vardag och ett meningsfullt liv. 

Majoriteten ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att införa 
träffpunkter på äldreboenden och i samband med detta studera goda exempel 
där detta redan genomförts, exempelvis Tre stiftelsers boenden Vegahusen 
och Änggårdsbacken. 
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Vi behöver planera för och bygga fler korttidsplatser 

Att ha tillgängliga korttidsplatser är bl.a. viktigt för att kunna hantera hemtagande av 

medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter från sjukhus, som 

avlastning eller som tillfälligt boende under speciella omständigheter. Vi är nu oroliga 

för att planeringen av fler och tillräckligt med korttidsplatser inte finns. Majoriteten 
vill därför att förvaltningen arbetar med inriktningen att se till att vi har 
tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven för våra medborgare. 
 

Utökad fixartjänst från 70 år 

I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper medborgare med 

enklare inomhusarbeten som till exempel byte av glödlampor, proppar, gardiner 

eller sätta upp tavlor. Många vill också ha hjälp med att sätta halkskydd i trappan 

eller ta bort mattor - enkla sätt att förebygga fallolyckor. 

Arbeten som innebär speciella yrkesmässiga kunskaper utförs inte, till 

exempel ombyggnation eller målning/tapetsering. Tjänsten är kostnadsfri och riktar 

sig idag till personer som fyllt 75 år oavsett om de har hemtjänst eller inte. 

Även säkerhetsrond erbjuds. När någon anlitar fixaren finns det även möjlighet att 

göra en så kallad säkerhetsrond i hemmet. Då går fixaren och 

medborgaren tillsammans igenom en checklista där de tittar på till exempel 

brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som medborgaren får ta del 

av noteras eventuella brister som bör åtgärdas. Nu vill vi bredda möjligheten till 

denna tjänst. 

Majoriteten vill att inriktningen hos förvaltningen är att kunna erbjuda 
fixartjänst från 70 år, istället för dagens 75 år. 
 

Personer över 90 år skall ha rätt till plats på vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

När människor blir äldre och vård och omsorgsbehovet blir stort finns det möjlighet 

att få en biståndsbedömning om en plats på Vård- och omsorgsboende (Särskilt 

boende SÄBO). Idag är åldersfaktorn 90år en del av bedömningen som görs på 

helheten av vård och omsorgsbehovet. Vi vet att personer inte ansöker om en plats 

på ett vård- och omsorgsboende för att man tycker det är trevligt, utan man gör det 

för att få tryggheten och närheten till just vård och omsorg. Vi har haft politiska 

diskussioner om rätten till en plats på enbart faktorn att en person är över 90år och 

då har vi avvaktat med att ta ett sådant beslut på grund av bristen på platser och de 

stora kostnaderna det skulle kunna innebära för kommunen. Nu har vi en plan för att 

få fram fler bostäder generellt, men också specifikt bostäder för äldre. Med beslut om 

fler trygghetsbostäder och ett kvantifierat mål för detta, konceptboenden och att vi 

behöver fler korttidsplatser, ser vi ni att vi kan ta ett steg för att ordna värdiga 

bostäder för äldre. Majoriteten vill därför att inriktningen hos förvaltningen är att 
personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende skall 
beredas plats. 
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Trädgård, grönska och natur som ett redskap för bättre välmående 

Det finns människor som är långtidssjukskrivna och eller står långt ifrån 

arbetsmarknaden, där för en del kan möjligheten att arbeta med trädgård, grönska 

och natur göra att man mår lite bättre. Det skall inte förväxlas med verksamheten 

”Grön Rehab” som finns inom Västra Götalandsregionen, och är en beprövad men 

resursintensiv verksamhet för personal som gått i väggen inom sjukvården. Denna 

verksamhet bedrivs i Botaniska trädgården i Göteborg och det är inte motsvarande 

verksamhet vi syftar på. Det handlar om att se möjligheter i det lilla men som kan 

påverka enskilda människors vardag positivt på något sätt. Majoriteten vill att 
förvaltningen arbetar med inriktningen att stötta t.ex. samordningsförbundet i 
användandet av trädgård, grönska och natur för att förbättra sjukskrivnas 
hälsa och välmående. Därtill ska förvaltningen arbeta med inriktningen att de 
gröna miljöer man nu skapar på våra VoO-boenden, om de kan bevaras med 
god skötsel, och de arbetssätt man finner vara framgångsrika, ska användas 
även efter projekttidens utgång. 
 
 
 

Servicegarantier 
 

Servicegarantier 

Inrättandet av servicegarantier är ett viktigt arbete för att garantera att medborgarna i 

Härryda kommun ges den service som de kan förvänta sig av kommunen. I samband 

med budget 2017 lade majoriteten ett uppdrag om att införa servicegarantier vilket nu 

är gjort. Inledningsvis blev det tre enkla och självklara servicegarantier, men dock ett 

steg i rätt riktning. Majoriteten vill att arbetet med att införa servicegarantier fortsätter. 
Inriktningen till förvaltningen är att under kommande mandatperiod införa 
minst 30st servicegarantier. Prioriteringsordning och omfattning skall ske i 
arbete tillsammans mellan politik och förvaltning.  
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Budgetpaket för samhällsbyggnad 

och infrastruktur 
 

Härryda Kommun ligger i Sveriges starkaste tillväxtregion. Näringslivet har svårt att 

hitta rätt kompetens, ungdomar söker egen bostad för att kunna flytta hemifrån och 

många nyanlända har kommit också till vår kommun. Detta är några anledningar till 

att fler bostäder behöver byggas, i hela vår kommun. I Göteborgsregionen står ca 

340 000 personer i kö för en bostad. I vår egen kommunala bostadskö står 2 543 

personer i tomtkön och 1 948 i kö för lägenhet per den 3 maj 2018. Vi vet att allt fler 

”äldre” vill sälja sina hus och byta till annat bekvämare boende, och många 

barnfamiljer söker möjlighet att bygga eller bo i villa med en egen liten trädgård. 

Samtidigt har vi väldigt höga produktionspriser som gör att det inte går att producera 

billiga boenden, och regeringens politik gör det ännu svårare för människor att 

komma in på bostadsmarknaden. Med detta som bakgrund ger vi förvaltningen 

följande inriktningar och uppdrag inom området för samhällsutveckling och 

infrastruktur. 

 

Kommunens bostadsförsörjning och samhällsplanering 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om 

expansion och utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. På kort sikt utgör 

programmet underlag för detaljplaneläggning och projektering samt kommande 

prognos för befolkningens tillväxt och fördelning. Programmet är tillsammans med 

befolkningsprognosen en viktig förutsättning för långtidsplanering och 

lokalresursplanering samtidigt som det ska kunna tillgodose nuvarande och 

kommande efterfrågan på bostäder i hela kommunen samt styra utvecklingen så att 

denna ligger i fas med infrastruktur och övriga behov. Vi har sett brister i dessa 

styrdokument, hur de arbetats fram och hur väl de ger ett tillräckligt bra underlag för 

beslut och styrning. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att se över samtliga 
dessa dokument i sin struktur och innehåll med prioriteringar, likväl som 
arbetet med att ta fram dem och hur väl de hjälper till att var ett gott 
beslutsunderlag som det går att styra med. 
 

Fler starter av exploatörsdrivna detaljplaner  

Vi i majoriteten har lagt stort fokus på att öka volymen av antalet bostäder i olika 

skeden av planprocesser. Ett av initiativen som har kommit igång under året är 

arbetet med Exploatörsdrivna detaljplaner. Syftet med exploatörsdrivna detaljplaner 

är att snabba upp processer och komplettera den av förvaltningen kommunala 

planeringen som går på högvarv. Det skall vara exploatörernas drivkraft i 

detaljplanearbetet som avgör vad planen kan innehålla, men en dialog om hur 

kommunen ser på blandade upplåtelseformer, konstnärlig utsmyckning och 

samhällsfastigheter skall göras. Arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner visar att 

det går att få fram bra projekt i ett ganska högt tempo. Intresset är väldigt stort, och vi 

har fått igång tre olika planer som piloter samt godkänt en till med förbehåll för VA 

kapacitet. Med dessa som komplement till förvaltningens egna planarbete har vi nu 

ca 3000 bostäder i olika planskeden, vilket ger oss goda förutsättningar i framtiden 

att vara en ledande tillväxtkommun.  
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Och detta arbete behöver nu fortsätta med att fler detaljplaner startas av markägare 

och exploatörer. Därför ger majoriteten till förvaltningen inriktningen att 
organisera sig för att kunna arbeta och stödja fler exploatörsdrivna 
detaljplaner, både för bostäder och samhällsservice (skolor, förskolor, 
boenden m.m.) och också för verksamheter (Verksamhets-/industri-områden). 
 

Förhandsbesked en möjlighet att få bygga utan detaljplan 

Efter ett tidigare uppdrag från majoriteten har det under ett år arbetats fram och 

beslutats om principer för förhandsbesked. Förhandsbesked innebär att 

fastighetsägare kan få bygglov utan behov av detaljplan om de kan visa att de lever 

upp till de krav som ställs i principerna (Bl.a. angöring av väg samt VA-lösning). Detta 

innebär att fler bostäder kommer kunna byggas i fler delar av kommunen, främst dem 

som ligger utanför områden som i dag inte är detaljplanerade, eller lucktomter. 

Intresset för att bygga med hjälp av förhandsbesked är stort. För att möjliggöra 
detta så ger vi inriktningen till förvaltningen att vara positivt inställda, 
serviceinriktade i att ge medborgare och markägare möjlighet att få bygglov via 
förhandsbesked. 
 
Förstärkning av detaljplanearbete genom ny projektgrupp 

Under denna mandatperioden har vi sett att bristen på planberedskap när ”stora” 

planer som t.ex. Mölnlycke fabriker inte vinner laga kraft och förskjuts i flera år, 

påverkar utvecklingen och bostadsproduktionen. Vi har också sett att när 

förvaltningen begärt planuppdrag för t.ex. Mölnlycke stationsläge har det fått 

påverkan på andra pågåendeprojekt utan att detta delgivits till politiken som 

faktaunderlag inför beslut. Detta har fått konsekvenser för ett stort antal 

kommuninvånare på ett negativt sätt, och det är inte acceptabelt. 

För att möjliggöra en ökad produktion av detaljplaner, effektivisera 
arbetsprocesser, höja servicegraden samt, stå för och genomföra 
överenskommelser som kommunen har med medborgare och företag ges 
förvaltningen i uppdrag att införa en självfinansierad konsultgrupp med 
kommunal tjänsteman som tar myndighetsbeslut, för planer och bygglov. 
Inriktningen för projektgruppen skall vara att arbeta som ett professionellt, 
självfinansierat självständigt konsultteam med projektplaner, tidsredovisning, 
öppenhet, leverans och hög servicegrad. Vidare ges förvaltningen i uppdrag att 
stimulera den egna personalen att organisera sig som eller arbeta tillsammans 
med den nya projektgruppen. Förvaltningen skall stödja projektgruppens 
arbete och den skall ha en egen chef. Gruppen rapporterar direkt kommande 
samhällsbyggnadsnämnd. 
 

Kommunal lantmäterimyndighet i Härryda 

En del i processen med att gå från idé till färdig bostad, är den del då det skall göras 

fastighetsregleringar av olika slag. I dagsläget har Härryda kommun ingen egen 

lantmäterimyndighet, utan denna verksamheten bedrivs av Lantmäteriet. Väntetiden 

hos Lantmäteriet varierar mellan 6 – 12 månader beroende på ärende. Framöver har 

vi många projekt som behöver kunna hanteras på ett snabbare och mer effektivt sätt.  

För att kunna ta ytterligare ett steg i arbetet med att effektivisera dessa 
processer, ger vi förvaltningen i uppdrag att Härryda kommun skall ansöka om 
att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet.  
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Från 1972 kunde det finnas kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och 

fastighetsregistermyndigheter. Sedan 1 januari 1996 kan kommuner 

genom Lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet ansöka skriftligt till 

Lantmäteriet och av regeringen få tillstånd att upprätta en kommunal 

lantmäterimyndighet. Lantmäteriet är även den myndighet som utövar tillsynen över 

de kommunala lantmäterimyndigheterna.[2] Det finns nu 39 kommunala 

lantmäterimyndigheter.[3] 

En kommunal lantmäterimyndighet har den egna kommunen som arbetsområde, har 

åtminstone två tjänstemän som i huvudsak ägnar sig åt lantmäteriförrättningar, och 

samarbetar nära med Lantmäteriet.[4] 

De ärenden som en kommunal lantmäterimyndighet hanterar består av[5] 

• fastighetsbildning, förändringar 

av fastighetsgränser, samfälligheter och servitut, 

• fastighetsbestämning, 

• särskild gränsutmärkning, och 

• fastighetsregistrering. 

Vissa ärenden skall dock på grund av storlek med mera överlåtas till Lantmäteriet. 

Sådana ärenden är[5] 

• änden då kommunen är inblandad och någon av de andra inblandade begär 

att Lantmäteriet skall ta över,[6] 

• ärenden som sträcker sig över kommungränsen, 

• stora jord- och skogsbruksärenden som inte omfattar ny bebyggelse, och 

• andra särskilda ärenden som av kompetens- eller resursskäl inte bör 

handläggas hos myndigheten. 

 

Vi vill också att förvaltningen har inriktningen att se över om det finns intresse 
för gemensam kommunal Lantmäterimyndighet med någon eller några av våra 
grannkommuner (Göteborg och Mölndal har redan egna). 
 

Utveckla Landvetter för framtiden 

I budget för 2017 gav majoriteten förvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med 

en fördjupad stadsbyggnadsstudie för Mölnlyckes centrala delar. Arbetet har 

resulterat i en första rapport som färdigställdes under början av 2018. Syftet är att vi 

som politiker skall få ett underlag om vägval för den fortsatta utvecklingen. Också 

Landvetter samhälle har sina utmaningar. R40 skär rak igenom orten och 

bullernivåerna måste lösas på något sätt. En överdäckning av R40 genom Landvetter 

måste utredas för att möjliggöras eller avfärdas och bullret måste hanteras oavsett. 

 

För att säkra att Landvetter vidareutvecklas till det attraktiva samhälle som vi önskar, 

givet dess storlek och framtida utveckling med kopplingar till Landvetter Södra, och 

få ett fullödigt beslutsunderlag i rätt tid, ger vi förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå/arkitekttävling/parallella 
uppdrag att genomföras under det kommande året. Inriktningen skall vara att 
ha ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, överdäckning, minskat buller i 
Landvetter och hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan 
säkras för alla trafikslag och möjlig koppling till Landvetter södra. Resultatet 
utgör en del av underlaget till kommande översiktsplan (ÖP). 
 

https://lagen.nu/1995:1393
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Servitut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Servitut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighetsregistret
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighetsregistret
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantm%C3%A4terimyndighet#cite_note-6
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Hantering och skötsel av kommunalägd skog, mark, Jakt- och fiskerätt 

Härryda kommun är en stor markägare. Bland annat så äger vi en hel del skog, 

ängar och vatten. Hur kommunen sköter och förvaltar dessa regleras i gamla 

dokument eller i avsaknad av dessa. För att vi skall sköta, förvalta, eller arrendera 
ut rätt, ger vi förvaltningen i uppdrag att se över helheten och återkomma med 
förslag på styrdokument då detta inte gjorts på många år. Inriktningen i arbetet 
är att det skall föras dialog med de markägare som har angränsande mark till 
kommunens eller arrenderar, för att få en samsyn kring hur arbetet skall 
fortskrida. När det gäller arrenden, jakt- och fiskerätter skall det ses över i sin 
helhet och det gäller även avgifter och delegationsrätten av beslut. 
 

Utreda möjligheten att Härryda Energi sköter driften av all belysning  

Det kommunala energibolaget Härryda Energi är ett väl fungerande och erfaret bolag 

som arbetar med infrastruktur för El i alla dess former. Vi undrar vad det skulle kunna 

innebära i bl.a. samordningsvinster, minskad belastning på förvaltningen och andra 

konsekvenser om vi överförde den kommunal delen till Härryda Energi. 

 

Majoriteten ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och de 
ekonomiska konsekvenserna om Härryda Energi skulle ta ett helhetsgrepp 
kring belysningen och el-infrastrukturen i kommunen och utöver att leverera 
ström till dem även sköta driften av dem.  
 

Utreda möjligheten att bolagisera eller göra en egen verksamhet av VA-

verksamheten  

Tillgång till dricksvatten är en ödesfråga för framtiden. Tillgången till rent vatten och 

dricksvatten är avgörande för samhällets överlevnad och utveckling. Härryda har 

idag planer på ett vattenverk i Hindås vid Västra Nedsjön som blir vår nästa 

vattentäkt. Härryda kommun arbetar också för att säkerställa överföringsledningar 

mellan Hällingsjö – Rävlanda – Hindås. Även en överföringsledning från Landvetter 

till nya vattenverket i Hindås planeras. Majoriteten tycker att vattenfrågorna är viktiga 

och vill att det undersöks om vi kan arbeta på ett sätt som stärker VA-frågan och 

arbetet i kommunen.  Vi undrar t.ex. vad det skulle kunna innebära i bl.a. 

samordningsvinster, minskad belastning på förvaltningen och andra konsekvenser 

om vi överförde VA verksamheten till Härryda Energi, eller bildar ett eget bolag eller 

förvaltning med egen nämnd. 

Majoriteten ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och de 
ekonomiska konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen verksamhet 
av VA-verksamheten. 
 

Strategi för inriktning på bostadsbyggandet 

För att på bästa sätt kunna få en levande kommun, där alla orter utifrån sitt 

geografiska läge och sina förutsättningar kan fortsätta växa, vill majoriteten att det 

tas fram en strategi för hur bostadsbyggandet kan inriktas mot de olika orterna i 

kommunen. Av erfarenhet vet vi att byggnation av exempelvis större lägenhetshus 

lämpar sig bättre i de orter som har ett högt befolkningstal medans villor och mindre 

lägenhetshus lämpar sig bättre i de mindre orterna.  

Därför ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att i samband med ÖP-arbetet 
föra dialog med medborgarna om vilken bebyggelse-struktur, medborgarna vill 
ha i respektive ort. 
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Trivsamma centrum i alla orter 

Oavsett i vilken av orterna i kommunen man bor eller besöker oftast ska man mötas 

av ett trivsamt centrum. Härryda kommun behöver arbeta mer aktivt för att tillse att 

det sker och framför allt handlar det om att lägga fokus på att det finns ordentligt med 

sittplatser, att det är enkelt att kunna ta sig fram, att det finns fina planteringar och 

fungerande belysning. Därtill kan man på de platser det är lämpligt, exempelvis 

Massetjärn i Mölnlycke bygga en vattenfontän. Vi har bl.a. beslutat om och inrättat en 

”ortsansvarig” och också gett en summa pengar för att kunna göra enklare insatser. 

”Ortsansvarig” är en länk mellan förvaltning och de samhällsföreningar vi har på 

orterna. Vi ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med ”Ortsansvarig” och 
använda de medel som finns avsatta för att göra orternas centrum mer 
trivsamma. Vidare får förvaltningen i uppdrag att redovisa hur man tänker göra 
det mer trivsamt i centrum i alla våra orter. 
 

Tillgodose behovet av trygghetsboenden i kommunen  

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. Det finns 

flera i denna grupp av äldre som inte längre vill eller har möjligheten att bo kvar i sin 

nuvarande bostad, utan hellre vill flytta till en bostad som är anpassad utifrån de 

behov man har. Boendeformen trygghetsboende har fördelen att det inte krävs att 

man blir biståndsbedömd för att kunna bo i dem, utan de är precis som en vanlig 

hyres- eller bostadsrätt. Det finns olika former och koncept av trygghetsboenden, 

men gemensamt är att inriktningen är att bostäderna gör att människor skall kunna 

vara trygga och anpassade för äldre som gillar gemenskap. Vi har i tidigare budget 

lagt uppdrag om inriktning för trygghetsboenden, och vi ser nu att intresset och 

efterfrågan ökar och vill därför ta ett steg till. 

Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att under 2019 kartlägga (genom t.ex. en 
enkät) efterfrågan och behovet, samt påbörja arbetet med att tillgodose 
behovet av trygghetsboenden i kommunen genom att under kommande 
mandatperiod (2019-2022) få in minst 200 trygghetsbostäder i pågående och 
kommande projekt och planer. 
 

Bygglovsbefria installation av solceller 

Utvecklingen av solceller och solpaneler har under de senaste åren gått kraftigt 

framåt och en viktig del är att ställa om vår nuvarande energiförsörjning till att bli mer 

förnyelsebar. I dag är installationen av solceller påtvingade bygglov i Härryda 

kommun och detta är något som majoriteten vill förändra. Därför ges förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att bygglovsbefria installation av solceller.  
 

Uppmuntra till fler exploateringar med miljösmarta lösningar 

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna under kommande år och ett större 

arbete behöver göras för att exempelvis ställa om energiförsörjningen till att bli mer 

förnyelsebar. Men det behöver även arbetas med att få en effektiv energiförsörjning 

och energilagring i nya bostäder och verksamhetslokaler. Som en del i vårt 

strategiska arbete med Agenda 2030 ger majoriteten inriktningen till 
förvaltningen att öppna upp för möjligheten att kunna direktanvisa mark till 
projekt och/eller arkitekttävlingar som arbetar med miljösmarta lösningar 
istället för att alltid göra markanvisningstävling. Ambitionen skall också prövas 
vi markanvisningstävlingar. 
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Utreda tryggheten i kommunen 

Under de senaste åren har otryggheten blivit och upplevs som allt större i 

kommunen. Fler känner en rädsla över att röra sig utomhus under kvällstid, främst 

efter mörkrets inbrott. Vissa platser i vår kommun ter sig på grund av dess placering 

och utformning vara särskilt utsatta för kriminalitet och skapande av otrygghet. Detta 

är en utveckling som majoriteten ser mycket allvarligt på och vill åtgärda. Därför ges 
förvaltningen i uppdrag att utreda hur tryggheten upplevs i kommunens alla 
delar och ge förslag på åtgärder för att tryggheten skall öka. Vi ser gärna 
kameraövervakade platser och fler poliser utifrån medborgarlöftet. 
 

Utreda möjligheten att vårda naturskyddsområdet kring Rådasjön och utveckla Råda 

Säteri 

Runt Rådasjön finns det i dag ett naturskyddsområde som begränsar möjligheten till 

utveckling, samtidigt som skötseln av naturskyddsområdet har brister. I och med 

kommunfullmäktiges beslut om att påbörja en utveckling av området kring Råda 

Säteri är det ett nödvändigt steg att utreda möjligheten att undersöka möjligheten till 

undantag för naturskyddsområdet kring Råda Säteri, för att på så sätt kunna göra 

parken mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. Möjliggöra bro mellan Råda 

Säteri och Gunneboområdet. Det finns också tidiga idéer på att kanske möjliggöra ett 

kanotcenter mellan Råda Säteri och Mölnlycke entré. Därför ger vi förvaltningen i 
uppdrag att se över möjligheten hur en förändring av delar av naturreservatet 
skulle kunna göras för att uppnå ovan.  

 

Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke Entré 

När medborgarna eller besökare kommer på Säterileden åkandes in mot Mölnlycke 

möte man i entrén av en igenvuxen yta kring Mölndalsån. I tidigare planer inom 

ramen för Mölnlycke dagvattenpark fanns skisser och planer på dammar, 

upprensning och trevliga gångstråk. Pengar fanns avsatta i budget och arbetet har 

fortskridit. Sedan en tid tillbaka har förvaltningen flyttat gränsen för Dagvattenparken 

österut till rondellen vid parkeringshuset. Detta för att pengarna inte skulle räcka till 

allt. Detta innebär att det fortsatt skulle vara igenvuxet i Mölnlycke Entré och detta 

tycker vi är fel.  Därför ges förvaltningen i uppdrag att utreda hur Mölnlycke 
Entré kan göras i ordning så att det ser trevligt ut och det blir en naturlig 
koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke entré till Rådasjön och Råda 
Säteri. 
 

Bygga en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen 

Det ska finnas goda möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna 

bada och använda på de allmänna badplatserna runt om i kommunen. Vi tycker det 
är viktigt och ger därför förvaltningen i uppdrag att arbete påbörjas med att 
bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. Innan det 

bestäms vilken badplats så skall en inventering och dialog ske med de som berörs 

för att få in deras synpunkter. Det räcker alltså inte bara med representanterna i 

rådet för funktionshinderfrågor. 
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Byggnation av ägarlägenheter 

Sedan länge finns det en bostadsform som heter ägarlägenheter. Kortfattat innebär 

ägarlägenheter att lägenheten ägs direkt av den boende och inte av en förening eller 

ett bolag. Kopplat till ägarlägenheter finns en samfällighet eller en förening som 

ansvarar för de gemensamma utrymmena och andra gemensamma intressen, men 

den äger inte de enskilda bostäderna. Detta är en mycket vanlig form utomlands, och 

det börjar dyka upp även i Sverige. Efterfrågan börjar nu öka och vi i majoriteten 

tycker detta är en intressant boendeform. Att äga sin bostad är den billigaste formen 

av boende och ger möjlighet till boendekarriär. Därför ger vi inriktningen till 
förvaltningen att vid exploateringar försöka stimulera till byggnation av 
ägarlägenheter.  
 

”Fördjupad studie” av varje ort i kommunen 

I budgeten för 2018 gav majoriteten förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med 

en ny översiktsplan för Härryda kommun 2019. Översiktsplanen är kommunens 

möjlighet att på lång sikt kunna göra ett strategiskt ställningstagande kring hur 

kommunen ska utvecklas. Som en del i framtagandet av den nya översiktsplanen 
ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupade studier av 
alla orter, för att på så vis kunna få ett grundligt underlag för hur en framtida 
utveckling för respektive ort kan se ut. 
 

Nästa steg i utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar 

När budgeten för 2017 arbetades fram fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

fördjupad stadsbyggnadsstudie för Mölnlyckes centrala delar. Sedan dess har ett 

arkitektkontor anlitats och en rapport har tagits fram, men flera delar kvarstår och 

skall levereras till hösten. Nu är det dags för politiken att fundera över nästa steg i 

utvecklingen av Mölnlycke och de olika faktorer som kommer att påverka framtiden.  

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med politiken tar fram en inriktning 
där vi beslutar om vilken väg vi skall gå och hur vi tar nästa steg med t.ex. 
arkitekttävling eller parallella uppdrag, och då gärna med arkitekter med 
lokalkännedom. 

 

Utbyggnad av solceller på kommunens verksamhetslokaler 

Utvecklingen av solceller och solpaneler har under de senaste åren gått kraftigt 

framåt och det är en viktig del i att ställa om vår nuvarande energiförsörjning till att bli 

mer förnyelsebar. En viktig del i detta är att kommunen arbetar intensivt med sitt 

miljömedvetande och att kommunens energiförsörjning ska ha en större andel av 

förnyelsebar energi. Majoriteten ger därför förvaltningen i uppdrag att arbetar 
fram ett förslag på vilka verksamhetslokaler där installation av solceller vore 
kostnadseffektivt och lämpligt. Samt arbetar med inriktningen att använda 
effektiva och kostnadseffektiva energilösningar i all nyproduktion av 
kommunala fastigheter 
  



 

 

 

20 

 

 

Översyn av kommunens tomt- och bostadskö - Uppdrag 

Sedan länge har Härryda kommun en tomt- och bostadskö. I vår egen kommunala 

bostadskö står 2.543 personer i tomtkön och 1.948 i kö för lägenhet per den 3 maj 

2018. Syftet med tomtkön var en gång att kunna erbjuda tomter till ett pris ”så att alla 

skulle ha råd” att bygga ett eget småhus, alternativ erbjudas lägenhet oavsett vem 

som äger marken eller bygger husen i kommunen. Idag rear vi inte längre ut 

kommunala tomter, då det inte är rimligt att någon kan göra en rejäl reavinst för att 

kommunen subventionerar tomterna. I stället säljs tomterna till marknadspris. Den 

andra kön som gäller lägenheter, är det krav från kommunens sida på exploatörer att 

först ta personer från kommunala kön innan de får ta sin egen, även om exploatören 

äger marken från början. Med den här funktionen uppstår några frågor. 

 

1) Skall vi ta fram detaljplaner som motsvarar tomt- och bostadskön efterfrågan, 

d.v.s. 60% småhustomter och 40% lägenheter? 

2) Är det rimligt och lagligt att ställa krav på exploatörer att de måste först ta personer 

från den kommunala kön innan de får ta sin egen? (detta gäller också när Förbo 

bygger i vår kommun fast de har en egen kö) 

3) Kön för kommunal förtur, är det ytterligare en kö? 

 

Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att se över hur vi arbetar med tomt- och 
bostadskön utifrån frågeställningarna. Finns det alternativa lösningar (t.ex. 
Boplats)? Och vad kostar dagens hantering i pengar och resursåtgång? 
 

 

Avveckling av kommunens oljepannor 

Antalet kommunala oljepannor har gått från att vara till antalet noll, till två, till fem 

stycken, p.g.a. att kännedomen om dessa var begränsad till delar av förvaltningen 

även om frågan ställts, men nu inventerats ordentligt. Oljepannor är inte en energi 

eller värmekälla som vi vill att kommunen skall behöva använda. Majoriteten ger 
därför förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en tidplan med 
prioriteringsordning för utfasning av oljepannor. 
 

Är vi medlemmar i rätt nätverk och organisationer 

Idag är Härryda kommun medlem i flera sammanslutningar eller organisationer men 

vi har ingen helhetsbild om de stämmer överens med dagens behov eller syfte t.ex. 

Europakorridoren som driver frågan om höghastighetsbanor.  Majoriteten ger därför 
förvaltningen i uppdrag att se över vilka sammanslutningar eller organisationer 
vi är medlemmar i och om syftet stämmer överens med kommunens mål. 
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 Utdebitering för 2019 
 

Kommunfullmäktige skall varje år fastställa utdebiteringen för kommande år. 

Majoriteten föreslår ingen justering av skattesatsen för 2019 utan behåller befintlig 

nivå. 

 

Majoritetens förslag  

Majoritetens budget bygger på att kommunfullmäktige fastställer den kommunala 

utdebiteringen för år 2019 till 20,62 per skattekrona. 
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Bilaga 1.1  

 

 

  

Investeringsbudget 2019-2023 och långfristig upplåning

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sektor för utbildning och kultur 18 111 12 110 14 290 16 610 13 910 13 910
Sektor för socialtjänst 10 269 2 100 2 500 2 300 2 100 2 100
Sektor för samhällsbyggnad

    -Skattefinansierad verksamhet 138 279 59 260 61 260 101 862 62 963 62 963
    -Vattenverksamhet 135 088 154 230 141 300 27 800 17 800 17 800
    -Avfallsverksamhet 1 599 270 150 150 150 150
Sektor för teknik och förvaltningsstöd 191 436 118 120 166 165 219 833 92 086 92 086
Sektor för administrativt stöd 6 547 1 690 1 917 1 836 931 931

501 329 347 780 387 582 370 391 189 940 189 940

Ange parti som inkommer med förslag till budget/plan:

Belopp i Tkr Budget Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

347 780 387 582 370 391 189 940 189 940FRÅN FÖRVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 2015
Sektor
Samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Delsumma nettoförändringar för samhällsbyggnad 0 0 0 0 0
Teknik och förvaltningsstöd
Teknik och förvaltningsstöd 0 0 0 0 0
Teknik och förvaltningsstöd 0 0 0 0 0
Teknik och förvaltningsstöd 0 0 0 0 0
Teknik och förvaltningsstöd 0 0 0 0 0
Delsumma nettoförändringar för teknik och förvaltningsstöd 0 0 0 0 0
NN 0 0 0 0 0
NN 0 0 0 0 0
NN 0 0 0 0 0
NN 0 0 0 0 0
Delsumma nettoförändringar för övriga sektorer 0 0 0 0 0
Summa nettoförändringar totalt 0 0 0 0 0
Förändringar ovan beräknas med en schabloniserad driftkonsekvens utifrån: 
en ränteeffekt med 2 procent. Avskrivningstid på 40 år för sektorerna samhällsbyggnad samt teknik och förvaltningsstöd.
Övrig sektorer är beräknade utifrån en avskrivningstid på 10 år.  

Summa investeringsutgifter enligt förslag 347 780 387 582 370 391 189 940 189 940
Förändringar enligt förslag från:

Långfristig upplåning (belopp i mkr)
Långfristig upplåning år 2019 enligt anvisningar till budget 2019-2023 150
Maximal upplåning enligt anvisningar till budget 2019-2023 950
Långfristig upplåning 150
Maximal upplåning i mkr enligt nytt förslag 950

Investeringsutgifter enl budgetanvisningar, inkl Råda Säteri:

Förslag till investeringsbudget 2019-2023 och långfristig upplåning

0

Ombudgetering från bokslut 2017 ingår enligt beslut i KF mars 2018, samt beslut om Råda Säteri KF 2017-12-11 §214

Investeringsutgifter enl budgetanvisningar, inkl Råda Säteri:
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Bilaga 1.2

 
 

 

Förslag till driftbudget 2019-2021 och skattesats

Ange parti som inkommer
med förslag till budget/plan

Skattesats som ingår enligt förvaltningens förslag 20,62 20,62 20,62

Ange eventuell förändring av skattesatsen. Om den föreslås +/– +/– +/–

sänkas sätt ett minustecken före förändringen. 0,00 0,00 0,00

Glöm ej att ange förändring för samtliga år
Skattesats inklusive förändring 20,62 20,62 20,62

I det aprikosfärgade fältet i nedanstående tabell sker driftkonsekvenser med 
automatik för inlagda investeringsförändringar och/eller förändring av skatte- 
satsen. Övriga förändringar anges manuellt i det gulmarkerade fältet. 
Förändringar anges per sektor. Lägg in minustecken för ökade 
nettokostnader och plustecken för minskade nettokostnader. 
Belopp i tkr Budget Plan Plan

2019 2020 2021
37 050 -20 609 -37 861

Sektor Benämning
Finans Förändrad skattesats enligt ovan 0 0 0
Finans Internränta pga investeringsförändringar 0 0 0
Finans Extern ränta pga investeringsförändringar 0 0 0
SHB Internränta pga investeringsförändringar 0 0 0
SHB Avskrivning pga investeringsförändringar 0 0 0
TOF Internränta pga investeringsförändringar 0 0 0
TOF Avskrivning pga investeringsförändringar 0 0 0
Övriga Internränta pga investeringsförändringar 0 0 0
Övriga Avskrivning pga investeringsförändringar 0 0 0
NN GSK-paket Förstärkt central pott för skolresor 100 100 100
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
NN NN 0 0 0
Föreslagna förändringar 100 100 100
Redovisat resultat enligt partiets förslag 37 150 -20 509 -37 761

Resultat enligt förvaltningens förslag kompletterat med 
skatteprognos från 170817

Majoriteten (M+C+L+KD+SPP)
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Personalfunktionen
Anna-Kajsa Tagesson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-12-05 2018KS1033  027

Kompetensutveckling 2019 

Sammanfattning
I budget 2019 har kommunfullmäktige avsatt en pott om fem miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för kompetensutveckling med insatser som sektorerna ser som 
nödvändiga för att säkra framtida kompetensförsörjning. 
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel till kompetensutveckling 2019 enligt 
föreliggande förslag.  

Kommunstyrelsen beslutar att den budgeterade summan om fem miljoner kronor placeras 
centralt i förvaltningen och att respektive sektor avropar medel därifrån.

Ärendet
I budget 2019 har kommunfullmäktige avsatt en pott om fem miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för kompetensutveckling med insatser som sektorerna ser som 
nödvändiga för att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Utifrån de planer som respektive sektor tagit fram har personalfunktionen gjort en 
sammanställning av kostnader och utrett möjligheten att genomföra utbildningarna 
och/eller insatserna under 2019. Därefter har personalfunktionen sammanställt ett förslag 
till fördelning av medel och förslaget kommer att samverkas i centrala 
samverkansgruppen den 20 december 2018. 

Medlen till kompetensutveckling 2019 föreslås fördelas inom nedanstående områden:

Vidareutbildning för undersköterskor och fysioterapeuter. Utbildning i evidensbaserade 
metoder. Ledarutveckling för enhetschefer. Yrkesresan för nya socionomer.  
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Breddning av lärarkompetens, utbildning för barnskötare som önskar bli förskollärare, 
utbildning till resurspedagoger, specialistutbildning av psykolog, utbildning inom 
digitalisering, utbildning i mångfaldsperspektiv och barnskötarutbildning.  

Validering av kockar. Utbildning i kommunikation. Arbetsrätt och UGL (utveckling av 
grupp och ledare). Service och bemötande, kommunikativ organisation och strategisk 
kommunikation.  Förvaltningsövergripande utbildning i digitalisering och Agenda 2030. 

Medlen föreslås placeras centralt i förvaltningen och att respektive sektor får avropa 
medel från den avsatta potten om fem miljoner kronor. 

Anders Pettersson
Personalchef
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-12 2018KS953  002

Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning
Den 16 oktober 2017 i § 159, dnr 2017KS60, fattade kommunfullmäktige beslut om att 
införa en ny politisk organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens 
förslag. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Den nya politiska organisationen innebär bl.a. att ansvaret för kommunens uppgifter 
avseende utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst/stöd och hjälp till individer och 
grupper) flyttas från kommunstyrelsen till välfärdsnämnden. Även uppgiften att vara 
kommunens socialnämnd och arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden. 

Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunstyrelsens delegationsordning anpassas 
till den nya politiska organisationen. Detta innebär att vissa ärenden avseende sektorn för 
socialtjänst (avsnitt C) samt sektorn för utbildning och kultur (avsnitt D) tas bort från 
kommunstyrelsens delegationsordning för att föras över till välfärdsnämndens 
delegationsordning. Även ärenden som rör beviljande av kommunala bidrag till ideella 
organisationer (E.2.) förs över till välfärdsnämndens delegationsordning.

Därutöver föreslås att bilaga 1 ”Verkställighet” tas bort och att bestämmelserna i denna 
till viss del integreras i delegationsordningen. Vidare föreslås av praktiska skäl att lägsta 
belopp för anmälan till kommunstyrelsen gällande beslut i vissa ärenden, A.3.1.1.– 
A.3.1.4.2. och A.3.1.4.– A.3.1.4.1., ska höjas från ett (1) till två (2) prisbasbelopp. Övriga 
föreslagna ändringar avser uppdatering av lagrumshänvisningar och ändringar som är 
hänförliga till viss omorganisation inom förvaltningen samt att en ytterligare vice 
ordförande ingår i kommunstyrelsens presidium. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning i enlighet med bilaga 1. 

Kommunstyrelsen upphäver tidigare gällande delegationsordning, fastställd av 
kommunstyrelsen den 9 april 2018. 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningschefens vidaredelegation enligt bilaga 1.
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Ärendet
Med hänsyn till den nya politiska organisationen föreslås att vissa ärenden avseende 
sektorn för socialtjänst (avsnitt C) samt sektorn för utbildning och kultur (avsnitt D) tas 
bort från kommunstyrelsens delegationsordning och förs över till välfärdsnämndens 
delegationsordning. Beslut enligt alkohollagen (2010:1622), lotterilagen (1994:1000) och 
lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel samt beslut om namngivning av 
kommunala byggnader, institutioner, vägar och adressområden föreslås däremot ingå i 
kommunstyrelsens delegationsordning även fortsättningsvis. 

Med hänsyn till att det framgår av välfärdsnämndens reglemente att nämnden är ansvarig 
för föreningsstöd föreslås det även att ärenden som rör beviljande av kommunala bidrag 
till ideella organisationer (E.2.) förs över till välfärdsnämndens delegationsordning.

Vidare föreslås att bilaga 1 till kommunstyrelsens delegationsordning ”Verkställighet” tas 
bort med hänsyn till att den beslutsrätt som regleras i denna inte avser ren verkställighet 
utan snarare beslut av mindre omfattning. Denna typ av beslutsfattande får i stället anses 
ingå i de kommunanställdas ställningsfullmakt. Merparten av bilagans bestämmelser har 
dock integrerats i delegationsordningen.

Därutöver föreslås av praktiska skäl att lägsta belopp för anmälan till kommunstyrelsen 
ska höjas från ett (1) till två (2) prisbasbelopp när det gäller följande ärenden/beslut. 
A.3.1.1. Inköp inom budget och val av leverantör, A.3.1.2. Inköp inom budget och val av 
leverantör, sektorsspecifikt, A 3.1.4. Ramavtal och val av leverantör samt A.3.1.4.1. 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal. 

Med anledning av att den nya politiska organisationen bl.a. innebär att kommunstyrelsen 
från den 1 januari 2019 har två vice ordföranden (förste och andre vice ordföranden) 
föreslås att det förtydligas i vilka ärenden förste respektive andre vice ordföranden 
ersätter styrelsens ordförande.

Övriga föreslagna ändringar avser uppdatering av lagrumshänvisningar och ändringar 
som är hänförliga till viss omorganisation inom förvaltningen.

Peter Lönn 
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor

1. Kommunstyrelsens delegationsordning med föreslagen lydelse 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning med gällande lydelse
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VIDAREDELEGATION

Kommunstyrelsens delegationsordning

Antagen av kommunstyrelsen den XX 2019 

Förvaltningschefens vidaredelegation

Beslutad den XX 2019

Page 265 of 544



2

INNEHÅLSFÖRTECKNING

        Allmänt om delegation ___________________________________________________________________5

Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegationsordning respektive

förvaltningschefens vidaredelegation_______________________________________________________ 8

A.      SEKTORSÖVERGRIPANDE  ÄRENDEN______________________________________________ 9-17 

        A.1.          PERSONAL_____________________________________________________________________ 9        

                 A.1.1. Anställning och villkor inkl lön i samband därmed   _______________________________ 10         

                 A.1.1.1. Anställning tills vidare och tidsbegränsad längre än 6 månader ___________________  10

                 A.1.2. Löneförändringar förutom vid nyrekrytering ____________________________________ 10

A.1.3. Lokalt kollektivavtal inkl årlig lönerevision   _____________________________________ 10

                 A.1.4. Uppsägning eller avsked   ___________________________________________________ 10

                 A.1.5 Avslut av anställning med förmåner utöver lag eller avtal  _________________________ 10

                 A.1.6. Disciplinpåföljd   __________________________________________________________ 10

                 A.1.7. Omplacering   ____________________________________________________________ 11

                         A.1.8. Beslut om åtgärder efter utredning enligt diskrimineringslagen______________________11

                 A.1.9. Bilavtal  _________________________________________________________________ 11

                 A.1.10. Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av lag, 

                            annan författning eller avtal _________________________________________________ 11

                 A.1.11. Förbud mot bisyssla  ______________________________________________________ 11

                 A.1.12. Utbildning, konferenser och övriga tjänsteresor med mer än 5 dagars

                                       frånvaro eller en kostnad som överstiger ett pbb __________________________ 11

A.2.          ORGANISATION ________________________________________________________________ 12

A.3.          EKONOMI _____________________________________________________________________ 12

                  A.3.1.1.   Inköp inom budget och val av leverantör ____________________________________ 12

                  A.3.1.2.   Inköp inom budget och val av leverantör ej sektorsövergripande_________________ 12

                          A.3.1.3.   Överskridande av investeringsanslag med maximalt 10 %, inom ramen för sektorns 

                                   sammanlagda investeringsbudget för innevarande år  _________________________ 12

                          A.3.1.4.    Ramavtal och val av leverantör ___________________________________________ 13

                         A.3.1.4.1.  Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal____________________________13

                          A.3.1.5     Anskaffningsbeslut avseende ändrings- och tilläggsarbeten i avtalad bygg- och     

                                           anläggningsentreprenad  ________________________________________________ 13

                  A.3.1.6.   Avtal om samverkan på upphandlingsområdet _______________________________ 13

Page 266 of 544



3

                  A.3.1.7     Beslut att avbryta en upphandling_________________________________________ 13

                  A.3.2.      Utse beslutsattestanter __________________________________________________ 13

                          A.3.3.      Bevilja handkassa _______________________________________________________ 13

                         A.3.4.      Försäljning under 50 pbb _________________________________________________ 13

                 A.3.5.      Placeringsärenden (t ex obligationer, bankflyttningar m.m.)   _____________________ 14

                 A.3.6.      Skadestånd och annan ersättning upp till 6 pbb _______________________________ 14

                 A.3.7.      Avstängning m.m. (från service kund ej betalar för) ____________________________ 14

                 A.3.8.      Avskrivning av fordran upp till 4 pbb ________________________________________ 14

                         A.3.9.   I egenskap. av fordringsägare avge framställning till kronofogdemyndigheten enligt lag      

                                         om betalningsföreläggande och handräckning    _______________________________ 14

                A.3.10.    Upplåning _____________________________________________________________ 14

A.4.          ALLMÄNNA HANDLINGAR ________________________________________________________ 14

A.5.          RÄTTEGÅNG OCH FÖRRÄTTNINGAR ________________________________________________ 14

        A.6.          YTTRANDE ____________________________________________________________________ 15

        A.7.          FIRMATECKNARE _______________________________________________________________ 15

        A.8.          BIDRAG  ______________________________________________________________________ 15

        A.9.         AVTAL ________________________________________________________________________ 15

A.10.         ÖVRIGT ______________________________________________________________________ 16

                   A.10.1  Beslut i övriga ärenden som till art och omfattning är av samma betydelse som ovan 

                   delegerade frågor  _____________________________________________________________ 16

                   A.10.2  Representation av större omfattning  _______________________________________  16

                   A.10.3  Resor utomlands för förtroendevalda  _______________________________________ 16

                    A.10.4  Rätten att meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus ____  16

 A.10.5  Tillstånd att använda kommunens vapen_____________________________________  16  

                          A.11.     KRIS/BEREDSKAP________________________________________________________ 17    

B.          SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD   _______________________________________________ 17-22

B.1.          AVTAL ________________________________________________________________________ 17

B.2.        MARK OCH BOSTAD ______________________________________________________________17

B.3.        PLANÄRENDE ___________________________________________________________________19

        B.4.         TRAFIK ________________________________________________________________________ 20

        B.5.         KOLLEKTIVTRAFIK FÖR FUNKTIONSHINDRADE  ________________________________________ 21

        B.6.         ÖVRIGT  _______________________________________________________________________ 21

Page 267 of 544



4

  

 C.          SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST M.M._________________________________________________ 22-24

C.1.          ALKOHOLLAGEN ________________________________________________________________ 22

C.2.          LOTTERILAGEN _________________________________________________________________ 24

C.3.          AUTOMATSPELSLAGEN __________________________________________________________ 24

C.4.          ÖVRIGT_______________________________________________________________________ 25

        D.          SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR ___________________________________________ 26-27

D.1.       KULTUR ________________________________________________________________________25

D.2.       ÖVRIGT ________________________________________________________________________25

E.          SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD ____________________________________  25-26

E.1.          FASTIGHET ____________________________________________________________________ 25

E.2.          SÄKERHET _____________________________________________________________________ 25

Page 268 of 544



5

ALLMÄNT OM DELEGATION

Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan. 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt.

Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder

Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan t.ex. röra sig 
om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställighetsbeslut 
eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som 
måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet eller 
förberedande åtgärder kan inte överklagas.

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning.

Varför delegering?

Främsta skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och nämnden rutinärenden. Av förarbeten framgår även 
att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har all delegationsrätt till tjänstemän delegerats till 
förvaltningschefen, dvs. kommundirektören. Skälet härför är framför allt att förenkla hanteringen på 
förvaltningsnivå. Justeringar som beror på förändringar i förvaltningen kan därför vidtas av kommundirektören 
utan att kommunstyrelsen i varje fall måste ta ställning. Detta innebär att vidaredelegationen ändras betydligt 
oftare än delegationsordningen.

När bör nämnden inte delegera? Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba nämndernas 
övergripande ansvar för verksamheterna.

Legala förutsättningar för delegation

Ursprungligen är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens
vägnar. Enda möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska 
fatta beslut, exempelvis har socialnämnden rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt 
skolförordningen. 

Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd. 
Vissa beslut kan dock inte fullmäktige föra ned till nämnd. Dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL.

Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
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5. val av revisorer 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget och,
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till nämnderna. Inte 
heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut.
Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så länge det 
inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL.

Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet, se lagtexten nedan 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera 
beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § KL. 

Delegering av ärenden 

6 kap. 37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5-8 §§ KL. 

6 kap. 38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 
4. ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

6 kap. 39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

6 kap. 40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § 
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap. 
---
7 kap. 5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §. 

7 kap. 6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämnden verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller landstinget att fatta beslutet. 
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7 kap. 7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden 
ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att 
yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet. 

7 kap. 8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 
och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bl.a. genom att fastställa en 
delegationsordning. 

Kommunstyrelsen i Härryda kommun delegerar till förvaltningschefen (kommundirektören) samtliga beslut 
som förvaltningen sedan ska fatta beslut om. Därtill överlåter kommunstyrelsen åt förvaltningschefen att 
delegera denna rätt vidare inom förvaltningen.                                                                                            

Förvaltningschefen fattar i sin tur beslut om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation.

Anmälan om beslut som fattas efter delegation respektive vidaredelegation görs till kommunstyrelsen och 
förvaltningschefen genom kommunkansliet enligt särskild rutin.

Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera

Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera avgränsas uppåt av befogenheten och nedåt av 
begränsningar enligt kommunallagen. Detta kan åskådliggöras enligt följande.

KOMMUNFULLMÄKTIGE                                          Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala
kompetensen.
Får inte delegera beslut som faller inom 5 kap. 1 § KL eller 
beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning explicit ska 
fatta beslut om.

KOMMUNSTYRELSEN                                                Befogenhetsområdet anges i nämndens 
reglemente, kommunstyrelsens reglemente, samt

                                                                                       lagstiftning. Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § och 7
                                                                                       kap. 5 § KL.

Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet.
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att 
vidarebefordra om detta framgår av delegationsordningen. I 
kommunen är kommundirektör som är förvaltningschef.

Delegater

KD* Kommundirektör – i denna egenskap. som förvaltningschef    
SCH Sektorschef
VCH Verksamhetschef/funktionschef
ECH Enhetschef
Bitr ECH Biträdande enhetschef
EKCH Ekonomichef
PCH Personalchef
UCH Upphandlingschef
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering
ADM Administratör
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  *Kommundirektören är förvaltningschef.
    T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING RESPEKTIVE 
FÖRVALTNINGSCHEFENS VIDAREDELEGATION

Gemensamma allmänna bestämmelser

1) Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § KL 
ska underställas kommunstyrelsen.
2) Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av kommunstyrelsen antagen budget eller 
kostnadskalkyl för visst projekt.
3) Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av samma 
delegat.
4) Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jävet ska 
anmälas till närmaste högre chef.
5) Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid kommunstyrelsens ordinarie 
nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden. 
6) Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-
avtal). Behörigheten att teckna avtal innefattar rätt att företräda kommunen gentemot avtalsparten/-erna, och 
i denna egenskap. kunna framställa krav/invändningar grundade på villkor i avtalet m.m., att det föreligger 
grund för hävning etc.

Allmänna bestämmelser endast för kommunstyrelsens delegationsordning
7) Vid förfall för ordföranden får förste respektive andre vice ordföranden inträda som delegat i enlighet med 
nedan angivna bestämmelser.
8) Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat.
9) Förvaltningschef äger rätt att till annan anställd vidaredelegera sin beslutanderätt. Sådan vidaredelegation 
ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
10) Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste vice 
ordföranden att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.

Allmänna bestämmelser endast för förvaltningschefens vidaredelegation
11) Vid förfall för delegat inträder i första hand tillförordnad eller vikarie som delegat om inte annat anges. Om 
inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och beslut inte bör dröja ska 
ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges under respektive punkt. Om även 
denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. Med förfall avses såväl frånvaro som när det 
finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv.
12) Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska innan kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 
anmälas till registrator för respektive sektor. Registratorn ska sedan anmäla dessa till kommunstyrelsen i form 
av en förteckning över besluten. 

Förkortningar, lagar och övrigt

AB 17 Allmänna bestämmelser 17 (AB 17) 

ANL

AlkL

Anläggningslagen (1973:1149)

Alkohollagen (2010:1622)
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FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988)

FL Förvaltningslagen (2017:900)

LAV Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning

LOV Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144)

LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

PBL Plan- och bygglagen (2010:900)

SoL Socialtjänstlagen (2001:453)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TrF Trafikförordningen (1998:1276)

pbb Prisbasbelopp

Med tillämpning av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL delegeras följande ärenden i enlighet med 
nedan angivna anvisningar.

Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

A. SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN

Följande gäller om ej annat angivits under respektive sektor:

A.1.PERSONAL KD* får ej 
fatta 
personal 
beslut 
avseende sig 
själv

A.1.1.Anställning och
villkor inkl lön i samband 
därmed

Förordnande av tillfällig 
förvaltningschef

KS ordf KS förste 
vice ordf

Max 60 
dagar

Förordnande av tillfällig 
sektorschef

KD* Max 60 
dagar

Anställning av personal KD* Anställning 
av 
sektorschef 
efter samråd 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

med KS 
presidium

A.1.1.1.Anställning tills 
vidare och tidsbegränsad 
längre än 6 månader

KD*

Verksamhetschef samt 
övrig direkt underställd 
personal

KD* SCH

Enhetschef, biträdande 
enhetschef och övrig 
direkt underställd 
personal

KD* VCH Efter samråd 
med SCH

Övrig personal inom 
respektive enhet

KD* ECH resp
Bitr ECH

Inom resp 
ansvars-
område enligt 
befattnings-
beskrivning 
eller dyl

A.1.2.Löneförhandlingar 
förutom vid 
nyrekrytering

KD* Betr 
sektorschef, 
efter samråd 
med KS 
presidium

Samtliga underställda SCH Efter samråd 
med PCH

A.1.3.Lokalt kollektivt 
avtal inkl årlig 
lönerevision

KD* PCH

A.1.4.Uppsägning eller 
avsked

KD* Betr 
sektorschef, 
efter samråd 
med KS 
presidium

Samtliga underställda KD* SCH PCH Efter samråd 
med PCH

A.1.5.Avslut av 
anställning med 
förmåner utöver lag eller 
avtal

KD* SCH PCH Efter samråd 
med PCH

A.1.6.Disciplinpåföljd KD*

Samtliga underställda SCH Efter samråd 
med PCH
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

A.1.7.Omplacering

Samtliga underställda 
om enighet ej uppnåtts 
mellan sektorerna

KD*

Samtliga underställda 
om enighet ej uppnåtts 
mellan berörda chefer 
inom sektorn

KD* SCH Efter samråd 
med PCH

A.1.8 Beslut om åtgärder 
efter utredning enligt 
diskrimineringslagen

KD* PCH

A.1.9.Bilavtal KD* SCH Enligt riktlinjer

A.1.10.Ledighet längre 
än 14 dagar, i de fall 
ledigheten inte följer av 
lag, annan författning 
eller avtal (då betraktas 
det som ren 
verkställighet)

Förvaltningschef KS ordf KS andre 
vice ordf

Sektorschef KD*

Verksamhetschef samt 
övrig direkt underställd 
personal

KD* SCH

Enhetschef samt övrig 
direkt underställd 
personal

KD* VCH

Personal inom enhet KD* ECH

A.1.11.Förbud mot 
bisyssla

7c § LOA
3 kap. § 8 
AB 17

KD* Närmast 
överordnad 
chef

Inom resp 
område med 
PCH

A.1.12.Utbildning,
konferenser och övriga 
tjänsteresor med mer än 
5 dagars frånvaro eller 
en kostnad som 
överstiger ett pbb

KD*
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Förvaltningschef KS ordf KS andre 
vice ordf

Sektorschef KD*

Samtliga underställda SCH

A.2.ORGANISATION

Organisation-
förändringar inom 
förvaltningen

KD* Dock ej 
orga-
nisationsför-
ändringar 
som faller 
inom 5 kap. 
1 § 6 kap. 38 
§ KL

Organisations-
förändringar inom 
sektorerna

KD* Dock ej 
orga-
nisationsför-
ändringar 
som faller 
inom 5 kap. 
1 § 6 kap. 38 
§ KL

SCH Efter samråd 
med KD

A.3.EKONOMI

A.3.1.1.Inköp inom 
budget och val av 
leverantör

KD*

≥ 2 ppb < 50 pbb UCH EKCH

A.3.1.2.Inköp inom 
budget och val av 
leverantör, 
sektorsspecifikt

≥ 2 pbb < 5 pbb

< 10 pbb

< 50 pbb

KD*                               

 

besluts-
attestant

VCH  

SCH                        
Fastighets-
chef

             

     

Endast ers för 
sektorn TOF

A 3.1.3 Överskridande av 
investeringsanslag med 
maximalt 10 %, inom 
ramen för sektorns 

KD* SCH
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

sammanlagda 
investeringsbudget för 
innevarande år.

A 3.1.4.Ramavtal och val 
av leverantör

KD*

Förvaltnings-
övergripande 
förbrukning om ≥ 2 pbb 
< 50 pbb

UCH EKCH

Sektorsspecifik årlig 
förbrukning om ≥ 2 pbb 
< 50 pbb 

SCH UCH

A.3.1.4.1.Tilldelning av 
kontrakt som grundar sig 
på ramavtal

≥ 2 pbb < 5 pbb

< 10 pbb

< 50 pbb

KD*

ECH

VCH

SCH UCH

A.3.1.5.Anskaffnings-
beslut avseende 
ändrings- och tilläggs-
arbeten i avtalad bygg- 
och anläggnings-
entreprenad.

KD* VCH

A.3.1.6.Avtal om 
samverkan på 
upphandlingsområde

KD* UCH EKCH

A.3.1.7.Beslut att 
avbryta en upphandling

KD* UCH

A.3.2.Utse 
beslutattestanter

KD* SCH

A.3.3.Bevilja handkassa KD* SCH UTK 
SHB TOF 
ADM Adm 
chef 
SOC

A.3.4.Försäljning under 
50 pbb

KD* SCH Fastighets-
chef

Endast ers för 
sektorn TOF
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

A.3.5.Placeringsärenden
(tex obligationer, 
bankflyttningar m.m.)

KD* VCH

A.3.6.Skadestånd och 
annan ersättning 
≥ 5 000 kr < 6 pbb

KD* VCH
Upp till 4 
pbb

Enligt faställd 
rutin

A.3.7.Avstängning  m.m.
(från service kund ej 
betalar för)

KD* VCH Enligt riktlinjer 
eller 
motsvarande

A.3.8.Avskrivning av 
fodran ≥ 5 000 kr < 4 pbb

KD* 1) VCH
upp till 2 
pbb om 
fordran ej 
helt bokfm 
avskriven
2) EKCH upp 
till 2 pbb om 
fordran helt 
bokfm 
avskriven

A.3.9. I egenskap. av 
fordringsägare avge 
framställning till 
kronofogdemyndigheten 
enligt lag om 
betalningsföreläggande 
och handräckning.

KD* EKCH

A.3.10.Upplåning
Inom av fullmäktige 
meddelad ram

KD* EKCH

A.4.ALLMÄNNA 
HANDLINGAR

Beslut om icke 
utlämnande av 
handlingar samt 
uppställande av 
förbehåll

2 kap. 14 § 
TF och 
6 kap. 3 § 
OSL

KD* Kommun-
jurist

VCH VCH för resp 
verksamhet 
och 
kommunjurist 
i övriga fall

A.5.RÄTTEGÅNG OCH 
FÖRRÄTTNINGAR

Beslut att inleda 
rättegång eller 
förrättning

KD* SCH
Fastighets-
chef o adm 

Hyres-
nämnds-
ärenden
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

förvaltare 
TOF

Beslut att överklaga dom 
eller beslut samt begära 
omprövning

KD* SCH Om 
tvistbeloppet 
understiger
5 pbb och 
frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet

Befullmäktiga ombud att 
föra kommunens talan 
vid rättegång eller 
förrättning

KD* SCH

Avvisande av försent 
inkomna överklaganden

45 § FL KD* VCH

Omprövning av tidigare 
beslut

KD* Resp 
besluts-
fattare

Efter samråd 
med 
överordnad 
chef

Avvisande av enskilds 
ombud

14 § FL KD* SCH SCH efter 
samråd med 
kommunjurist

A.6.YTTRANDE

Avge yttrande med 
undantag av
6 kap. 38 § KL

KD*

A.7.FIRMATECKNARE

Utse firmatecknare när 
delegat inte ska teckna 
firma

KD*

A.8. BIDRAG

Beslut om bidrag till 
föreningar avseende 
resa till kommunens 
vänorter

KS ordf KS förste 
vice ordf

A.9.AVTAL

Träffa avtal i övrigt inom 
kommunens 
verksamhetsområden

KD* Under förut-
sättning att 
rätten att 
träffa avtal 
ej:
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

1) strider 
mot 5 kap.
1 § eller 
6 kap. 38 § 
KL
2) följer sär-
skilt av be-
fattnings-
beskrivning 
el liknande
3) överstiger
50 pbb

Träffa avtal i övrigt inom 
sektorns 
verksamhetsområden

KD* SCH Under förut-
sättning att 
rätten att 
träffa avtal ej 
1) strider mot 
5 kap. 1 § eller 
6 kap.
38 § KL
2) följer sär-
skilt av be-
fattnings-
beskrivning el
liknande
3) överstiger
50 pbb

A.10.ÖVRIGT

A.10.1.Beslut i övriga 
ärenden som till art och 
omfattning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor

KD*

A.10.2.Representation 
av större omfattning

KS ordf KS förste 
vice ordf

A.10.3.Resor utomlands 
för förtroendevalda

KS ordf KS förste 
vice ordf

A.10.4.Rätten att 
meddela föreskrifter om 
förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus

2 kap.7 § 
förordning 
(2003:789)
om skydd 
mot 
olyckor

KD* På inrådan 
av 
Räddnings-
tjänsten 
Stor-
göteborg

A.10.5.Tillstånd att 
använda kommunens 
vapen

KD* ECH 
kommuni-
kation

Page 280 of 544



17

Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

A.11.KRIS/BEREDSKAP

Tjänsteman i beredskap 
(TIB). Vidta nödvändiga 
åtgärder i akuta 
situationer som innebär 
trängande fara för 
människors liv och hälsa 
samt skada på egendom 
av stort ekonomiskt 
värde, vars beslut inte 
kan anstå och som syftar 
till att förhindra eller 
begränsa skadornas 
omfattning. 

Lag 
(2006:544) 
om kom- 
muners 
och
landstings 
åtgärder 
inför och 
vid extra-
ordinära 
händelser i 
fredstid 
och höjd 
beredskap

KD* TIB

B. SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

B.1.AVTAL

Plankostnadsavtal vid 
mindre planändrings-
ärenden

KD* SCH SHB VCH
Plan o
bygglov

Besluta om uttag av 
gatukostnadsersättning i 
samband med mindre 
planändringsärenden

KD* SCH SHB VCH
Mark o
bostad

Nyttjanderättsavtal 
avseende allmän 
platsmark

KD* VCH Trafik Park-
mästare

Va-anslutning av 
fastighet utanför verk-
samhetsområdet

KD* VCH VA VA-
ingenjör

Beslut om 
avbetalningsplan för 
gatukostnader

6 kap.
36 § PBL

KD* EKCH

Jämkning av 
betalningsvillkor för 
gatukostnader 

6 kap.
37 § PBL

KD* EKCH

Beslut om 
avbetalningsplan för 
anläggningsavgift

36 § LAV KD* EKCH

B.2.MARK OCH 
BOSTAD
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Avtal om nyttjanderätt 
med undantag av allmän 
platsmark, bostäder och 
lokaler. Max tid 5 år

KD* VCH Mark
o bostad

Mark-
ingenjör

Arrendera eller hyra ut 
mark, bostäder eller 
exploateringslokaler för 
en tid om högst 5 år

KD* VCH Mark o 
bostad

Mark-
ingenjör

Upplåta eller förvärva 
servitut eller servituts-
liknande rättighet

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o
bostad

Avtal om ersättning till 
fastighetsägare till följd 
av ändrad utfart eller 
annan utgång mot 
allmänna platser i 
samband med 
detaljplan, till ett värde 
av högst 15 pbb. 

KD* VCH Mark o 
bostad

Mark-
ingenjör

Förvärva och sälja mark 
och rättigheter för 
genomförande av 
antagen detaljplan till ett 
värde av högst
15 pbb

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o bostad

Över- eller upplåta mark 
för villa eller 
egnahemsbebyggelse till 
enskilda och företag 
inom detalj-
planelagt område upp till 
60 pbb

KD* VCH mark o 
bostad

Mark-
ingenjör

Över- eller upplåta
mark för industriända-
mål inom detaljplane-
lagt område upp till
60 pbb

KD* VCH Mark o 
bostad

SCH SHB

Fastställa priset vid 
försäljning av tomter för 
egnahem inom 
detaljplanerat område 
till enskilda och företag
upp till 60 bas-
belopp vid varje tillfälle 
under förutsättning att 

KD* VCH Mark o 
bostad

SCH SHB Efter samråd 
med SCH
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

försäljningen ej är av 
mer principiell 
beskaffenhet och att 
större förlust ej uppstår

Ansöka om lantmäteri-
förrättning, vara kom-
munens ombud i sådan 
förrättning och under-
teckna överens-
kommelse i anslutning 
därtill

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o bostad

I egenskap. av fastighets-
ägare avge fram-
ställning eller yttrande 
angående bygglov, 
fastighetsplan, 
fastighetsbildning m.m.

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o bostad

I egenskap. av 
fastighetsägare avge 
framställning till 
kronofogdemyndigheten 
enligt lag om 
betalningsföreläggande 
och handräckning.

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o bostad

Utsträcka, nedsätta, 
döda, sammanföra och 
relaxera inteckningar, 
uttaga och utbyta pant-
brev samt därmed 
jämförliga åtgärder

KD* Mark-
ingenjör

VCH Mark 
o bostad

Besluta om förtur till 
bostad

KD* VCH Mark o 
bostad

SCH SHB

B.3.PLANÄRENDE

Avlämna yttrande i plan- 
och fastighetsärende

KD* VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt

Företräda 
kommunstyrelsen vid 
förrättnings-
sammanträden

4 kap. FBL KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Beslut om planbesked i 
de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finns i 
en aktuell eller 
aktualitetsförklarad 
översiktsplan

5 kap.
2 och 5 §§ 
PBL 

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Ingå överenskommelse 
med sökanden att 
planbesked får lämnas 
senare än inom fyra 
månader

5 kap. 
4 § PBL 

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Påkalla fastighets-
reglering som behövs för 
att mark och vatten ska 
kunna användas för 
bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt

5 kap. 3 § 
tredje 
stycket FBL

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Besluta att ansöka om 
fastighetsbestämning

14
kap. 1 a §
första 
stycket 3-7 
FBL

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Rätt att påkalla 
förrättning

18 § ANL KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Godkännande av för-
rättning, förrättnings-
beslut eller gräns-
utmärkning

15 kap. 
11 § FBL

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Godkännande av beslut 
eller åtgärd av 
lantmäterimyndighet

30 § ANL 
jml 15 kap. 
FBL
28 § LRL 
jml 15 kap. 
FBL

KD* VCH Plan o 
bygglov

Stads-
arkitekt

Besluta om avvisning av 
överklagande i PBL-
ärenden utanför miljö- 
och bygglovsnämndens 
område enligt 45 § FL 

KD* ADM

B.4.TRAFIK

Regleringar genom 
lokala trafik-
föreskrifter

10 kap. 1 § 
andra 
stycket 
och 3 § Trf

KD* SCH SHB VCH Trafik
Trafik-
ingenjör

Tillfälliga regleringar 
genom lokala trafik-
föreskrifter

10 kap. 1 
och 3 §§ 
Trf

KD* Trafik-
ingenjör

VCH Trafik

Föreskrifter med 
särskilda trafikregler

10 kap. 
14 § Trf

KD* Trafik-
ingenjör

VCH trafik
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Undantag från 
bestämmelser

13 kap. 3 § 
1-5, 7-8, 
11, 13, 15,
17-19,
21-25 och 
27 TrF

KD* Trafik-
ingenjör

VCH trafik

Föreskrift om 
bärighetsklass

4 kap. 11 § 
Trf  

KD* SCH SHB VCH trafik

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad

13 kap. 8 § 
Trf

KD* Trafik-
handläggare 

-Trafik-
ingenjör

Bidrag till vägföreningar KD* VCH trafik Enligt kf beslut
 § 3/2012

Förordnande av 
parkeringsvakter

6 § LKP KD* Trafik-
ingenjör

VCH trafik

Beslut om fordonsflytt 
samt ansöka om 
ägarbyte 

6 § 3 lagen 
(1982:
129) om 
flyttning av 
fordon i 
vissa fall

KD* Ägarbyte 
enligt 6 § 1-2 
betraktas 
som verk-
ställighet

Trafik-
ingenjör

VCH trafik

Besluta om att upplåta 
saluplats på salutorg

KD* Trafik-
handläggare 

Trafik-
ingenjör

Yttrande till polis-
myndigheten an-
gående upplåtelse av 
offentlig plats

KD* Trafik-
handläggare 

Trafik-
ingenjör

B.5. KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR 
FUNKTIONSHINDRADE

Beslut om färdtjänst Lag (1997:
736) om 
färdtjänst 

KD* Enligt 
riktlinjer

Trafik-
handläggare 

-Trafik-
ingenjör
 

Beslut om riksfärdtjänst Lag (1997:
735) om 
riksfärd-
tjänst

KD* Enligt 
riktlinjer

Trafik-
handläggare 

-Trafik-
ingenjör

B.6.ÖVRIGT
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Beslut om tillstånd till 
åtgärd inom natur-
reservat

KD* Avser 
åtgärder, i 
den mån de 
inte är av 
principiell 
beskaffen-
het eller av 
större vikt, 
som enligt 
beslut att 
bilda natur-
reservat 
kräver 
kommunens
tillstånd

SCH SHB

Utse ombud att föra 
kommunens talan i mål 
eller ärenden inom 
sektorns verk-
samhetsområde

KD* 
enligt 
A.5

SCH SHB

C. SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST M.M.

C.1.ALKOHOLLAGEN
Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
slutna sällskap under 
enstaka tidsperiod eller 
vid enstaka tillfälle

8 kap. 2 § 
AlkL 

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Inom 
normaltiden 
kl.11.00–01.00

Beslut om tillfällig 
utökning av serveringstid 
i befintliga 
serveringstillstånd vid 
servering till slutna 
sällskap 

8 kap. 2 
och 19 §§ 
AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Inom 
serverings-
stället
kl.10.00– 
02.00

Beslut om tillfälligt 
särskilt tillstånd för 
provsmakning vid 
arrangemang

8 kap. 6 § 
2 AlkL

KD* SCH Inom 
normaltiden 
kl.11.00–01.00

Beslut om stadigvarande 
särskilt tillstånd för 
provsmakning vid 
tillverkningsstället

8 kap. 7 § 
AlkL

KD* SCH Inom 
normaltiden 
kl.11.00–01.00
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Beslut om stadigvarande 
utökning i befintliga 
serveringstillstånd med 
avseende på; 
serveringstid, lokaler 
inom serveringsstället 
samt uteplats, 
dryckesslag

8 kap. 2 
och 19 §§ 
AlkL 

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Serveringstid; 
inomhus på 
serverings-
stället kl. 
11.00–01.00 
alla dagar, och 
på uteplats kl. 
11.00–22.00 
månd.–torsd. 
samt söndag 
och kl. 11.00–
23.00 på 
fred.–lörd.

Beslut om särskilt 
tillstånd för nyttjande av 
gemensamt 
serveringsutrymme

8 kap.
14 § AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Godkännande av lokal 
för cateringverksamhet 
vid servering till slutna 
sällskap

8 kap. 4 § 
AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Beslut om 
serveringstillstånd efter 
ansökan från konkursbo 

9 kap.
12 § AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Med som 
mest samma 
omfattning 
som gällde vid 
konkurs-
tillfället

Beslut att meddela 
erinran

9 kap. 
17 § AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Återkallelse av 
serveringstillstånd då 
tillståndet inte längre 
utnyttjas

9 kap. 
18 § 1 AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL

Beslut att begära biträde 
av polismyndighet

9 kap. 9 § 
AlkL

KD* Handläggare 
enligt AlkL 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

C.2.LOTTERILAGEN

Yttrandet till lotteri-
inspektionen angående 
drifttillstånd för värde-
automater och 
restaurangkasino

44 § 
lotteri-
lagen 
(1994:100
0)

KD* Handläggare 
enligt 
lotterilagen

C.3.AUTOMAT-         
SPELSLAGEN

Yttrande till 
Lotteriinspektionen över 
ansökan om 
automatspel

3 § 3 st 
lagen 
(1982:636) 
om anord-
nande av 
visst auto-
matspel

KD* Handläggare 
enligt lag om 
anordnande 
av visst 
automatspel

C.4.ÖVRIGT

C.4.1.Beslut om att utse 
ombud för kommun-
styrelsen i ärenden eller 
mål vid allmän domstol 
eller allmän 
förvaltningsdomstol

KD* Resp VCH

C.4.2.Besluta i ärenden 
om kommunala bidrag 
till bostadsanpassning

KD* ECH 
Handläggar-
enheten

VCH hälsa 
och 
bistånd

C.4.3.Förhyrning av 
lägenhet för 
bostadsändamål för 
andrahandsuthyrning till 
personer med SoL- eller 
LSS-beslut

KD* Bo-
samordnade

Adm. chef

C.4.4. Uthyrning av 
lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som 
ägs av annan än 
kommunen

KD* EHC

C.4.5.Beslut om att 
godkänna eller inte 
godkänna extern 
utförare enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV)

KD* SCH

D. SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

D.1.KULTUR

Namngivning
av kommunala
byggnader, institutioner,   
vägar och 
adressområden

KD* Planerings-
ledare inom 
kultur-
verksamhet

Efter samråd 
med KS ordf 
och förste vice 
ordf. 
Namngivning 
sker enligt 
riktlinjer 
faställda av 
Kf§141/2002 
samt
Ks§90/2005

D.2.ÖVRIGT

Registrering och 
tillståndsgivning enligt 
lotterilagen

39 § jml
16 och 
17 §§ 
lotteri-
lagen

KD* ECH VCH Enligt 
uppdrags 
beskrivning 
eller 
motsvarande

E. SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

E.1.FASTIGHET

Investering i fastighet 
inom budget för 
ospecificerade medel, 
avsedda att regleras 
med hyra, där 
beställning från 
verksamhet finns

KD* Fastighets-
chef

Försäljning av bo- 
stadsrättslägenheter

KD* Efter 
princip-
beslut av 
fullmäktige 
§ 50/2005

Fastighets
chef

Efter 
principbeslut 
av fullmäktige 
§ 50/2005

Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av fastighet, 
lokal och lägenhet.
Avtalstid upp till 5 år.

KD* Fastighets-
chef

Efter 
beställning 
från 
verksamheten

E.2.SÄKERHET

Ärenden inom 
säkerhetsskyddslag och 
pliktlag 

KD* Säkerhets-
chef

Säkerhets-
chef
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat

Ersättare Villkor

Yttrande till militär 
myndighet angående 
ansökan till hemvärnet

KD* Säkerhets-
chef

Bidrag till civilför-
svarsförening

KD* Säkerhets-
chef

Yttrande i 
tillståndsfrågor enligt 
kamerabevakningslagen 
(2018:1200)

KD*
Enligt 
A7

Säkerhets-
chef
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ALLMÄNT OM DELEGERING 

Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan. 
Beslut efter delegering i kommunallagens mening ska skiljas från ren verkställighet och beslut fattade med stöd 
av ställningsfullmakt. 
 
Delegering eller ren verkställighet 
 
Delegering innebär delegering av verklig beslutanderätt att skilja från beslutanderätt som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför. Man talar i det senare fallet om rent verkställande åtgärder eller ren 
verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att fastställa. Med delegeringsbeslut 
brukar dock avses att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta huruvida det från allmänhetens synvinkel är angeläget 
att kunna överklaga beslutet. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
 
Ställningsfullmakt medför att det naturligt följer en viss behörighet att handla på huvudmannens vägnar, 
exempelvis vid direktförsäljning av varor. 
 
Varför delegering? 
 
Främsta skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och nämnden rutinärenden. Av förarbeten framgår även 
att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har all delegationsrätt till tjänstemän delegerats till 

förvaltningschefen, d v s kommundirektören. Skälet härför är framför allt att förenkla hanteringen på 

förvaltningsnivå. Justeringar som beror på förändringar i förvaltningen kan därför vidtagas av 

kommundirektören utan att kommunstyrelsen i varje fall måste ta ställning. Sålunda ändras vidaredelegationen 

betydligt oftare än delegationsordningen. 

När bör nämnden inte delegera? Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba nämndernas 
övergripande ansvar för verksamheterna. 
 
Legala förutsättningar för delegation 
 
Ursprungligen är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens 
vägnar. Enda möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska 
fatta beslut, exempelvis har socialnämnden rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt 
grundskoleförordningen.  
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd. 
Vissa beslut kan dock inte fullmäktige föra ned till nämnd. Dessa framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(KL): 
 
Fullmäktiges uppgifter 
 
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5. val av revisorer  
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
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8. folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9. extra val till fullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till nämnderna. Inte 
heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut. 
Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så länge 
dessa inte strider mot huvudregeln i 5 kap. 1 § KL.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår således av 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
Delegering av ärenden  
 
6 kap. 37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5-8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt,  
4. ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
6 kap. 39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § 
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
--- 
7 kap. 5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämnden verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden 
ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att 
yttra sig, innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
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7 kap. 8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 
och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap.  
 
I Härryda kommun är det endast kommundirektören som är förvaltningschef. 
Nämnderna delegerar genom att fatta beslut om en delegationsordning. Kommunstyrelsen delegerar genom 
att besluta om kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
I Härryda kommun har kommunstyrelsen delegerat till förvaltningschefen (kommundirektören) samtliga beslut 

som förvaltningen sedan ska fatta beslut om. Kommunstyrelsen har därtill överlåtit åt förvaltningschefen att 

delegera denna rätt vidare i förvaltningen.                                                                                              

Förvaltningschefen fattar beslut om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation. 

Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till kommunstyrelsen och förvaltningschefen genom 
kommunkansliet enligt särskild rutin. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
 
Gränssnitten för vad som är möjligt att delegera avgränsas uppåt av befogenheten och nedåt av begränsningar 
enligt kommunallagen. Detta kan åskådliggöras enligt följande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE                                           Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala 

kompetensen. 
Får inte delegera beslut som faller inom 5 kap. 1 KL eller beslut 
som fullmäktige enligt lag eller förordning explicit ska fatta 
beslut om. 
 

KOMMUNSTYRELSEN                                                  Befogenhetsområdet anges i nämndens 
    reglemente, ex  
                                                                                      kommunstyrelsens reglemente, samt lagstiftning. 
                                                                                         Får inte 
delegera beslut enligt 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § KL. 

Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet. 
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning. 

 
FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att 

vidarebefordra om detta framgår av delegationsordningen. I 
kommunen är kommundirektör som är förvaltningschef. 

Delegater 
 
KD* Kommundirektör – i denna egenskap. som förvaltningschef     
SCH    Sektorschef 
VCH    Verksamhetschef/funktionschef 
ECH    Enhetschef 
Bitr ECH    Biträdande enhetschef 
EKCH    Ekonomichef 
PCH     Personalchef 
UCH  Upphandlingschef 
MAS    Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR    Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
ADM  Administratör 
 
  *I nuvarande organisation är kommundirektör förvaltningschef. 
    Tf kommundirektör är också tf förvaltningschef 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING RESPEKTIVE 
FÖRVALTNINGSCHEFENS VIDAREDELEGATION 
 

Gemensamma allmänna bestämmelser 
 
1) Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § 
kommunallagen ska underställas kommunstyrelsen. 
2) Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av kommunstyrelsen antagen budget eller 
kostnadskalkyl för visst projekt. 
3) Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av samma 
delegat. 
4) Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § kommunallagen. 
Jävet ska anmälas till närmaste högre chef. 
5) Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen ska anmälas vid kommunstyrelsens 
ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden.  
6) Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs. Behörigheten att teckna avtal innefattar rätt att företräda kommunen 
gentemot avtalsparten/-erna, och i denna egenskap. kunna framställa krav/invändningar grundade på villkor i 
avtalet m.m., att det föreligger grund för hävning etc. 

 
Allmänna bestämmelser endast för kommunstyrelsens delegationsordning 
7) Vid förfall för ordföranden får vice ordföranden inträda som delegat. 
8) Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. 
9) Förvaltningschef äger rätt att till annan anställd vidaredelegera sin beslutanderätt. Sådan vidaredelegation 
ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 
kommunstyrelsen.  
10) Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne 
till vice ordföranden att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. 
 
Allmänna bestämmelser endast för förvaltningschefens vidaredelegation 

11) Vid förfall för delegat inträder i första hand tillförordnad eller vikarie som delegat om inte annat anges. Om 

inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och beslut inte bör dröja ska 

ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges under respektive punkt. Om även 

denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. Med förfall avses såväl frånvaro som när det 

finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

12) Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska innan kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 

anmälas till registrator för respektive sektor. Registratorn ska sedan anmäla dessa till kommunstyrelsen i form 

av en förteckning över besluten.  

Förkortningar, lagar och övrigt      

AB Allmänna bestämmelser 2005     

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110)    

ANL 

AlkL 

Anläggningslagen (1973:1149) 

Alkohollagen (2010:1622)     

BrB Brottsbalken (1962:700)     

FB Föräldrabalken (1949:381)     
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FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988)    

FL Förvaltningslagen (1986:223)     

Gf Gymnasieförordning (2010:2039)    

KL 

KörkL 

Kommunallagen (2017:725) 

Körkortslagen (1998:488)    

LAV 

Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster     

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning  

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning  

LRL  Ledningsrättslagen (1973:1144)    

LSS 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade    

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU 

OSL 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)   

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)  

SKL Sveriges Kommuner och Landsting    

SL 

SkolF 

Skollag (2010:800) 

Skolförordning (2011:185) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453)     

SOSFS 

Socialstyrelsens 

författningssamling     

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)    

TrF Trafikförordningen (1998:1276)    

ÄrvB Ärvdabalken (1958:637)    

pbb Prisbasbelopp     

Med tillämpning av 6 kap. 37 

§ och 7 kap. 5 § 

kommunallagen delegeras 

följande ärenden som 

redovisas under respektive 

sektor. 

 

    

 

 

Page 299 of 544



  

10 
 

 

 

 

Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A. SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 
 
Följande gäller om ej annat angivits under respektive sektor: 
 

A.1.PERSONAL    KD* får ej 
fatta 
personal 
beslut 
avseende sig 
själv 

   

        

A.1.1.Anställning och 
villkor inkl lön i samband 
därmed 

       

        

Förordnande av tillfällig 
förvaltningschef 

 KS ordf  Max 60 
dagar 

   

        

Förordnande av tillfällig 
sektorschef 

 KD*  Max 60 
dagar 

   

        

Anställning av personal  KD*  Anställning 
av 
sektorschef 
efter samråd 
med ks 
presidium 

   

        

A.1.1.1.Anställning tills 
vidare och tidsbegränsad 
längre än 6 månader 

 KD*      

        

Verksamhetschef samt 
övrig direkt underställd 
personal 

    SCH   

        

Enhetschef, biträdande 
enhetschef och övrig 
direkt underställd 
personal 

    VCH  Efter samråd 
med SCH 

        

Övrig personal inom 
respektive enhet 

    ECH resp 
Bitr ECH 

 Inom resp 
ansvars-
område enligt 
befattnings-
beskrivning 
eller dyl 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A.1.2.Löneförhandlingar 
förutom vid 
nyrekrytering 

  KD* Betr 
sektorschef, 
efter samråd 
med ks 
presidium 

   

        

Samtliga underställda     SCH  Efter samråd 
med PCH 

        

A.1.3.Lokalt kollektivt 
avtal inkl årlig 
lönerevision 

 KD*   PCH   

        

A.1.4.Uppsägning eller 
avsked 

 KD*  Betr 
sektorschef, 
efter samråd 
med ks 
presidium 

   

        

Samtliga underställda     SCH PCH Efter samråd 
med PCH 

        

A.1.5.Avslut av 
anställning med 
förmåner utöver lag eller 
avtal 

 KD*   SCH PCH Efter samråd 
med PCH 

        

A.1.6.Disciplinpåföljd  KD*      

        

Samtliga underställda     SCH  Efter samråd 
med PCH 

        

A.1.7.Omplacering        

        

Samtliga underställda 
om enighet ej uppnåtts 
mellan sektorerna 

 KD*      

        

Samtliga underställda 
om enighet ej uppnåtts 
mellan berörda chefer 
inom sektorn 

    SCH  Efter samråd 
med PCH 

        

A.1.8 Beslut om åtgärder 
efter utredning enligt 
diskrimineringslagen 

 KD*   PCH   

        

A.1.9.Bilavtal  KD*   SCH  Enligt riktlinjer 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A.1.10..Ledighet längre 
än 14 dagar, i de fall 
ledigheten inte följer av 
lag, annan författning 
eller avtal (då betraktas 
det som ren 
verkställighet) 

       

        

Förvaltningschef  KS ordf KS vice 
ordf 

    

        

Sektorschef  KD*      

        

Verksamhetschef samt 
övrig direkt underställd 
personal 

    SCH   

        

Enhetschef samt övrig 
direkt underställd 
personal 

    VCH   

        

Personal inom enhet     ECH   

        

A.1.11.Förbud mot 
bisyssla 

7c § LOA 
AB § 8 

KD*   Närmast 
överordnad 
chef 

 Inom resp 
område med 
PCH 

        

A.1.12.Utbildning, 
konferenser och övriga 
tjänsteresor med mer än 
5 dagars frånvaro eller 
en kostnad som 
överstiger ett basbelopp 

       

        

Förvaltningschef   KS ordf KS vice 
ordf 

    

        

Sektorschef  KD*      

        

Samtliga underställda     SCH   

        

A.2.ORGANISATION        

        

Organisation-
förändringar inom 
sektorn  

 KD*  Dock ej 
orga-
nisationsför-
ändringar 
som faller 
inom 5:1 
eller 6:38 KL 

SCH  Efter samråd 
med KD 

        

A.3.EKONOMI        
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A.3.1.1.Inköp inom 
budget och val av 
leverantör 

 KD*      

        

Ej överstigande 50 pbb     UCH EKCH  

        

A.3.1.2.Inköp inom 
budget och val av 
leverantör, 
sektorsspecifikt 
 
 
< 5 pbb 
 
 
 
 
< 10 pbb 
 
< 50 pbb 

 KD*                                  
 
 
  
 
 
besluts-
attestant 
 
 
 
VCH   
 
SCH                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets-
chef 

              
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endast ers för 
sektorn TOF 

        

A 3.1.3 Överskridande av 
investeringsanslag med 
maximalt 10 %, inom 
ramen för sektorns 
sammanlagda 
investeringsbudget för 
innevarande år. 

 KD*   SCH   

        

A 3.1.4.Ramavtal och val 
av leverantör 

 KD*      

        

Förvaltnings-
övergripande upp till en 
årlig förbrukning om 50 
pbb 

    UCH EKCH  

        

Sektorsspecifik upp till 
en årlig förbrukning om 
50 pbb 

    SCH UCH  

        

A.3.1.4.1 Tilldelning av 
kontrakt som grundar sig 
på ramavtal 
 
< 5 pbb 
 
< 10 pbb 
 
< 50 pbb 
 
 

 KD*    
 
 
 
ECH 
 
VCH 
 
SCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
UCH 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A.3.1.5.Anskaffnings-
beslut avseende 
ändrings- och tilläggs-
arbeten i avtalad bygg- 
och anläggnings- 
entreprenad. 

 KD*   VCH   

        

A.3.1.6.Avtal om 
samverkan på 
upphandlingsområde 

 KD*   UCH EKCH  

        

A.3.1.7.Beslut att 
avbryta en upphandling 

 KD*   UCH   

        

A.3.2.Utse 
beslutattestanter 

 KD*   SCH   

        

A.3.3.Bevilja handkassa  KD*   SCH UTK 
SHB TOF 
ADM Adm 
chef  
SOC 

  

        

A.3.4.Försäljning under 
50 pbb 

 KD*   SCH Fastighets-
chef 

Endast ers för 
sektorn TOF 

        

A.3.5.Placeringsärenden 
(tex obligationer, 
bankflyttningar m m ) 

 KD*   VCH   

        

A.3.6.Skadestånd och 
annan ersättning upp till 
6 pbb 

 KD*   VCH 
Upp till 4 
pbb 
 
 

 Enligt faställd 
rutin 

        

A.3.7.Avstängning  m m  
(från service kund ej 
betalar för) 

 KD*   VCH  Enligt riktlinjer 
eller 
motsvarande 

        

A.3.8.Avskrivning av 
fodran upp till 4 pbb 

 KD*   1) VCH 
upp till 2 
pbb om 
fordran ej 
helt bokfm 
avskriven 
2) Ekono- 
michef upp 
till 2 pbb om 
fordran helt 
bokfm 
avskriven 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

A.3.9. I egenskap. av 
fordringsägare avge 
framställning till 
kronofogdemyndigheten 
enligt lag om 
betalningsföreläggande 
och handräckning. 

 KD*   EKCH   

        

A.3.10.Upplåning 
Inom av fullmäktige 
meddelad ram 

 KD*   EKCH   

        

A.4.ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

       

        

Beslut om icke 
utlämnande av 
handlingar samt 
uppställande av 
förbehåll 

2:14 TF 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp 
verksamhet 
och 
kommunjurist 
i övriga fall 

        

A.5.RÄTTEGÅNG OCH 
FÖRRÄTTNINGAR 

       

        

Beslut att inleda 
rättegång eller 
förrättning 

 KD*   SCH 
Fastighets-
chef o adm 
förvaltare 
TOF 

  
Hyres-
nämnds-
ärenden 

        

Beslut att överklaga dom 
eller beslut samt begära 
omprövning 

 KD*   SCH  Om 
tvistbeloppet 
understiger 
5 pbb och 
frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

        

Befullmäktiga ombud att 
föra kommunens talan 
vid rättegång eller 
förrättning 

 KD*   SCH   

        

Avvisande av försent 
inkomna överklaganden 

24 § FL KD*   VCH   

        

Omprövning av tidigare 
beslut 

 KD*   Resp 
besluts-
fattare 

 Efter samråd 
med 
överordnad 
chef 

        

Avvisande av enskilds 
ombud 

9 § FL KD*   SCH  SCH efter 
samråd med 
kanslichef 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

        

        

A.6.YTTRANDE        

        

Avge yttrande med 
undantag av 
6 kap. 38 § KL 

 KD*      

        

A.7.FIRMATECKNARE        

        

Utse firmatecknare när 
delegat inte ska teckna 
firma 

 KD*      

        

A.8. BIDRAG        

        

Beslut om bidrag till 
föreningar avseende 
resa till kommunens 
vänorter 

 KS ordf      

        

Beslut om 
föreningsbidrag 

 KD*  I enighet 
med 
riktlinjer 

Se resp 
sektor, PCH 
för 
personalföre
ning 

  

        

A.9.AVTAL        

        

Träffa avtal i övrigt inom 
kommunens 
verksamhetsområden 

 KD*  Under förut- 
sättning att 
rätten att 
träffa avtal 
ej: 
1) strider 
mot 5 kap. 
1 § eller  
6 kap. 38 § 
KL 
2) följer sär-
skilt av be-
fattningsbe- 
skrivn eller 
liknande 
3) överstiger 
50 pbb 

   

        

Träffa avtal i övrigt inom 
sektorns 
verksamhetsområden 

 KD*   SCH  Under förut- 
sättning att 
rätten att 
träffa avtal ej  
1) strider mot 
5 kap. 1 § eller 
6 kap. 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

38 § KL 
2)följer sär- 
skilt av be-
fatningsbe- 
skrivn eller 
 liknande 
3)överstiger 
50 pbb 

        

A.10.ÖVRIGT        

        

A.10.1.Beslut i övriga 
ärenden som till art och 
omfattning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

        

A.10.2.Representation 
av större omfattning 

 KS ordf      

        

A.10.3.Resor utomlands 
för förtroendevalda 

 KS ordf      

        

A.10.4.Rätten att 
meddela föreskrifter om 
förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus 

2 kap.7 § 
förordning 
(2003:789)
om skydd 
mot 
olyckor 

KD*  På inrådan 
av 
Räddnings-
tjänsten 
Stor-
göteborg 

   

        

A.10.5.Tillstånd att 
använda kommunens 
vapen 

 KD*   ECH 
kommuni-
kation 

  

        

A.11.KRIS/BEREDSKAP        

        

Tjänsteman i beredskap. 
(TIB) 
Vidta nödvändiga 
åtgärder i akuta 
situationer som innebär 
trängande fara för 
människors liv och hälsa 
samt skada på egendom 
av stort ekonomiskt 
värde, vars beslut inte 
kan anstå och som syftar 
till att förhindra eller 
begränsa skadornas 
omfattning.  
 

Lag 
(2006:544) 
om kom- 
muners 
och 
landstings 
åtgärder in 
för och vid 
extraordin-
ära 
händelser i 
fredstid 
och höjd 
beredskap 

KD*   TIB   

        

        

 

Page 307 of 544



  

18 
 

Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

B. SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 
        

        

B.1.AVTAL        

        

Plankostnadsavtal vid 
mindre planändrings- 
Ärenden 

 KD*   SCH SHB VCH 
Plan o 
bygglov 

 

        

Besluta om uttag av 
gatukostnadsersättning i 
samband med mindre 
planändringsärenden 

 KD*   SCH SHB VCH 
Mark o 
bostad 

 

        

Nyttjanderättsavtal 
avseende allmän 
platsmark 

 KD*   VCH Trafik Park- 
mästare 

 

        

Va-anslutning av 
fastighet utanför verk-
samhetsområdet 

 KD*   VCH VA o 
Avfall 
 

VA-
ingenjör 

 

        

Beslut om 
avbetalningsplan för 
gatukostnader 

6 kap. 
36 § PBL 

KD*   EKCH   

        

Jämkning av 
betalningsvillkor för 
gatukostnader  

6 kap. 
37 § PBL 

KD*   EKCH   

        

Beslut om 
avbetalningsplan för 
anläggningsavgift 

36 § LAV KD*   EKCH   

        

B.2.MARK OCH  
BOSTAD 

       

        

Avtal om nyttjanderätt 
med undantag av allmän 
platsmark, bostäder och 
lokaler. Max tid 5 år 
 

 KD*   VCH Mark 
o bostad 

Mark-
ingenjör 

 

        

Arrendera eller hyra ut 
mark, bostäder eller 
exploateringslokaler för 
en tid om högst 5 år 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

Mark-
ingenjör 

 

        

Upplåta eller förvärva 
servitut eller servituts- 
liknande rättighet 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o 
bostad 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

Avtal om ersättning till 
fastighetsägare till följd 
av ändrad utfart eller 
annan utgång mot 
allmänna platser i 
samband med 
detaljplan, till ett värde 
av högst 15 
prisbasbelopp. 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

Mark-
ingenjör 

 

        

Förvärva och sälja mark 
och rättigheter för 
genomförande av 
antagen detaljplan till ett 
värde av högst 
15 basbelopp 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o bostad 

 

        

Över- eller upplåta mark 
för villa eller 
egnahemsbebyggelse till 
enskilda och företag 
inom detalj- 
planelagt område 

 KD*   VCH mark o 
bostad 

Mark-
ingenjör 

 

        

Över- eller upplåta 
mark för industriända- 
mål inom detaljplane- 
lagt område upp till 
60 pbb 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

SCH SHB  

        

Fastställa priset vid 
försäljning av tomter för 
egnahem inom 
detaljplanerat område 
till enskilda och före- 
tag upp till 60 bas- 
belopp vid varje tillfälle 
under förutsättning att 
försäljningen ej är av 
mer principiell beskaff-
enhet och att större 
förlust ej uppstår 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

SCH SHB Efter samråd 
med SCH 

        

Ansöka om lantmäteri- 
förrättning, vara kom- 
munens ombud i sådan 
förrättning och under- 
teckna överens- 
kommelse i anslutning 
därtill 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o bostad 

 

        

I egenskap. av fastig- 
hetsägare avge fram- 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o bostad 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

ställning eller yttrande 
angående bygglov, 
fastighetsplan, fastig- 
hetsbildning m m 
        

I egenskap. av 
fastighetsägare avge 
framställning till 
kronofogdemyndigheten 
enligt lag om 
betalningsföreläggande 
och handräckning. 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o bostad 

 

        

Utsträcka, nedsätta, 
döda, sammanföra och 
relaxera inteckningar, 
uttaga och utbyta pant- 
brev samt därmed 
jämförliga åtgärder 

 KD*   Mark-
ingenjör 

VCH Mark 
o bostad 

 

        

Besluta om förtur till 
bostad 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

SCH SHB  

        

Besluta i ärenden om 
kommunala bidrag till 
bostadsanpassning 

 KD*   VCH Mark o 
bostad 

SCH SHB  

        

B.3.PLANÄRENDE        

        

Avlämna yttrande i plan- 
och fastighetsärende 

 KD*   VCH Plan o 
bygglov  

Stads- 
arkitekt 

 

        

Företräda 
kommunstyrelsen vid 
förrättnings- 
sammanträden 

4 kap. FBL KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Beslut om planbesked i 
de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finns i 
en aktuell eller 
aktualitetsförklarad 
översiktsplan 

PBL  
5 kap. 
2 o 5 §§ 

KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Beslut om 
överenskommelse med 
sökanden att planbesked 
får lämnas senare än 
inom fyra månader 

PBL  
5 kap.  
4 § 

KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Beslut att göra anmälan 
till inskriv-
ningsmyndigheten för 
anteckning i 

 KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

fastighetsregistrets 
allmänna del när fråga 
om prövning enligt 6 
kap. 5 § PBL har väckts 
        

Påkalla fastighets- 
reglering som behövs för 
att mark och vatten ska 
kunna användas för 
bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt 

FBL 5 kap. 
3 § tredje 
stycket 

KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Besluta att ansöka om 
fastighetsbestämning 

FBL 14 
kap.1a§ 
första 
stycket 3-7 

KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Rätt att påkalla 
förrättning 

ANL 18§ KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Godkännande av för- 
rättning, förrättnings- 
beslut eller gräns- 
utmärkning 

FBL 15:11 KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Godkännande av beslut 
eller åtgärd av 
lantmäterimyndighet 

ANL 30§ 
LRL 28§ 

KD*   VCH Plan o 
bygglov 

Stads-
arkitekt 

 

        

Besluta om avvisning av 
överklagande i PBL-
ärenden utanför miljö- 
och byggnads- 
nämndens område enligt 
24 § FL  

 KD*   ADM   

        

B.4.TRAFIK        

        

Regleringar genom 
lokala trafik- 
föreskrifter 

TrF  
10 kap. 1 § 
andra 
stycket 

KD*   SCH SHB VCH Trafik 
Trafik-
ingenjör 
 

 

        

Tillfälliga regleringar 
genom lokala trafik- 
föreskrifter 

Trf 10 kap. 
1 § 

KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH Trafik  

        

Föreskrifter med 
särskilda trafikregler 

Trf 10 kap. 
14 § 

KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  

        

Undantag från  
bestämmelser 

TrF 
13 kap. 3 § 
punkt 1-5,  

KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

7-8, 11, 13, 
15, 
17-19, 
21-25, 27 

        

Föreskrift om 
bärighetsklass 

Trf  4 kap. 
11 § 

KD*   SCH SHB VCH trafik  

        

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Trf 13 kap. 
8 § 

KD*   Trafik-
handläggare 
myndighet 

-Trafik-
ingenjör 
-VCH trafik 

 

        

Bidrag till vägföreningar  KD*   VCH trafik  Enligt kf beslut 
 § 3/2012 

        

Förordnande av 
parkeringsvakter 

LKP 6 § KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  

        

Beslut om fordonsflytt 
samt ansöka om 
ägarbyte enl 6 § punkt 3 

Lagen 
1982: 
129 om 
flyttning av 
fordon i 
vissa fall 

KD*  Ägarbyte 
enligt 6 § 
punkt 1-2 
betraktas 
som verk-
ställighet 

Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  

        

Besluta om att upplåta 
saluplats på salutorg 

 KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  

        

Yttrande till polis- 
myndigheten an- 
gående upplåtelse av 
offentlig plats 

 KD*   Trafik-
ingenjör 

VCH trafik  

        

B.5. KOLLEKTIVTRAFIK    
FÖR 
FUNKTIONSHINDRADE 

       

        

Beslut om färdtjänst Lag (1997: 
736) om 
färdtjänst  

KD*  Enligt 
riktlinjer 

Trafik-
handläggare 
myndighet 

-Trafik-
ingenjör 
-VCH trafik 

 

        

Beslut om riksfärdtjänst Lag (1997: 
735) om 
riksfärd-
tjänst 

KD*  Enligt 
riktlinjer 

Trafik-
handläggare 
myndighet 

-Trafik-
ingenjör 
-VCH trafik 

 

        

B.6.ÖVRIGT        

        

Beslut om tillstånd till 
åtgärd inom natur- 
reservat 

 KD*  Avser 
åtgärder, i 
den mån de 
inte är av 
principiell 

SCH SHB   
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

beskaff-
enhet eller 
av större 
vikt, som 
enligt beslut 
att bilda 
naturreser-
vat kräver 
kommunens 
tillstånd 

        

Utse ombud att föra 
kommunens talan i mål 
eller ärenden inom 
sektorns verk- 
samhetsområde 

 KD* 
enligt 
A.5 

  SCH SHB   

        

        

C. SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST M M 
        

Generell begränsning i delegation (vidaredelegation) 
Rätten att fatta beslut enligt delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders anställning eller särskild prövning vad 
avser beslut enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS och LMA. 
 

C.1.FÖRENINGSBIDRAG        

        

Beslut om bidrag till 
sociala ideella 
organisationer 

 KD*  I enighet 
med 
riktlinjer 

SCH  I enighet med 
riktlinjer 

        

C.2.ALKOHOLLAGEN        

Beslut om tillfälligt ser-
veringstillstånd till slutna 
sällskap under enstaka 
tidsperiod eller vid en-
staka tillfälle 

8 kap 2 § 

AlkL  
KD*   Handläggare 

enligt AlkL 

 

 Inom 

normaltiden 

kl.11.00-01.00 

        

Beslut om tillfällig 

utökning av serveringstid 

i befintliga 

serveringstillstånd vid 

servering till slutna 

sällskap  

8 kap 19 § 

AlkL 
KD*   Handläggare 

enligt AlkL 

 

 Inom 

serveringsställ

et 

kl.10.00- 

02.00 

        

Beslut om tillfälligt 

särskilt tillstånd för 

provsmakning vid 

arrangemang 

8 kap 6 § p 

2 AlkL 
KD*   SCH  Inom 

normaltiden 

kl.11.00-01.00 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

Beslut om stadigvarande 

särskilt tillstånd för 

provsmakning vid 

tillverkningsstället 

8 kap 7 § 

AlkL 

KD*   SCH  Inom 

normaltiden 

kl.11.00-01.00 

        

Beslut om stadigvarande 
utökning i befintliga ser-
veringstillstånd med av-
seende på; serveringstid, 
lokaler inom serverings-
stället samt uteplats, 
dryckesslag 

8 kap  
2 § AlkL  

 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL 

 

 Inom 

serveringsställ

et 

kl 11.00-01.00  

och för 

uteplats 

kl. 11.00-

22.00 på 

vardagar och  

kl. 11.00-

23.00 på fred.-

lörd. 

 

        

Beslut om särskilt 

tillstånd för nyttjande av 

gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 

14 § AlkL 

KD*   Handläggare 

enligt AlkL 
  

        

Godkännande av lokal 
för catering-verksamhet 
vid servering till slutna 
sällskap 

8 kap 4 § 
AlkL 

 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL 

 

  

        

Beslut om serveringstill-
stånd efter ansökan från 
konkursbo  

9 kap  
12 § AlkL 

 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL 

 

 Med som 

mest samma 

omfattning 

som gällde vid 

konkurstillfälle

t 

        

        

Beslut att meddela erin-
ran 

9 kap  
17 § AlkL 

 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL 

 

  

        

Återkallelse av serve-
ringstillstånd då tillstån-
det inte längre utnyttjas 

9 kap  
18 § p 1 
AlkL 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

 

        

Beslut att begära biträde 
av polismyndighet 

9 kap 9 § 
AlkL 

 

KD*   Handläggare 
enligt AlkL  

 

  

C.3.LOTTERILAGEN        

        

Yttrandet till lotteri- 
inspektionen angående 
drifttillstånd för värde- 
automater och 
restaurangkasino 

44 § 
Lotteri-
lagen 

KD*   Handläggare 
enligt 
lotterilagen 

  

        

C.4.AUTOMAT-         
SPELSLAGEN 

       

        

Yttrande till 
Lotteriinspektionen över 
ansökan om 
automatspel 

3 § 3 st lag 
om anor-
dnande av 
visst auto- 
matspel 

   Handläggare 
enligt lag om 
anordnande 
av visst 
automatspel 

  

        

C.5.FÖRVALTNING 
/ORGANISATION 

       

        

Yttrande till 
Transportstyrelsen eller 
domstol i 
körkortsärenden 

3 kap. 8 § 
och 5 kap. 
2 § 
körkortsför
-ordningen 

KD*   Socialsek   

        

Dödsboanmälan till 
tingsrätt 

20 kap. 8a 
ÄrvB 

KD*   Assistent i 
ekonomi-
grupp 

  

        

Beslut om att utse 
ombud för kommun- 
styrelsen i ärenden eller 
mål vid allmän domstol 
eller allmän 
förvaltningsdomstol 

 KD*   Resp VCH   

        

C.6.ÖVRIGT        

        

Förhyrning av lägen- 
het för bostadsända- 
mål för andrahandsut- 
hyrning till personer 
med SoL- eller LSS- 
beslut 

 KD*   Bo-
samordnare 

Adm. chef  
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

Fastställa rutiner för 
egenvård inom hälso- 
och sjukvården 

 KD*   MAS 
/MAR 

  

        

Fastställa rutiner för 
hantering och använd- 
ning av medicintekniska 
produkter inom  
hälso- och sjukvården 

 KD*   MAS 
/MAR 

  

        

Beslut om att godkänna 
eller inte godkänna 
extern utförare enligt 
lagen om 
valfrihetssystem (LOV) 

 KD*      

        

D. SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
        

        

D.1.KULTUR        

        

D.1.1.Kulturbidrag  KD*   VCH   

        

D.1.2.Namngivning 
av kommunala 
byggnader, institutioner,   
vägar och 
adressområden 

 Kultur-
sekre-
terare 

    Efter samråd 
med ks ordf 
och vice ordf. 
Namngivning 
sker enligt 
riktlinjer 
faställda av 
Kf§141/2002 
samt 
 Ks§90/2005 

        

D.2.UTBILDNING        

        

D.2.1.Grundskola, 
särskola och gymnasium 

       

        

Fördelning mellan 
årskurserna av 
undervisningstiden 

SkolF 9:4, 
10:3 

KD*   VCH   

        

Beslut om hur 
modersmåls-
undervisningen ska 
anordnas 

SkolF  
5:10 

   ECH   

        

Plan för utbildning på 
introduktionsprogram 

SL 17:7 KD*   VCH   

        

Arbetsplatsförlagt 
lärande 

Gf 4:12, 
13 

KD*   ECH   
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

        

Undervisningstid Gf 4:22 KD*   ECH   

        

D.2.2.Förskole-
verksamhet och skol- 
barnomsorg 

       

        

D.2.2.1 Tillsyn av 
fristående förskola, 
fritidshem och 
pedagogisk omsorg  
 

       

        

Beslut om anmärkning 
samt avstående från 
ingripande 

SL 26:11 -
12 

KD*   SCH   

        

Beslut om föreläggande 
samt avstående från 
ingripande 

SL 26:10 -
12 

KD*   SCH   

        

D.2.3.Allmänt        

        

Fastställande av 
likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande 
behandling 

SL 6:8 KD*   ECH   

        

Rutiner för klagomål SL 4:8 KD*   VCH   

        

Rätt att fatta beslut om 
anställning av lärare och 
förskollärare utan  
behörighet och 
legitimation för längre 
tid än 6 mån, dock högst 
ett år i sänder 

SL 2:19 KD*   ECH   

        

Avtal om 
utbildningsplats 

 KD*   VCH   

        

D.2.4.Avtal om 
upplåtelse av skol och 
förskolelokal 

       

        

-avseende 
schemabokning över 
period, inom  
verksamhetstid 
 

 KD* 
Enligt 
A10 

  ECH  Avtal 
Maximalt ett 
läsår. Samråd 
ska ske med 
fastighetschef 

E. SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD 
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

E.1.FASTIGHET        

        

Investering i fastighet 
inom budget för  
ospecificerade medel, 
avsedda att regleras 
med hyra, där 
beställning från 
verksamhet finns 

 KD*   Fastighets-
chef 

  

        

Försäljning av bo- 
stadsrättslägenheter 

 KD*  Efter 
princip-
beslut av 
fullmäktige  
§ 50/2005 

Fastighets 
chef 

 Efter 
principbeslut 
av fullmäktige  
§ 50/2005 

        

Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av fastighet, 
lokal och lägenhet. 
Avtalstid upp till 5 år. 

 KD*   Fastighets-
chef 

 Efter 
beställning 
från 
verksamheten 

        

E.2.BEVILJANDE  AV 
KOMMUNALA BIDRAG 
TILL IDEELLA 
ORGANISATIONER 

 KD*  I enlighet 
med 
riktlinjer 

   

        

Start- och 
ledarutbildningsbidrag 

    ECH  Enligt riktlinjer 

        

Verksamhetsbidrag      ECH VCH 
Mark o 
anlägg 

Enligt riktlinjer 

        

Lokal- och 
anläggningsbidrag 

    ECH VCH 
Mark o 
anlägg 

Enligt riktlinjer 

        

Bidrag till pensionärs - o 
handikappförening 

    ECH VCH 
Mark o 
anlägg 

Enligt riktlinjer 

        

Selektiva bidrag     ECH VCH 
Mark o 
anlägg 

Enligt riktlinjer 

        

Investeringsbidrag     ECH VCH 
Mark o 
anlägg 

Enligt riktlinjer 

        

Övriga bidrag     VCH 
Mark o 
anlägg 

ECH Enligt riktlinjer 

        

E.3.SÄKERHET        
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Ärende/Beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor  Vidare- 
delegat 

Ersättare Villkor 

        

Ärenden inom 
säkerhetsskyddslag och 
pliktlag  

 KD* Säkerhets-
chef 

 Säkerhets-
chef 

  

        

Yttrande till militär 
myndighet angående 
ansökan till hemvärnet 

 KD*   Säkerhets-
chef 

  

        

Bidrag till civilför- 
svarsförening 

 KD*   Säkerhets-
chef 

  

        

Yttrande i 
tillståndsfrågor enligt 
kamera-
övervakningslagen 
(2013:460) 

 KD* 
Enligt 
A7 

  Säkerhets-
chef 

  

        

E.4.ÖVRIGT        

        

E.4.1.Registrering och 
tillståndsgivning enligt 
lotterilagen 

SL 9:21    Assistent Handlägga
re enligt 
arbets-
ordning 

Enligt 
uppdrags 
beskrivning 
eller 
motsvarande 

        

 

VERKSTÄLLIGHET                                                                                                                                                         

     Bilaga 1 

 

PERSONAL 

 

 Tidsbegränsade anställningar under sex månader 

 Ledighet understigande 14 dagar 

 Avtal om lån av kommunal utrustning 

 Kurser 

 Beviljande av ledighet som följer av lag eller avtal 
 

EKONOMI 

 

 Inköp understigande 1 basbelopp per tillfälle om det är löpande inköp inom budget 

 Försäljning av inventarier som ej längre kan användas i förvaltningen 

 Avrop på ramavtal inom budget samt tilldelning inom budget genom förnyad konkurrensutsättning 

 Skadestånd upp till 5.000 kr 

 Avskrivning av fordran upp till 5.000 kr 
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-16 2018KS541  003

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 122 att revidera arvodesreglemente 
för kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag.

Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och 
godkänna avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning 
(arvode och personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive 
samverkanskommun.

Från och med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden 
till välfärdsnämnden. För det fall att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden på socialtjänstens och de offentliga 
utbildningsväsendets område finns det behov av översyn av arvodesreglementet vad 
gäller ersättningen till ordförande och vice ordförande i ett sådant utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och 
myndighetsutskottet inte innefattas i bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode 
och tabell för inläsningsarvode.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i 
enlighet med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda.

Ärende
Den 18 juni 2018 i § 122 beslutade kommunfullmäktige att revidera arvodesreglemente 
för kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag. 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda träder i kraft från och med den 1 
januari 2019.
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Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och 
godkänna avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning 
(arvode och personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive 
samverkanskommun.

Den 16 oktober 2017 i § 159 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en ny 
politisk organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Från och 
med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden till 
välfärdsnämnden. Demokratiberedningens rekommendation är att välfärdsnämnden 
bedriver myndighetsfrågorna i ett utskott. Under förutsättning att välfärdsnämnden 
beslutar att inrätta ett myndighetsutskott finns det behov av översyn av 
arvodesreglementet vad gäller ersättningen till ordförande och vice ordförande i ett sådant 
utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och 
myndighetsutskottet inte innefattas i bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode 
och tabell för inläsningsarvode.

Förvaltningens förslag till ersättningsnivåer är baserade på en sammanvägning av tidigare 
ersättningsnivåer enligt Härryda kommuns arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda fastställt den 26 februari 2018 i § 33 samt en bedömning av antal 
sammanträden per år och antal ärenden per sammanträde. Vidare har hänsyn tagits till 
närliggande kommuners ersättningsnivåer.

Förslaget innebär att i de fall då ledamot och ersättare från Härryda kommun väljs till 
ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden ska de beviljas 2,5 procent 
respektive 1,25 procent av riksdagsledamotarvodet i årsarvode. Förslaget innebär vidare 
att ledamot och ersättare i överförmyndarnämnden som Härryda kommun har valt ska 
beviljas inläsningsarvode för sammanträden motsvarande 1,5 timmar för första timmen.

Under förutsättning att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett myndighetsutskott föreslår 
förvaltningen att ordförande och vice ordförande beviljas 15 procent respektive 7 procent 
av riksdagsledamotarvodet i årsarvode. Förslaget innebär vidare att ledamot och ersättare 
i myndighetsutskottet ska beviljas inläsningsarvode för sammanträden motsvarande 2 
timmar för första timmen.

Resterande ändringar som föreslås är av rent språklig och redaktionell art. Följande 
ändringar föreslås.

 Punkt 2.2 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån: Ändra meningen 
”Ersättningen betalas ut kontant i februari året efter det år ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst redovisas” till följande ” Ersättningen betalas ut till den 
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förtroendevalde i februari året efter det år ersättningen för förlorad arbetsinkomst 
redovisas”.

 Komplettera punkt 2.8 Arvodesbelopp med tillägget ” Arvodet ska regleras årligen 
per den 1 januari.”

 Bilaga 1: Stryk meningen i **) ”På grund av de särskilda förutsättningarna skall 
dagarvodet inte maximeras” då det inte finns någon begränsning av 
sammanträdesarvode per dag.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga

1. Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda (ny text 
är gulmarkerad, borttagen text är överstruken och rödmarkerad).
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ARVODESREGLEMENTE 

FÖR

KOMMUNALT 

FÖRTROENDEVALDA

Gällande från den 1 januari 2019
Fastställt av kommunfullmäktige

den 18 juni 2018, § 122

Page 324 of 544



2

1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan.

För kommunalråd finns särskilda bestämmelser.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta 
reglemente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller 
förrättning skall utbetalas.

Kommunfullmäktige fastställer reglementet.

En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode. 

2.  ERSÄTTNINGAR

Ersättning kan utbetalas

 dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-
ersättning

 dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning.

2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning per timme beräknad på grundval av inkomst av tjänst 
eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda inkomstdeklarationen. 

deklarerad årsinkomst enl ovan
12 x 165 timmar (=1 980 timmar)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvode.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 40 
% av riksdagsledamotsarvode eller högre.

2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN

Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy. 

I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg 
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behöver lämnas. Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari året efter det år 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst redovisats.

2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN

Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag.

2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild 
framställan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar 
funktionsnedsatt person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som 
föranletts av uppdraget.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen.

2.5 ÅRSARVODE

Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda. 

Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla 
förändringen. 

Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden.

Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga 
arbetsuppgifter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår 
möte med presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och 
dialogmöte, samt kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata 
organ.

Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige.
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2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE

Sammanträdesarvode utbetalas i form av

 inläsningsarvode
 timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman.

Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten. 

Sammanträdesarvode utbetalas 

 till närvarande ledamöter
 till närvarande ersättare

Sammanträdesarvode utbetalas ej

 till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i 
välfärdsnämnden.

 till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.  

 till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till 
nämndsammanträde/beredningar. 

 till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte.

Reseersättning utbetalas dock.

2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM.

Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant.

a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-
styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige 
inrättade samrådsorgan.

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till 
ordförande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett 
engångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice 
ordförande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor.

c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.

d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott. 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.
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f. Besiktning eller inspektion.

g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 
tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode 

Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h. 

Beslut avseende: Behörig att besluta:
Presidiet i kommunfullmäktige En ur kommunfullmäktiges presidium

Ledamot i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande och vice ordföranden En ur nämndens presidium
i nämnd/styrelse

Ordförande och vice ordföranden Kommunfullmäktiges ordförande
 i beredning

Ledamot i nämnd/styrelse Ordförande i nämnden/styrelsen

Ledamot i beredning  Ordförande i beredning 

2.8  ARVODESBELOPP

Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari. 

Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet.

2.9  SÄRSKILDA ARVODEN

Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden.

2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING

För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte. 
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid 
protokollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer.

Page 328 of 544



6

3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I 
     SAMMANTRÄDEN

Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt 
deltagande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven. 

4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM.

Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. 
Praktiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren.

Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen.

Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar.

För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och 
ersättningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta. 

Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs.

Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad.

Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott.

Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet.

Preskriptionsregler

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För 
näringsidkare gäller arton månader.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2.

Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

5.  FÖRSÄKRING

Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
drag.
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BILAGA 1

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges)

Kommunfullmäktige
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande…..........................

Fasta beredningar
ordförande .........................................................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

Tillfälliga beredningar*
(beslutade av fullmäktige)
ordförande .........................................................
vice ordförande .................................................

18,0% 
7,0% 

14,0% 
8,0% 

Beslutas av kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige 

Revisionen
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................
revisor................................................................

8,0% 
4,0% 
3,0% 

Kommunstyrelsen
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………...

105,0%
40,0%
100,0%

Välfärdsnämnden
ordförande……………………..........................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

100,0%
40,0%

Miljö- och bygglovsnämnden
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande..............................

13,0% 
7,0% 

Valnämnden**
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................

Överförmyndarnämnden
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

1,25% 
0,625% 

2,5%
1,25%
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Utskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

Välfärdsnämndens myndighetsutskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

13,0%
7,0%

15,0%
7,0%

Särskilt utsedda råd 
ordförande..........................................................
vice ordförande .................................................

1,0% 
0,5%

Arbetsgrupp i fast beredning***
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

0,1% 
0,05% 

SAMMANTRÄDESARVODE
Timarvode..........................................................
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6

0,3636%

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag.

Inläsningsarvode
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per 
halvtimma med timarvode.

Kommunfullmäktige…………………………..
Fast beredning………………………………...           
Tillfällig beredning …………………………...
Revisionen…………………………………….               
Kommunstyrelsen …………………………….  
Välfärdsnämnden……………………………...
Miljö- och bygglovsnämnden…........................
Valnämnden…………………………………...
Överförmyndarnämnden………………………
Särskilt utsedda råd……………………………
Arbetsgrupp i fast beredning………………….
Begravningsofficianter………………………..
Utskott………………………………………...
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………...

 

2
1,5
1,5
2
2,5
2,5
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande.
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).    
       Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag. 
        Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag.
        Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme 
      för utfört arbete. På grund av de särskilda förutsättningarna skall dagarvodet inte maximeras.
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till 
arbetsgruppens entledigande
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Utvecklingsfunktionen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-16 2018KS973  003

Kommunstyrelsens tolkning av arvodesreglementet för kommunalt 
förtroendevalda – fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Sammanfattning
Av 4 kap. 12 och 15 §§ kommunallagen (2017:725), KL, följer att förtroendevalda har 
rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar 
när de fullgör sina uppdrag samt att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för sådan 
ersättning. 

I arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda som gäller från den 1 januari 2019, 
fastställt av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 122, anges bl.a. att en förtroendevald 
har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Det anges även att 
schablonersättning utgår när den förtroendevalde har visat att denne förlorat 
arbetsinkomst men inte till vilket belopp. Sådan schablonersättning baseras på inkomst av 
tjänst eller överskott av rörelse enligt den senast fastställda inkomstdeklarationen. Vidare 
följer av reglementet att kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör 
tolkningen av reglementet. 

I samband med att en kommunalt förtroendevald med nystartad egen verksamhet har 
begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst har följande frågor beträffande tolkningen av 
arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda uppkommit inom förvaltningen.

– Vilket underlag krävs för att en förtroendevald som bedriver egen verksamhet ska 
anses ha styrkt förlust av arbetsinkomst och till vilket belopp en sådan förlust 
uppgår?

– Kan ersättning för förlorad arbetsinkomst ges i form av schablonersättning när 
den förtroendevalde inte längre har samma arbetsgivare respektive inte längre 
bedriver samma verksamhet som utgjort beskattningsunderlag för den senast 
fastställda inkomstdeklarationen? 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tolkar arvodesreglementet på följande sätt. 

För att en förtroendevald som bedriver egen verksamhet ska anses ha styrkt vilket belopp 
den förlorade arbetsinkomsten uppgår till krävs att den förtroendevalde ger in underlag i 
form av lönespecifikation där det framgår vilket löneavdrag som uppkommit till följd av 
aktuellt förtroendeuppdrag. 
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges i form av schablonersättning även när den 
förtroendevalde inte längre har samma arbetsgivare respektive inte längre bedriver 
samma verksamhet som utgjort beskattningsunderlag för den senast fastställda 
inkomstdeklarationen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tolkar arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda på följande 
sätt. 

För att en förtroendevald som bedriver egen verksamhet ska anses ha styrkt vilket belopp 
den förlorade arbetsinkomsten uppgår till krävs att den förtroendevalde ger in underlag i 
form av lönespecifikation där det framgår vilket löneavdrag som uppkommit till följd av 
aktuellt förtroendeuppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges i form av schablonersättning även när den 
förtroendevalde inte längre har samma arbetsgivare respektive inte längre bedriver 
samma verksamhet som utgjort beskattningsunderlag för den senast fastställda 
inkomstdeklarationen

Ärendet
Av 4 kap. 12 och 15 §§ KL följer att förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag 
samt att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för sådan ersättning. 

I arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda som gäller från den 1 januari 2019, 
fastställt av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 122, anges följande beträffande 
ersättning för förlorad arbetsinkomst (2.1). 
 
”Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.  
 
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en 
schablonersättning per timme beräknad på grundval av inkomst av tjänst eller överskott av rörelse enligt 
den senast fastställda inkomstdeklarationen, utifrån den del som härrör sig till anställning eller 
näringsverksamheten  
 

deklarerad årsinkomst enl ovan  
12 x 165 timmar (=1 980 timmar) 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga belopp som motsvarar kommunalrådsarvode. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med årsarvode om 3,0 grundbelopp eller 
högre.”

I reglementet (1. grundläggande bestämmelser) anges även att kommunstyrelsen eller det 
organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av reglementet och äger rätt att i särskilt 
fall avgöra om ersättning för sammanträde eller förrättning ska utbetalas. 
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Med anledning av att en kommunalt förtroendevald, ledamot i kommunfullmäktige och 
ersättare i välfärdsnämnden, har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst uppkommer 
frågan om vilket underlag som krävs för att den förtroendevalde ska anses ha styrkt 
förlust av arbetsinkomst och till vilket belopp en sådan förlust uppgår till. Vidare 
uppkommer frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges i form av 
schablonersättning enligt ovan angiven bestämmelse (andra stycket) när den 
förtroendevalde inte längre har samma arbetsgivare alternativt inte längre bedriver 
samma verksamhet som utgjort beskattningsunderlag för den senaste fastställda 
inkomstdeklarationen. 

I den aktuella begäran har den förtroendevalde begärt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst med 2 100 kr avseende introduktion för kommunfullmäktige den 11 
oktober kl. 14.00–17.00 och med 2 100 kr för kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
oktober kl. 18.00–21.00. 

Som underlag för sin begäran har den förtroendevalde gett in registreringsbevis från 
Bolagsverket för det bolag som den förtroendevalde bedriver verksamhet inom. 
Därutöver har den förtroendevalde lämnat in en beskrivning av den näringsverksamhet 
hen bedriver och den förlust av arbetsinkomst som följer av uppdraget som 
förtroendevald, bilaga 2. Vidare har hen på fråga från förvaltningen uppgett att den 
begärda ersättningen utgår från vad hen tar betalt från kund per timme, 700 kr (560 kr 
exklusive mervärdesskatt), samt att verksamheten går med överskott men att hen inte kan 
ange med vilket belopp eftersom verksamheten startade den 26 september 2018. Den 
förtroendevalda har även uppgett att hen avser att ta ut lön från verksamheten men att hen 
ännu inte har gjort det. 

Utöver vad som framgått angående den förtroendevaldas näringsverksamhet bör det 
uppmärksammas att det framgår av ovan nämnd bestämmelse (tredje stycket) att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvode. För närvarande innebär detta att ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst är begränsad till 2 107 kr/dag (769 104 kr/365 dagar). Det bör även 
uppmärksammas att den hittills högsta utbetalningen under 2018 beträffande förlorad 
arbetsinkomst har varit 1 478,90 kr. 

Förvaltningen bedömer att följande frågor bör beaktas vid tolkningen av 
arvodesreglementet.

– Vilket underlag ska krävas för att den förtroendevalde ska anses ha styrkt förlorad 
arbetsinkomst? Är det som i förevarande fall tillräckligt att den förtroendevalde 
ser till att kundbokningar inte kan göras under den tid som denne fullgör sina 
uppdrag eller ska den förtroendevalde inkomma med ytterligare underlag så som 
uppgifter om kundbeläggning under motsvarande tidsperiod?

– Hur ska beloppet för förlorad arbetsinkomst beräknas när den förtroendevalde 
bedriver egen näringsverksamhet? Ska ersättningen som i förevarande fall 
motsvara det timpris som den förtroendevalde tar ut av kund (inklusive eller 
exklusive mervärdesskatt) eller är det beräknat överskott som ska ersättas? 
Alternativt, ska ersättningen utgå ifrån lönen som den förtroendevalde tar ut från 
verksamheten? 
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– Kan schablonersättning betalas ut till en förtroendevald som inte längre har 
samma arbetsgivare respektive inte längre bedriver samma verksamhet som 
utgjort beskattningsunderlag för den senast fastställda inkomstdeklarationen? 

– Ska ersättning utgå för tid som faller utanför den förtroendevaldes normala 
arbetstider?

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tolkar arvodesreglementet på följande sätt. 

För att en förtroendevald som bedriver egen verksamhet ska anses ha styrkt vilket belopp 
den förlorade arbetsinkomsten uppgår till krävs att den förtroendevalde ger in underlag i 
form av lönespecifikation där det framgår vilket löneavdrag som uppkommit till följd av 
aktuellt förtroendeuppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges i form av schablonersättning även när den 
förtroendevalde inte längre har samma arbetsgivare respektive inte längre bedriver 
samma verksamhet som utgjort beskattningsunderlag för den senast fastställda 
inkomstdeklarationen

Bilagor
1. Arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda

2. Underlag från den förtroendevalda

Rebecka Isaksson
kommunjurist
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Från: Nina Sjöstedt 
Ämne: Beskrivning av mitt företag 
 
Jag driver ett nystartat företag inom massage och friskvård. Har läst på Axelsons i Göteborg 
och satsar nu helhjärtat på mitt arbete som massör.

Jag är ansluten till bokadirekt och har även ingått samarbete med flera friskvårdsportaler så 
som Hälsoresurs, actiway och friskvårdskuponger. Därigenom får jag nu en hel del kunder till 
min klinik.

De allra flesta av mina kunder vill komma efter 3 fram till sena kvällen då de slutat sina 
arbeten.
Jag tar 700 kr i timmen och har som sagt de allra flesta bokningar mellan 16-20.

Det är väldigt svårt att veta på förhand hur många kunder jag får per eftermiddag då det 
ännu är nytt och de flesta bokar in sig kvällen innan eller samma dag. Men jag ser på 
utvecklingen vecka för vecka att jag snart kommer vara fullbokad varje eftermiddag/kväll.

När jag går på möten för mitt politiska engagemang kan jag inte erbjuda mina kunder tider 
att boka och förlorar då för mig en viktig inkomst. Så jag hoppas att jag får den ersättning i 
fortsättning som jag förlorar på att gå på möten så att jag kan fortsätta mitt politiska 
uppdrag som förtroendevald.

Mvh Nina sjöstedt
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Fastställt av kommunfullmäktige 
den 18 juni 2018, § 122 
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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. 
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamö-
ter och ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan. 
 
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta 
reglemente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller 
förrättning skall utbetalas. 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglementet. 
 
En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e 
vice ordförandes årsarvode.  
 
2.  ERSÄTTNINGAR 
 
Ersättning kan utbetalas 
 
• dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kost-

nadsersättning 
 

• dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentser-
sättning. 

 
 
2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
 
Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vil-
ket belopp har rätt till en schablonersättning per timme beräknad på grundval av in-
komst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda inkomstdeklarat-
ionen.  

deklarerad årsinkomst enl ovan 
 12 x 165 timmar (=1 980 timmar) 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvode. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode 
om 40 % av riksdagsledamotsarvode eller högre. 
 
 
2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN 
 
Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy.  
 
I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för 
förlorad pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterli-
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gare intyg behöver lämnas. Ersättningen betalas ut kontant i februari året efter det år ersätt-
ningen för förlorad arbetsinkomst redovisats. 
  
 
 
2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
 
Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 
12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet 
för förlorad arbetsinkomst per dag. 
 
 
2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
 
Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget 
kan få ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kom-
munstyrelsen utser beslutar i dessa frågor. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild 
framställan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar 
funktionsnedsatt person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden 
som föranletts av uppdraget. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn. 
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sam-
manboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen. 
 
2.5 ÅRSARVODE 
 
Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda.  
 
Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt 
skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en 
följd, skall arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar 
att anmäla förändringen.  
 
Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunalla-
gen, uppbär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden. 
 
Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga arbets-
uppgifter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår 
möte med presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och 
dialogmöte, samt kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som 
privata organ. 
 
Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidi-
erna i nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige. 
 
 
2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE 
 

Page 341 of 544

mailto:kommun@harryda.se


 

Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 

kommun@harryda.se  www.harryda.se 

Sammanträdesarvode utbetalas i form av 
 
• inläsningsarvode 
• timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman. 
 
Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten.  
 
Sammanträdesarvode utbetalas  
 
• till närvarande ledamöter 
• till närvarande ersättare 
 
Sammanträdesarvode utbetalas ej 
 
• till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i 

välfärdsnämnden. 
 

• till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsar-
vode.   
 

• till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till nämndsamman-
träde/beredningar.  

 
• till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte. 
 
Reseersättning utbetalas dock. 
 
 
2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM. 
 
Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett repre-
sentant. 
 
a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kom-

munstyrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfull-
mäktige inrättade samrådsorgan. 
 

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till 
ordförande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvo-
det ett engångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. 
Om vice ordförande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor. 
 

c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget. 

 
d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott.  
 
e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 
f. Besiktning eller inspektion. 
 
g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

Page 342 of 544

mailto:kommun@harryda.se


 

Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 

kommun@harryda.se  www.harryda.se 

 
h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
 
i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då 

särskild tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode  
 
Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h.  
 
Beslut avseende:    Behörig att besluta: 
Presidiet i kommunfullmäktige  En ur kommunfullmäktiges presidium 
 
Ledamot i kommunfullmäktige  Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Ordförande och vice ordföranden  En ur nämndens presidium 
i nämnd/styrelse     
 
Ordförande och vice ordföranden   Kommunfullmäktiges ordförande 
 i beredning  
 
Ledamot i nämnd/styrelse   Ordförande i nämnden/styrelsen 
 
Ledamot i beredning     Ordförande i beredning  
 
 
2.8  ARVODESBELOPP 
 
Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhål-
lande till riksdagsledamotsarvodet. 
 
Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet. 
 
 
 
2.9  SÄRSKILDA ARVODEN 
 
Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som un-
der valdag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av val-
nämnden. 
 
 
2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING 
 
För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestäm-
melser som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte.  
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid 
protokollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer. 
 
 
3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I  
     SAMMANTRÄDEN 
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Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt 
deltagande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven.  
 
 
4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM. 
 
Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. 
Praktiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren. 
 
Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre 
skatteavdrag kan vända sig till löneavdelningen. 
 
Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för 
utbetalning av ersättningar. 
 
För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och 
ersättningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta.  
 
Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- 
eller semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgi-
vare/pensionsgivare krävs. 
 
Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad. 
 
Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott. 
 
Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet. 
 
Preskriptionsregler 

 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex må-
nader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För 
näringsidkare gäller arton månader. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2. 
 
Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 
 
5.  FÖRSÄKRING 
 
Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar 
den förtroendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från 
sådant uppdrag. 
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BILAGA 1 
 
Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode 
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges) 
Kommunfullmäktige 
ordförande................................... 
vice och 2:e vice ordförande…... 

Fasta beredningar 
ordförande .................................. 
vice och 2:e viceordförande…… 

Tillfälliga beredningar* 
(beslutade av fullmäktige) 
ordförande ............................... 
vice ordförande ........................  

 
18,0%  
7,0%  
 
 
14,0%  
8,0%  
 
 
 
 
Beslutas av kommunfullmäktige 
Beslutas av kommunfullmäktige  

Revisionen 
ordförande................................. 
vice ordförande.......................... 
revisor........................................ 

 
 
8,0%  
4,0%  
3,0%  

 
Kommunstyrelsen 
ordförande……………………. 
vice ordförande……………….. 
2:e vice ordfö-
rande/oppositionsråd…………. 

 
 
105,0% 
40,0% 
 
100,0% 

 
Välfärdsnämnd 
ordförande……………………... 
vice och 2:e vice ordförande….  

 
 
100,0% 
40,0% 
 

Miljö- och bygglovsnämnden 
ordförande................................ 
vice och 2:e vice ordfö-
rande....................................... 

 
13,0%  
 
7,0%  

  
Valnämnden** 
ordförande.................................. 
vice ordförande........................... 
 
Utskott 
ordförande…………………… 
vice ordförande…………….. 

 
1,25%  
0,625%  
 
 
13,0% 
7,0% 
 

Särskilt utsedda råd  
ordförande................................... 
vice ordförande ........................... 

 
1,0%  
0,5%  

  
Arbetsgrupp i fast bered-
ning*** 
ordförande………………… 
vice ordförande…………… 

 
 
0,1%  
0,05%  
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SAMMANTRÄDESARVODE  
  Timarvode......................... 
Riksdagsledamotsarvode 
÷ 165 × 0,6 

0,3636% 
 
 

 
Ingen begränsning av samman-
trädesarvode per dag. 
 
Inläsningsarvode 
För sammanträden betalas ett 
inläsningsarvode motsvarande 
antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts 
per halvtimma med timarvode. 
 
Kommunfullmäktige…………… 
Fast beredning………………….            
Tillfällig beredning …………….   
Revisionen……………………...                 
Kommunstyrelsen ………………   
Välfärdsnämnden……………….      
Miljö- och bygglovsnämnden…... 
Valnämnden……………………. 
Särskilt utsedda råd…………….. 
Arbetsgrupp i fast beredning…… 
Begravningsofficianter…………. 
Utskott………………………….. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1,5 
1,5 
2 
2,5 
2,5 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
1,5 
 

 
*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande. 
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).     
        Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag.  
         Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag. 
         Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme  
       för utfört arbete. På grund av de särskilda förutsättningarna skall dagarvodet inte maximeras. 
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en 

fast beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning 
till arbetsgruppens entledigande. 
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   Bilaga 3 
 

Nomineringsblankett  
styrelsen Svenskt Vatten 2019 
1. Nominerad av 
Medlemmens namn och organisation samt mailadress. 
 
 
 

2. Nominerad 
Namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag, adress samt födelseår 
 
 
 
3. Motiv till nomineringen 
 
 
 
 
 

4. CV och erfarenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insänds senast 31 januari 2019 
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1 (1) 

Medfinansiering E20 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef 

Datum: 2018-12-10     

 

 

Medfinansiering E20 

 

Sedan många år tillbaka finns överenskommelse om medfinansiering kring 

utbyggnaden av E20. För närvarande uppgår den sammanlagda summan som 

Göteborgsregionen ska bidra med till 74 469 tkr över fem år.  
 

Betalningsplanen har reviderats löpande och nu är det fastlagt att tidigare 

planerad nivå för 2019 om 1 551 tkr förskjuts till 2020. Totalsumman för 2020 

uppgår till 19 261 tkr och hur dessa föreslås fördelas mellan kommunerna 

framgår av nedanstående tabell: 
 

Kommun 

Procentuell 
andel av 
förslaget bidrag 

Invånare 
2017-12-31 Avgift i kr  

Ale 3,25% 30 223 625 549 

Alingsås 4,34% 40 390 835 983 

Göteborg 60,61% 564 039 11 674 354 

Härryda 4,02% 37 412 774 345 

Kungälv 4,74% 44 110 912 979 

Lerum 4,46% 41 510 859 165 

Lilla Edet 1,50% 13 961 288 962 

Mölndal 7,11% 66 121 1 368 558 

Partille 4,07% 37 880 784 032 

Stenungsund 2,82% 26 224 542 779 

Tjörn 1,70% 15 790 326 818 

Öckerö 1,39% 12 923 267 477 

Summa 100,00% 930 583 19 261 000 
(Kungsbacka ingår inte i överenskommelsen och därför ändras proportionerna 

gentemot hur årsavgiften tas ut) 
 

Vi vill i detta skede ge våra respektive medlemskommuner möjlighet att ta höjd 

för dessa summor i budgetarbetet inför 2020. Faktura kommer att utgå från 

GR till kommunerna på beloppen under juni månad 2020 för att efter 

sommaren samlat transfereras över till Trafikverket efter erhållen rekvisition. 

 

 

Helena Söderbäck          Bo Andersson   

Förbundsdirektör        Ekonomichef 
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

 
 Protokoll 

 Förbundsstyrelsen 
 2014-12-16 

Just: 
 

Utdrag ur protokoll (§ 349) från förbundsstyrelsens 
sammanträde tisdagen 16 december 2014 på Ullevi 
Restaurang & Konferens, Göteborg 

  

§ 349 Dnr: 13-158.20     
Medfinansiering av väg E20 

Västra Götalandsregionen har under sommaren 2013 uttalat sin avsikt 
att genom medfinansiering ytterligare öka utbyggnaden av E20 till 
fyrfältsväg förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene 
till Mariestad. Genom beslut i regeringen april 2014 har en utbyggnad till 
2+2 väg på den aktuella sträckan godkänts förutsatt en medfinansiering 
av 1350 Mkr.  

Regeringens beslut har därefter, i juni 2014 föranlett Västra 
Götalandsregionen att i skrivelse till kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen samt Göteborgsregionen efterhöra möjligheterna att 
medverka i den önskade medfinansieringen om 100 Mkr tillsammans. 
För Göteborgsregionen skulle summan uppgå till 65 Mkr.   

Entvådelad avtalskonstruktion formats av Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket.  Denna innebär att Trafikverket tecknar ett s.k. 
”Huvudavtal” med Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och 
Västsvenska handelskammaren. Därefter tecknar kommunalförbunden 
var för sig avtal med berörda kommuner, s.k. ”Underavtal”.   

Förbundsstyrelsens gav 2014-10-24, § 334, presidiet i uppdrag att söka 
möjligheter att inom kommunerna i GR medfinansiera det önskade 
beloppet. I brev till medlemskommunerna har presidiet önskat ett 
skyndsamt svar från kommunerna för att inte en byggstart skulle 
försenas.  

Enligt Västra Götalandsregionen bör parternas beslutande organ 
godkänna huvudavtalet senast 2014-12-19. Själva påskriften kan ske 
senare.  

Jenny Svanergren meddelar att MP inte stödjer beslutet och önskar 
detta antecknat till protokollet.   
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

 
 Protokoll 

 Förbundsstyrelsen 
 2014-12-16 

Just: 
 

Beslut 
 
Under förutsättning att medlemskommuner fattar erforderliga beslut för 
Göteborgsregionens del godkänns finansieringsförslaget till 
medfinansiering av väg E20.  

Föreslaget huvudavtal med Trafikverket godkänns och undertecknas. 

Föreslagna underavtal med kommunerna godkänns och undertecknas.  

Protokollsanteckning 

MP antecknar genom Jenny Svanergren att de är emot beslutet.  

 
Vid protokollet  
 
 
 
Gunnel Rydberg 

 
Justeras: 
 
 
 
Jonas Ransgård    Patrik Karlsson 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs 
kommuns anslagstavla i december 2014. 
 
Rätt utdraget intygar:  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Rådet för ideburna organisationer 

Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

§ 30

HÄRRYDA 
,......,KOMMUN 

Sida 2 

De ideburna organisationernas val av ledamöter för mandatperioden 2019-2020 

De ideburna organisationerna representeras genom två företrädare för vardera sju olika 
verksamhetsområden. Den 8 november 2018 på rådets Öppna Möte utsåg de ide burna 
organisationerna följande ledamöter för mandatperioden 1 januari 2018 - 31 december 2020: 

Djur/Natur 
Börje Johansson, Landvetter Biodlarförening 
Bert Arleros, Västra Nedsjöns Fiskevårdsområde 

Folkbildning 
Lisa Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan 
Lotta Axelsson, ABF 

Idrott 
Bengt Kvarnström, OK Landehof 
Stefan Grönberg, IFK Hindås 

Kultur 
Anders Fors, Fritidsföreningen form och bild 
Anders Pellmyr, Härryda Hemslöjdsförening 

Samhällsföreningar/Byalag 
Lennart Palm, Härryda Civilförsvarsförbund 
Mette Waldrop, Hindås kommunalförening m.fl 

Social verksamhet 
Birgitta Garnemark, Röda korset 
Jan Linde, IOGT-NTO 

Ungdomsverksamhet 
Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår (NSF) 
Martin Nordgren, RHCK Cykelklubb 

Rådet för ideburna organisationers behandling 

Rådet för ideburna organisationer noterar de ideburna organisationernas val av ledamöter för 
mandatperioden 1 januari 2018 - 31 december 2020. 

Utd ragsbestyrkande 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2018
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Sektorn för 

Datum Dnr  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 2019-01-07

Beslutsfattare Beslut

Louise Högberg

Johanna Wallinder

Maria Carlsson

Hans Melin

Hans Melin

Katarina Lange

Charlotte Scott

Karin Brämberg

Gunilla Cederberg

Gunilla Cederberg

Maria Stendahl

Agneta Ströberg

Agneta Ströberg

Christian Liljemark

Anställning, Säteriskolan

Anställning, Säteriskolan

Anställning, Kulturskolan

Anställning, Önnerödsskolan

Anställning, Önnerödsskolan

Anställning, Önnerödsskolan

Anställning, Hindås förskola och Västergärdets förskola

Anställning, Mölnlycke kulturhus

Anställning, Utvecklings- och stödenheten

Tjänstledighet, Utvecklings- och stödenheten

Anställning, Salmereds förskola

Anställning, Rävlandaskolan

Anställning, Rävlandaskolan

Anställning, Finnsjöns förskola och Furubackens förskola
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Sektorn för samhällsbyggnad 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning 

delegations-

ordningen 

A.1.1.1 Rektor 

Louise Högberg 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad 

anställning fr om -

tom 

Lärare Grundskola Caroline Etteklint 
f,f)/7-cPJ-/t 

Lärare Grundskola Nina Johansson 

Mlf-tfli/ 

Underskrift av delegat 

A�:::mu��ID 

J.a1t-u - I c,

2J>518 J<S01 �--1 
.. 

Oö7,.., 
HARRYDA 

KOMMUN 

. Tillsvidare-

· anställd fr

om

190107 

190107 
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Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för 
socialtjänst 2018
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2018-11-22 Dnr 2018KS145 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Agneta Carlsson

Pernilla Sandblom

Anställningar 
Anställningar
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Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för 
samhällsbyggnad 2018
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Sektorn för samhällsbyggnad   

 

 

 

 

 

Datum 2018-12-14 Dnr 2018KS52 002  

 

 

 

 

 

  
 

  

  
  
 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Håkan Jacobsson  

 

Pär Olausson  

Björn Sundén  

Kristina Englund  

  

Beslut om anställning, ekolog 

Beslut om anställning, verksamhetschef  

Beslut om anställning, drifttekniker  

Beslut om anställning, trafikhandläggare 

Bostadsanpassningsbidrag 179/18-203/18 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 2018 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2018-12-06 Dnr 2018KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut
Maria Lind

Per-Arne Larsson

Annette Hansen

Sinikka Duvsund

Inköp inom budget och val av leverantör, 
sektorsspecifikt

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning

Aktivitetsbidrag enligt utbetalning nr 776

Registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen för 
Chennai Smiles
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Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2018
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2018-12-17 Dnr 2018KS70 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Marlene Sahibzada

Bo Ekström

Bo Ekström

Peter Lönn

Per Vorberg

Per Vorberg

Tilldelningsbeslut  – Tekniska konsulter –Arkitekttjänster

Anställningar

Omläggning  och nyupptagande av lån

Ny beslutsattestant

Beslut om val av leverantör för omläggning av 

konstgräsplanen på Mölnlycke IP

Resa till Kenya
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