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Göteborgs Stads styrsystem 

 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs 
Stad är lagar och författningar, den politiska 
viljan och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga utgångspunkterna 
behövs förutsättningar av olika slag. Stadens 
politiker har möjlighet att genom styrande 
dokument beskriva hur de vill realisera den 
politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de 
styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
Därutöver fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin 
egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget 
är det övergripande och överordnade styrande 
dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande 
dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra 
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och 
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 
det och hur det ska göras. Styrande dokument 
är samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 
praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning 
av och beslut om styrande dokument har en 
stor betydelse för förverkligandet av dessa 
principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 
både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, 
samarbetspartners och andra intressenter vad 
som förväntas av förvaltningar och bolag. De 
styrande dokumenten ligger till grund för att 
utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med 
vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna plan 
Syftet med planen är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra ägande och 
ansvarsförhållanden. Målet är att uppnå en likabehandling av vägsamfälligheterna och i 
samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt förhållningssätt mellan enskilt 
ägande och kommunala anläggningar.  

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för stadsmiljönämnden. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2023 till 2027. 

Bakgrund 
Trafiknämnden beslutade 2020-12-17 § 477 7704/19 att ge trafikkontoret i uppdrag att 
ta fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av enskilda vägar till 
vägsamfälligheterna samt se över bidragskriterierna. 

I samband med kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen tog Göteborgs Stad 
på sig att sköta drift och underhåll på en del av de enskilda vägarna i de införlivade 
kommunerna. Idag sköter staden 133 kilometer av de 1150 km enskild väg som finns i 
staden. De vägar som staden inte sköter har möjlighet att söka bidrag till skötseln. 

Stadens hantering av enskilda vägar är tveksam ur rättvisesynpunkt. Dessutom har 
staden ingen rådighet som väghållare vilket ger problem med bland annat 
dagvattenhantering, ledningslägen och trafiksäkerhetsfrågor. Eftersom kommunen inte 
kan eller får investera på annans mark kan inte heller nödvändiga reinvesteringar i form 
av till exempelgöras. 

Staden har skött vägarna under en lång period. Detta har fått till följd att flera av 
vägsamfälligheterna inte sett sig ha några uppgifter och blivit inaktiva. Staden saknar 
därför en part att samverka med i många frågor.  

Koppling till andra styrande dokument 

Styrande dokument Koppling till denna plan 

Beslut i kommunfullmäktige 1967 – 
1994 

Besluten innebär bland annat att 
staden tog på sig att sköta enskilda i 
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införlivningskommunerna, beslut 
angående bidrag samt beslut om 
bidrag till enskilda vägar i Södra 
skärgården. 

 

Stadsmiljöförvaltningens rutin för 
gränsdragning mellan drift och 
investering 

 

Syftet med denna rutin är att tydliggör 
gränsdragningen mellan vad som ska 
bokföras som investering och vad som 
ska bokföras som drift. 

Anläggningslagen (1973:1149) 

Anläggningslagen reglerar frågor om 
samverkan mellan fastigheter för 
utförande och drift av 
gemensamhetsanläggningar.   

Lagen om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150) 

Lagen om förvaltning av 
samfälligheter reglerar bildning och 
förvaltning av samfälligheter. 

Plan- och bygglagen (2010:900) I plan- och bygglagen finns 
bestämmelser om planläggning av 
mark och vatten och om byggande. 

Kommunallagen (2017:725) Likställighetsprincipen 

Ekonomisk förvaltning 

Genomförande av denna plan 
Stadsmiljönämnden har huvudansvaret för genomförandet av denna plan. 

Inriktningen är att staden ska lämna över skötseln av enskilda vägar till 
vägsamfälligheterna. Denna handlingsplan beskriver hur detta ska gå till. 
Samfälligheterna behöver få tid på sig att bilda formella styrelser, utbilda sig, söka 
bidrag och handla upp skötseln. Bedömningen är att detta tar minst två år från beslut.  

Uppföljning av denna plan 
Planen följs upp två år efter beslut genom utvärdering. Uppföljningen ska genomföras av 
Stadsmiljönämnden och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Planen 

Övergripande mål 
Det ska finnas en tydlighet i vem som är väghållare i Göteborg. Stadsmiljöförvaltningens 
uppdrag är att ansvara för drift, underhåll och ägarfrågor på allmänplatsmark med 
kommunal huvudman enligt detaljplan. Vägsamfälligheterna ska ansvara för samma 
frågor på vägar som har enskild huvudman enligt detaljplan.  

Vägsamfälligheterna ska ha möjlighet att söka bidrag till skötsel av vägar och 
gatubelysning. 

Tidplan 

Målbild 

Göteborgs Stad ska inom 4 år från beslut i kommunfullmäktige ha slutat sköta enskilda 
vägar. Vägsamfälligheterna har i stället möjlighet att söka bidrag till skötseln. 

Beskrivning av området 

Eftersom staden har skött vägarna under en lång period har flera av vägsamfälligheterna 
inte sett sig ha några uppgifter med påföljd att verksamheten upphört. 

Innan vägsamfälligheterna tar över skötseln av sina vägar måste de ha fungerande 
styrelser. Det finns en risk att det tar tid att inrätta sådana av olika anledningar.  

Om inte föreningen själv inrättar en styrelse kan Länsstyrelsen hjälpa till genom att utse 
en syssloman. Även om Göteborgs Stad inte är medlem i föreningen kan 
Stadsmiljöförvaltningen som sköter vägarna begära sådan hjälp. 

Sysslomannen tar över allt styrelsearbete under en period och har som främsta uppgift 
att se till att en formell styrelse bildas. Sysslomannen bekostas av föreningen.  

Strategi 

Efter beslut startar arbetet inom staden med att tydliggöra organisatoriska 
förutsättningar och beslutsvägar för att hantera framtida förändringar av 
huvudmannaskap. 

Översynen av enskilda vägar tas i några huvudsakliga steg: 

1. Först fokuseras gator och vägar där staden påtagit sig skötselansvaret. Främst 
inom tättbebyggt område. Arbetet startar med de områden där det finns aktiva 
föreningar. 



 

Göteborgs Stads plan för enskilda vägar 7 (10) 

2. I steg två inriktas arbetet på de områden inom tättbebyggt område där 
föreningarna är inaktiva. 

3. Därefter görs en översyn av vägar som bedöms vara av intresse ur ett 
planerings- och samhällsbyggnadsperspektiv. 

4. Löpande och parallellt med detta hanteras förfrågningar från enskilda 
föreningar. 

Inom ramen för dessa steg sker ett antal aktiviteter som redogörs för nedan. 

Aktiviteter 

Arbetet med att lämna över skötseln börjar med de vägsamfälligheter som har 
fungerande styrelser.  

Samtidigt informeras medlemmarna i inaktiva föreningar om att de behöver inrätta en 
styrelse. Om inte föreningen själv inrättar en styrelse kan Länsstyrelsen hjälpa till genom 
att förordna en syssloman. Även om Göteborgs Stad inte är medlem i föreningen kan 
Stadsmiljöförvaltningen som sköter vägarna begära sådan hjälp. 

Sysslomannen tar över styrelsearbetet under en period och har som främsta uppgift att 
se till att en formell styrelse bildas. Sysslomannen bekostas av föreningen. 

 

Aktivitet Ansvar När 
Informera vägföreningar 
med fungerande 
styrelser om att staden 
kommer att lämna över 
skötseln till 
samfälligheterna. 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Information till inaktiva 
vägföreningar om att de 
måste bilda styrelser. 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Vid behov begära att 
Länsstyrelsen förordnar 
en syssloman med 
uppdrag att bilda 
styrelse. 

Stadsmiljöförvaltningen 

 

Hösten 2023 

Överlämning av skötseln 
till vägsamfälligheterna 

Stadsmiljöförvaltningen Från och med Mars 
2024 -  
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Ta fram en rutin vid förfrågningar om kommunalt 
huvudmannaskap 

Målbild 

Det ska finnas en punkt i organisationen att hänvisa till vid förfrågningar om att göra 
gator kommunala.  

Beskrivning av området 

I samband med att Stadsmiljöförvaltningen upphör med skötseln av enskilda vägar 
förväntas det komma in fler förfrågningar om att ändra huvudmannaskapet från enskilt 
till kommunalt. Idag saknas en rutin och beslutsgång för att hantera sådana 
förfrågningar, vilket gör att det finns risk för att kunderna får olika svar beroende var i 
organisationen förfrågan kommit in. 

Aktiviteter 

Aktivitet Ansvar När 
Inrätta en arbetsgrupp 
med uppdrag att ta 
fram en rutin och 
beslutsmandat för hur 
förfrågningar om att 
göra om enskilda gator 
till kommunala ska 
hanteras i staden 

Stadsmiljöförvaltningen i 
samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

 

Ta fram principer för kommunalt huvudmannaskap  

Målbild 

Det ska finnas tydliga principer för vad som ska gälla om kommunalt huvudmannaskap 
ska övervägas. 

Beskrivning av området 

På sikt skulle staden kunna ta över väghållaransvaret för en del de enskilda vägar som 
ligger inom tätbebyggt område, men det är en omfattande process. 

För att vägen skall få kommunalt väghållarskap krävs en detaljplaneändring.  När man 
överväger om huvudmannen skall vara kommunal eller enskild måste hänsyn tas till en 
rad frågeställningar. 
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Om nyttan av vägen enbart är enskild bör den vara enskild även i fortsättningen. Finns det 
däremot kommunal service som till exempel förskolor och skolor bör vägen vara 
kommunal. Detta gäller även om det går kollektivtrafik på vägen. 

Man behöver också göra en bedömning om det finns möjlighet till rationell väghållning. 
Det kommunala vägnätet måste vara sammanhängande och inte brytas upp av enskilda 
vägar. 

För att staden inte skall dra på sig kostnader för eftersläpande underhåll måste vägen vara 
i godtagbart skick när den tas över. Finansiering av upprustningen kan exempelvis ske 
genom att staden ger ett bidrag till föreningen för en del av kostnaden för upprustning av 
vägen eller tar ut gatukostnadsersättning av berörda fastighetsägare. 

Aktiviteter 

Aktivitet Ansvar När 
Inrätta en arbetsgrupp 
med uppdrag att ta 
fram principer för vad 
som ska gälla om 
kommunalt 
huvudmannaskap ska 
övervägas. 

Stadsmiljöförvaltningen i 
samråd med 
stadsbyggnadsförvaltingen 
och 
exploateringsförvaltningen 

Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Arbetsgruppen får 
även i uppdrag ta fram 
ett förslag på hur 
kommunalt 
övertagande av 
enskilda vägar ska 
finansieras i samband 
med nya eller ändrade 
detaljplaner 

Stadsmiljöförvaltningen i 
samråd med 
stadsbyggnadsförvaltingen 
och 
exploateringsförvaltningen 

Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Kommunikation och dialog 

Målbild 

Det ska finnas kunskap om vad det innebär att äga en fastighet som ingår i en 
vägsamfällighet. Det ska även finnas förståelse för varför staden lämnar över skötseln av 
vägarna till samfälligheterna.  
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Beskrivning av området 

Många fastighetsägare är inte medvetna om att deras fastighet ligger vid en enskild väg 
och ingår i en vägsamfällighet.  

Kommunikation och dialog behövs bland annat för att: 

• Klargöra vad det innebär att äga en fastighet som ingår i en vägsamfällighet 
• Tydliggöra varför staden lämnar över skötseln  
• Ge kunskap om hur man går till väga för att bilda styrelse  
• Ge kännedom om processen för att ändra huvudmannaskapet till kommunalt 
• Ge kunskap om möjligheten att söka kommunalt bidrag till skötsel av vägar och 

gatubelysning 

Aktiviteter 

Aktivitet Ansvar När 
Frågor och svar på 
stadens hemsida 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Digital 
informationssändning 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Stödmaterial till 
föreningar som vill bilda 
styrelser 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 

Förtydliga regelverk och 
stadens hantering av 
enskilda vägar på 
stadens hemsida 

Stadsmiljöförvaltningen Kvartal 2 2023 

(förutsätter beslut i 
kommunfullmäktige 
under kvartal 1 2023) 
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