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Yttrande över Göteborgs Stads riktlinje för 
markanvisningar 
 
Demokraterna har önskat att se en riktlinje för markanvisningar som är tydligare och mer 
lättolkad genom att flera av de kraven som kan aktiveras i den nuvarande inriktningen 
helt tas bort. Tyvärr har vi inte funnit bredare politiskt stöd för detta. Det har dock gått att 
finna stöd för en mer generiskt skriven inriktning tillsamman med en ordning där inga av 
inriktningens möjliga krav blir obligatoriska och att det är nämnden som fattar beslut om 
eventuella krav innan anvisningarna annonseras. Genom detta har vi goda förhoppningar 
om att kunna få gehör för vår linje för markanvisningarna. 

För att skapa en tydlighet och transparens gentemot medborgare och aktörer vill vi med 
detta yttrande förklara de principer Demokraternas avser agera utifrån i 
markanvisningsärenden i fastighetsnämnden. 

Göteborgs Stad kommer att behöva utvecklas med många nya bostäder och arbetsplatser, 
samt tillhörande kommunalservice, under överskådlig framtid enligt gällande prognoser, 
scenarier och politiska målsättningar. För att lyckas svara upp mot den efterfrågan och de 
behov som finns så behöver Göteborgs Stad en stor hjälpande hand från det privata 
näringslivet och de kommunala fastighetsbolagen med idéer, kunnande, investeringsvilja 
och genomförandeförmåga. 

Processen för markanvisningar i Göteborgs Stad ska vara tydlig, transparent och gå att 
följa av både inblandade och utomstående från första kontakt med staden till överlåtelse 
av mark, och där alla aktörer kan ansöka utifrån lika villkor. Markanvisningar ska 
generellt utformas så att de ger stort utrymme för byggaktörernas kreativitet, innovation 
och utveckling inom fastighet, arkitektur och byggteknik. Som huvudregel vill vi använda 
anbud på pris där markanvisningen tillfaller högstbjudande bland de som uppfyller 
markanvisningens grundkriterier. Men när så är motiverat kan i undantagsfall även 
tävling, jämförelseförfarande eller direktanvisning användas. 

Göteborg Stad ska främja en mångfald av aktörer och goda konkurrensförhållanden. En 
mångfald av aktörer främjas genom en större vikt vid anbud på pris, genom olika storlek 
på markanvisningar samt att markanvisningar görs i olika skeden från innan planbesked 
till efter lagakraftvunnen detaljplan. Till storleken mindre markanvisningar efter 
lagakraftvunnen detaljplan ger bättre möjligheter för små och medelstora byggherrar att 
konkurrera om markanvisningar. T.ex kan en ankarbyggherre-modell tillämpas. 

En viktig princip är också att i markanvisningar ska inga kostnadsdrivande kommunala 
särkrav ställas som inte tydligt motiveras av antingen behov för kommunal service eller 
stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska ambitioner på den valda platsen. 
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Eventuella specifika krav på hållbart byggande som ställs ska vara teknikneutrala. 
Minimal klimat- och miljöpåverkan samt god energi- och resurseffektivitet säkerställs 
genom att nationella krav följs och genom byggbranschens egna klimat- och 
miljöcertifieringssystem. 

 

Sammanfattningsvis kommer vi att agera utifrån följande principer: 

1. Anbud på pris (öppet anbudsförfarande) är vår huvudregel i syfte att skapa sund 
konkurrens med en transparent enkel logik. 

2. Vi vill inte aktivera sådana kriterier som avser ha effekt på hushållens 
boendekostnader. Vi kommer inte att medverka till kommunal reglering av hyror via 
markanvisningar. 

3. Vi kan se behov av krav på att byggintressenten upplåter lokaler eller bostäder för 
kommunala behov såsom förskola, skola, boende med särskild service och äldreomsorg 
för att staden ska kunna säkerställa erforderlig kommunal service. Villkoren bör i dessa 
fall formuleras så att de är enkelt förenliga med den avsedda upplåtelseformen och att de 
även kan mötas på ett konkurrensneutralt sätt av den som inte har ett befintligt 
fastighetsbestånd. 

4. Vi vill inte aktivera krav på att ett antal ordinarie hyreslägenheter, motsvarande en viss 
andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska upplåtas till kommunen för uthyrning i 
andra hand inom ramen för Göteborgs Stads bostadssociala ansvar enligt 
socialtjänstlagen. Hyreslägenheter för detta ändamål söks istället primärt inom det lägre 
prissatta äldre beståndet hos allmännyttan. 

5. Vi vill inte aktivera krav på att byggintressenten bidrar till socialt ansvarstagande 
avseende åtgärder under genomförandet. Vi ser förstås gärna att byggintressenten bidrar 
till socialt ansvarstagande. Men då olika byggintressenter har olika former av socialt 
ansvarstagande riskerar alla former av krav på ett specifikt ansvarstagande exkludera 
många intressenter.  

6. Eventuella specifika krav på bebyggelsen i syfte att uppnå en klimatsmart bebyggelse 
eller nå uppsatta miljömål ska vara teknikneutrala. Minimal klimat- och miljöpåverkan 
samt god energi- och resurseffektivitet säkerställs i huvudsakligen genom att nationella 
krav följs och genom byggbranschens egna klimat- och miljöcertifieringssystem. 

7. Vi anser att direktanvisningar när de undantagsvis sker ska vara mycket väl och 
transparent motiverade. Inriktningen anger att undantagsvis kan direktanvisning även ske 
för etablering av för kommunen viktiga verksamheter eller när en inkommen projektidé är 
unik med avseende på användning, innehåll eller funktion.  

Vi bedömer att det bör finnas goda möjligheter att få en majoritet för anvisningar helt 
eller delvis utifrån redovisade principer i fastighetsnämnden. 
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Yrkande angående Göteborgs Stads riktlinje 
för markanvisning. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Det första stycket under rubriken Social hållbarhet på s. 6–7 i förslag till Göteborgs 
Stads riktlinje för markanvisningar utgår och ersätts med den text som föreslås i detta 
yrkande *). 
  

2. I övrigt anta Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.   

Yrkandet 
 
När förslaget till riktlinje har behandlats i Fastighetsnämnden har vi föreslagit 
förtydligande kring vilka generella krav som bör ställas på byggintressenter när det gäller 
hur de arbetar med socialt ansvarstagande. Övriga partier har röstat emot våra förslag. Vi 
rödgrönrosa menar fortsatt att det finns ett stort behov av att tydliggöra generella krav för 
social hållbarhet som bör gälla vid markanvisning i staden. Det ligger i stadens intresse 
att såväl befintliga som tillkommande bostadsområden förvaltas på ansvarsfulla och 
hållbara sätt, både ekonomiskt och socialt. Detta för att främja seriösa aktörer och 
förhindra etablering av oseriösa. Vi menar också att detta skulle stärka målsättningen att 
”Staden ska främja att åtgärder förbereds och genomförs så att förutsättningar kan skapas 
för alla att leva i goda bostäder och livsmiljöer” som beskrivs under avsnittet Stadens 
utgångspunkter och mål.     
 
I förslaget till riktlinje finns exempel på villkor för markanvisningar som Göteborgs Stad 
kan ange för att främja social hållbarhet. Eftersom de krav vi föreslår i detta yrkande inte 
är projektspecifika utan generella som bör gälla vid varje markanvisning, borde de även 
stå med i markanvisningspolicyn. För att vara aktuell för markanvisning vill vi se 
förtydligande av hur byggintressenter i sitt befintliga bestånd arbetar 
vräkningsförebyggande, hur de sköter om sina bostadsområden och att de har en god 
relation till hyresgästerna. För att bedöma detta kan byggintressenten själv få redogöra för 
arbetet, synpunkter kan inhämtas från exempelvis Hyresgästföreningen och 
Fastighetskontoret kan sedan göra en egen bedömning. Hyresrätter ska förmedlas på ett 
transparent sätt som förhindrar godtycke. När befintligt bestånd saknas får istället en 
bedömning av ambitionerna och förmågan göras.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
besluta att det första stycket under rubriken Social hållbarhet på s. 6–7 i förslag till 
Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar utgår och ersätts med följande text:  
 
*) ”Göteborgs Stad ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser 
upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar som pris-och hyresnivåer för att möta 
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olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden. Staden ska genom en aktiv 
markpolitik skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som 
befolkningsutvecklingen medför och som svarar mot olika gruppers behov och 
efterfrågan. Göteborgs Stad ska främja ett socialt blandat boende och sträva efter en 
blandning av upplåtelseformer i olika delar av staden. Byggintressentens förmåga och 
vilja till socialt ansvarstagande är av stor betydelse. Hänsyn ska därför tas till 
byggintressentens förvaltande av eventuellt befintligt bestånd. Detta inkluderar 
omfattningen av det vräkningsförebyggande arbetet, skötsel och underhåll av fastigheter 
samt relationen till eventuella hyresgäster. Hyresrätter ska förmedlas på ett transparent 
sätt med tydliga kriterier. När befintligt bestånd saknas får istället en bedömning av 
byggintressentens ambitioner göras. Göteborgs Stad ska främja stadsliv och en mångfald 
av lokaler för verksamheter. Där det bedöms lämpligt eftersträvar därför Göteborgs Stad 
att bostäder och olika former av kommersiella eller kommunala verksamhetslokaler 
integreras i bebyggelsen.” 
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Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Sammanfattning 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 
riktlinjer för markanvisningar. Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska 
kommunfullmäktige bland annat besluta i ärenden som avser mål och riktlinjer för 
verksamheten. Enligt fastighetsnämndens reglemente 2 kap. 6 § har fastighetsnämnden 
ansvar för att ta fram, uppdatera och följa upp bland annat riktlinje för markanvisningar, 
enligt lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

I stadsrevisionens årliga granskning 2019 rekommenderas fastighetsnämnden att lyfta 
beslutet om riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige med hänvisning till att 
det är ett beslut av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. Fastighetsnämnden 
beslutade 2020-11-23 § 239 i enlighet med yrkande från KD, M, L, S, MP, V och D att 
godkänna förslag till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar med ett antal 
förändringar, samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för slutligt antagande i 
kommunfullmäktige. Riktlinjen har gjorts i enlighet med rekommendationerna från 
Sveriges Kommuner och Regioner.  

Riktlinjen innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Genom markanvisningar 
kan staden påverka vad som byggs på den kommunägda mark som ska säljas eller 
upplåtas med tomträtt, men också ange villkor för att den som bygger uppfyller vissa 
kriterier. Grunderna för detta följer av Göteborg Stads riktlinje för markanvisningar. 

Stadsledningskontoret har i sammanhanget inga synpunkter som skiljer sig från 
fastighetsnämndens beslut och föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetsnämndens och Älvstranden Utveckling AB:s markinnehav utgör en stor del av 
göteborgarnas gemensamma marktillgångar och måste förvaltas på ett långsiktigt 
ekonomiskt hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-03 
Diarienummer 1529/20 
 

Handläggare  
Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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Riktlinjen innebär inte någon förändrad inriktning vad avser ekonomiska aspekter av 
stadens förvärv eller avyttring av stadens fasta egendom. Det har emellertid gjorts vissa 
förtydliganden avseende marknadsmässighet, värdering och prissättning i samband med 
markanvisning. Vidare har riktlinjen kompletterats med en förtydligande hänvisning till 
Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjen medför i sig inga konsekvenser utifrån ett ekonomiskt perspektiv jämfört med 
nuvarande policy och regler. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Riktlinjen medför inte några konsekvenser utifrån ett ekologiskt perspektiv jämfört med 
nuvarande policy och regler. 

Bedömning ur social dimension 
Riktlinjen medför inte några omfattande konsekvenser utifrån ett socialt perspektiv 
jämfört med nuvarande policy och regler. Riktlinjen har kompletterats med 
förtydliganden att Göteborgs Stad, som villkor för markanvisning, kan ange sådana 
kriterier som avser ha effekt på hushållens boendekostnader. Riktlinjen har även 
förtydligats med att vid anvisning av kommunal mark för byggande av ordinarie 
hyreslägenheter kan krav ställas att ett antal lägenheter, motsvarande en viss andel av de 
nyproducerade hyreslägenheterna, ska upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand 
inom ramen för Göteborgs Stads bostadssociala ansvar. 

Bilagor 
1. Fastighetsnämndens handlingar 2020-11-23 § 239 

2. Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden beslutade 2020-11-23 § 239 i enlighet med yrkande från KD, M, L, S, 
MP, V och D att godkänna förslag till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar med 
ett antal förändringar, samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för slutligt 
antagande i kommunfullmäktige. Fastighetsnämnden beslutade även att staden, till dess 
att den nya riktlinjen är antagen av kommunfullmäktige ska arbeta vidare utifrån den 
nuvarande markanvisningspolicyn med tillhörande regler. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 
riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning. 

De senaste tio åren har markanvisningspolicyn reviderats vid ett flertal tillfällen och 
processen för markanvisningar har utvecklats. I november 2007 fastställde 
fastighetsnämnden en ny policy för anvisning av mark för bostäder. I policyn klargjordes 
dels kommunens och nämndens ansvar för bostadsförsörjningen, dels den inriktning som 
skulle vara vägledande vid anvisning av mark för bostadsbebyggelse. Det blev därmed ett 
mer renodlat policydokument där stadens viljeinriktning i fråga om mångfald i boendet, 
ekologi, tillgänglighet, sociala åtaganden samt konkurrens och mångfald på marknaden 
tydliggjordes. De tillhörande reglerna samlades i en bilaga till policyn. 

Under 2009 gjordes en mindre översyn av markanvisningsprocessen och 
markanvisningspolicyn med tillhörande regler. Under 2014 gjordes en rad förtydliganden 
och kompletteringar i förslaget till markanvisningspolicy. En större förändring innebar att 
policyn började gälla för såväl bostäder som verksamheter. En annan förändring av 
betydelse innebar att policyn även ska tillämpas av Älvstranden Utveckling AB. Den 
senaste revideringen av markanvisningspolicyn gjordes 2018 med utgångspunkt i ett 
uppdrag i fastighetsnämndens mål- och inriktningsdokument. Uppdraget innebar att det 
tydligare skulle framgå att hus med låg klimat- och miljöpåverkan skulle premieras samt 
att kravet på socialt ansvarstagande förtydligas till att inkludera hyresgäster i befintligt 
bostadsbestånd. Utifrån ett yrkande reviderades dock fastighetskontorets förslag. Genom 
detta yrkande utgick kravet på att socialt ansvarstagandet även skulle omfatta hyresgäster 
i befintligt bestånd. Den reviderade markanvisningspolicyn antogs i fastighetsnämnden 
2018-11-26 § 258. 

Under 2019 och 2020 har utredningar gjorts med fokus på de effekter som kommunala 
krav, villkor och regler har på produktionskostnaderna för byggandet av bostäder. 
Stadsrevisionen har i den årliga granskningen för verksamhetsåret 2019 avseende 
fastighetsnämndens verksamhet bland annat fokuserat på markanvisningsprocessen. 
Fastighetsnämnden har låtit utredningarna och stadsrevisionens granskning av 
markanvisningsprocessen utgöra underlag för den nu genomförda översynen av stadens 
markanvisningspolicy med tillhörande regler.  

Förslag till riktlinje har remitterats genom förvaltnings- och bolagsremiss till Älvstranden 
Utveckling AB, stadsbyggnadskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, 
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trafikkontoret, stadsledningskontoret och Förvaltnings AB Framtiden. Synpunkterna har i 
möjligaste mån inarbetats i det föreliggande förslaget. 

Överväganden 

Det kommunala markägandet och riktlinjer för markanvisningar 
Stadens marktillgångar utgör en stor del av stadens och göteborgarnas gemensamma 
tillgångar och måste därför förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.  

Markägandet är även ett verktyg för att uppfylla målsättningar för bostadsförsörjningen 
och näringslivsutvecklingen. Göteborgs Stad står inför markpolitiska utmaningar i och 
med behovet av ett högt bostadsbyggande och utbyggnad av kommunal service. 
Utmaningarna omfattar också utbyggnaden av nödvändig infrastruktur, tillgången till 
övriga former av samhällsservice och näringslivets utvecklingsbehov.  

Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommunägda mark 
som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ställa krav på att den som bygger 
uppfyller vissa villkor. Som exempel på villkor som staden kan ange i samband med 
markanvisning är fördelningen av upplåtelseform, men även villkor vad avser ekologisk 
och social hållbarhet. Grunderna för detta följer av Göteborgs Stads riktlinje för 
markanvisningar. 

I Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som är ansvarig för de mark- och bostads-
politiska uppgifterna. Nämnden har den formella markägarrollen och har därigenom till 
uppgift att köpa, iordningställa och tillhandahålla samt sälja och upplåta mark för de 
ändamål, i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ta de initiativ som krävs när det gäller mark 
till bostäder och näringslivsetableringar. Detta innebär att nämnden bland annat ska 
ansvara för stadens bostadsförsörjningsplanering och mark- och exploateringsverksamhet. 
Enligt fastighetsnämndens reglemente ansvarar även nämnden bland annat för att ta fram, 
uppdatera och följa upp riktlinje för markanvisningar enligt lag om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. 

En del av stadens mark ägs av Älvstranden Utveckling AB. Bolaget ska främja den 
långsiktiga stadsutvecklingen kring Göta älv genom förverkligandet av Vision Älvstaden. 
Den föreliggande riktlinjen ska även gälla för de markanvisningar som avser den mark 
som ägs av Älvstranden Utveckling AB samt helägda bolag inom Älvstranden-
koncernen. Fastighetsnämnden ska i dessa fall höras. Ett hörande är en fråga från 
Älvstranden Utveckling AB, eller från ett av Älvstranden Utveckling AB helägt 
dotterbolag, om Göteborgs Stad genom fastighetsnämnden vill förvärva den aktuella 
marken. För att stadens exploateringsverksamhet och markanvändning ska kunna 
samordnas och ske i enlighet med Vision Älvstaden ska bolaget samverka med 
fastighetsnämnden. 

Förändringar i förslaget till riktlinje som ersätter nuvarande policy 
Stadsutveckling utgörs av långsiktiga processer och kräver långsiktiga mål och 
inriktningar. Förslaget till riktlinje har tagits fram i samverkan med detta som 
utgångspunkt. 

Riktlinjen har kompletterats med ett avsnitt som behandlar ekonomisk hållbarhet med en 
hänvisning till den finansiella inriktningen i Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk 
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hushållning. Den nuvarande finansiella inriktningen innebär att stadens 
exploateringsverksamhet ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande 10-
årsperiod är i balans. 

Utifrån fastighetsnämndens bostadsförsörjningsansvar har riktlinjen kompletterats med 
ett förtydligande av stadens möjligheter att ange sådana villkor i samband med 
markanvisning som avser ha effekt på hushållens boendekostnader. Riktlinjen har även 
kompletterats med ett förtydligande om att krav kan ställas på att ett antal ordinarie 
hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska 
upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för Göteborgs Stads 
bostadssociala ansvar enligt socialtjänstlagen. 

Förslaget till riktlinje har förtydligats med exempel på villkor avseende åtgärder som 
syftar till socialt ansvarstagande. Dessa kan handla om exempelvis att erbjuda 
lärlingsplatser och yrkesorienteringspraktik för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtaganden. 

I riktlinjen har principen för markprissättning förtydligats genom en uttrycklig hänvisning 
till EU:s statsstödsregler och kommunallagen. 

Principerna för kostnadsfördelning i samband med planering, projektering och 
genomförande har utvecklats och förtydligats i förslaget. 

Begreppet ”god tillgänglighet” har i förslaget ersatts med begreppet ”universell 
utformning” och barn- och äldreperspektivet har förtydligats. 

Riktlinjens rubriksättning har setts över och justerats. 

Förändringar i förslaget till riktlinje som ersätter nuvarande regler 
Utöver ovanstående kompletteringar och förtydliganden har riktlinjen för 
markanvisningar förtydligats vad avser förutsättningarna för direktanvisning och 
förfarande genom anbud på pris. Avsnittet om prissättning av kommunal mark har 
utvecklats och förtydligats bland annat genom att öppet anbudsförfarande kan användas 
för att åskådliggöra betalningsviljan för byggrätter samt ge staden bättre underlag för 
framtida värderingar och utgöra underlag inför kommande markanvisningar. Det har även 
gjorts en översyn av beskrivningen av hur en ansökan behandlas. Markanvisningarnas 
giltighetstid har justerats från 2 år till 3 år. 

Omhändertagande av stadsrevisionens synpunkter 
I stadsrevisionens årliga granskning av verksamhetsåret 2019 framfördes synpunkter 
avseende fastighetsnämndens markanvisningsprocess. Av de synpunkter som framfördes 
i granskningen har nedanstående (punkt 1 och 2 nedan) adresserats i samband med 
översynen av nuvarande policy och regler för anvisning av mark. 

1. Stadsrevisionen rekommenderar fastighetsnämnden att lyfta beslutet om policy 
och riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige med hänvisning till att 
det är ett beslut av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. 

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige bland annat besluta 
i ärenden som avser mål och riktlinjer för verksamheten. Enligt 5 kap. 2 § får ärenden 
som anges i 1 § första stycket, eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
kommunfullmäktige, inte delegeras till nämnderna. 
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Stadsrevisionens rekommendation som hänvisar till kommunallagens bestämmelser 
omhändertas genom att förslag till riktlinje för markanvisningar föreslås antas i 
kommunfullmäktige. 

2. Stadsrevisionen rekommenderar att översynen ska ske med utgångspunkt i 
lagstiftning och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Följande rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beaktats 
och omhändertagits i arbetet med översynen av policy och regler för anvisning av mark. 
Enligt SKR bör följande framgå av riktlinjerna: 

• Principen för hur länge markanvisningarna är gällande, om kommunen kan återta 
en given markanvisning under bindningstiden och kostnadsfördelning om ett 
projekt inte blir av. 

• Hur kommunen arbetar med anbudstävlingar för markanvisningar och 
direktanvisningar. 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning, projektering 
och utbyggnad. 

• Eventuella kommunala mål- och policydokument som byggherren förväntas följa. 
• En översiktlig beskrivning av huvuddragen i kommunens formella hantering av 

markanvisningen. 
• Något om kommunens bedömningskriterier vid utvärdering av inkomna 

intresseanmälningar, till exempel hur kommunen vill fördela projekt mellan olika 
aktörer för att uppnå konkurrens mellan olika aktörer eller fördelningen av 
upplåtelseformer. 

• Hur staden arbetar med värdering av mark och hur staden i förekommande fall 
arbetar med öppna anbudsförfaranden. 

Fastighetsnämnden bedömer att förslaget till ny riktlinje för markanvisningar såväl 
uppfyller lagens krav som möter SKR:s rekommendationer i samtliga delar. 

Utöver dessa rekommendationer från stadsrevisionen framfördes i granskningen även 
synpunkter avseende fastighetsnämndens uppföljning, handläggning och dokumentation 
av markanvisningar. Dessa synpunkter är inte av sådan karaktär att de har varit möjliga 
att hantera i samband med översynen av policyn och reglerna för markanvisningar, utan 
omhändertas inom ramen för fastighetsnämndens pågående interna utvecklingsarbete av 
markanvisningsprocessen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 
riktlinjer för markanvisningar. Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska 
kommunfullmäktige bland annat besluta i ärenden som avser mål och riktlinjer för 
verksamheten. Enligt 5 kap. 2 § får ärenden som anges i 1 § första stycket, eller som 
enligt lag eller annan författning ska avgöras av kommunfullmäktige, inte delegeras till 
nämnderna. Enligt fastighetsnämndens reglemente 2 kap. 6 § har fastighetsnämnden 
ansvar för att ta fram, uppdatera och följa upp bland annat riktlinje för markanvisningar, 
enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Vid den årliga granskningen av verksamhetsåret 2019 framförde stadsrevisionen 
synpunkter gällande fastighetsnämndens markanvisningsprocess. Bland annat 
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rekommenderar stadsrevisionen fastighetsnämnden att lyfta beslutet om riktlinjer för 
markanvisning till kommunfullmäktige med hänvisning till att det är ett beslut av 
principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. Stadsrevisionen rekommenderar vidare 
att översyn ska ske med utgångspunkt i lagstiftning och rekommendationer från SKR. 
Fastighetsnämnden har därför tagit fram förslag till ny riktlinje för markanvisningar för 
antagande i kommunfullmäktige. 

Fastighetsnämnden beslutade 2020-11-23 § 239 i enlighet med yrkande från KD, M, L, S, 
MP, V och D att de nya riktlinjerna bygger på att inga krav blir obligatoriska och att det 
är nämnden som fattar beslut om eventuella krav. I yrkandet noteras att 
fastighetsnämnden 2020-09-21 § 179 fattat beslut om att samtliga markanvisningar 
kommer till fastighetsnämnden för beslut innan anvisningarna annonseras ut. 

Stadsledningskontoret har i sammanhanget inga synpunkter som skiljer sig från 
fastighetsnämndens beslut. I Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som ansvarar för 
de mark- och bostadspolitiska uppgifterna. Nämnden har den formella markägarrollen. En 
del av stadens mark ägs av Älvstranden Utveckling AB. Den föreliggande riktlinjen ska 
även gälla för de markanvisningar som avser den mark som ägs av Älvstranden 
Utveckling AB samt helägda bolag inom Älvstranden-koncernen. Fastighetsnämnden ska 
i dessa fall höras. 

Stadsledningskontoret har, efter kontakt med fastighetskontoret, reviderat och 
kompletterat styrmiljöbilden i riktlinjen. Revideringen påverkar varken riktlinjens 
innehåll eller styrning. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
markanvisningar 

§ 239, 1800/20 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar: 

Fastighetsnämnden beslutar i enlighet med yrkande från KD, M, L, S, MP, V, D. 

Tilläggsyrkande från V, MP avslås. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2020-06-15, § 128  

Bordlagt 2020-08-31, § 151 

Bordlagt 2020-09-21, § 172 

Bordlagt 2020-10-19, § 196 

Bordlagt 2020-11-16, § 228 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-15 

Yrkande KD, M, L, S, MP, V, D den 2020-11-22 

Tilläggsyrkande V, MP den 2020-11-20 

Protokollsanteckning V den 2020-11-23 

Tidigare tilläggsyrkande från M, KD, L den 2020-11-16 återtas 

Tidigare yrkande från V, M den 2020-06-14 återtas 

Tidigare yrkande från MP, V den 2020-06-14 återtas 

Tidigare yrkande från D den 2020-06-15 återtas 

 

Yrkanden 
Bobbo Malmström (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V, MP  

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-11-23 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Mats Ahdrian (KD) yrkar avslag till tilläggsyrkande från V, MP 

 

Propositionsordning  
Fastighetsnämnden beslutar först att bifalla yrkande från KD, M, L, S, MP, V och D. 

Ordföranden Mats Ahdrian ställer härefter proposition på bifall respektive avslag på 

tilläggsyrkande från V och MP och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet. 

 

Protokollsanteckning 
Bobbo Malmström (V) antecknar som yttrande en skrivelse. 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2020-11-23 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

Justerande 

Emmali Jansson 



Yrkande avseende riktlinjer för markanvisningar, beslut 23 nov 2020.  

 

Från : KD, M, L, S, MP, V, D 

 

Tanken är att vi gemensamt skall skapa nya riktlinjer som fungerar för marknaden och staden. 

Förutsägbarhet och transparens är nycklar för detta.  

De nya riktlinjerna bygger på att inga krav blir obligatoriska och att det är nämnden som fattar beslut 

om eventuella krav. Det noteras att fastighetsnämnden den 21 september 2020, paragraf 179, har 

fattat beslut om att samtliga markanvisningar kommer till fastighetsnämnden för beslut innan 

anvisningarna annonseras ut.  

För att underlätta för kontoret i framtagande av förslag på innehåll i riktlinjer för markanvisningar vill 

vi som tillägg ha med: 

Förslag till beslut 
 

1. Enligt fastighetskontorets förslag till beslut (punkterna 1-3), med följande förändringar   

 

a) i punkten 1 att formulering under punkten 8 i framlagt förslag till riktlinjer för Göteborgs 

Stads markanvisningar ges följande lydelse: 

Handläggning av ansökan 

1 (Nuvarande punkt 1) 

2. Fastighetsnämnden fattar, på fastighetskontorets förslag, beslut om vilka krav och villkor, 
samt vilka utvärderingskriterier som skall gälla för varje markanvisning. Sådant beslut fattas 
inför att markanvisningen annonseras ut. Förvaltningen skall i sina förslag utgår från den i KF 
beslutade budgeten som yttersta styrdokument. Om aktuell mark omfattas av andra 
styrdokument än budgeten, skall dessa även beaktas i förslaget till nämnden. 

3. Inga krav eller villkor kommer automatiskt med i alla markanvisningar och varje års 
gällande budget för staden sätter ramarna för vilka villkor och krav som ställs upp för varje 
markanvisning.  

4. När beslut om markanvisning har fattats, informeras nämnden om inte nämnden har 
beslutat om en annan ordning i det enskilda markanvisningsärendet.  

5. (Nuvarande punkt 4) 

6. (Nuvarande punkt 5) 

 

b) i punkten 3 att gällande policy för markanvisningar med tillhörande regler gäller till dess 
att förslag till riktlinje för markanvisningar är antagna av kommunfullmäktige, dock 
naturligtvis med beaktande av ovan nämnda beslut i fastighetsnämnden den 21 september 
2020. 

  



Härutöver att:  

2. Att fastighetsnämnden årligen utvärderar gällande mark-policy så att den fungerar för 
verksamheten och marknaden. Om nämnden finner skäl till justering, tar nämnden 
vederbörliga initiativ för att föreslå KF att fatta beslut om föreslagen justering.   

3. Besluten justeras omedelbart. 



 

Yrkande V, MP 

Fastighetsnämnden 2020-11-23 

Diarienummer 1800/20 

 

Yrkande angående Förslag på Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar 

Till Fastighetsnämnden 15/6 skrev vi ett yrkande angående förslaget till riktlinje för markanvisningar där vi föreslog återremiss 

för att Fastighetskontoret skulle förtydliga skrivningarna om kraven på socialt ansvarstagande. 

Sen dess har ärendet bordlagts och vi befinner oss nu i november. Vi tycker fortsatt att det bästa hade varit att återremittera 

förslaget till kontoret med uppdrag om att formulera ett förslag på ändringar men vi inser att det nu inte finns tid att återremittera 

ärendet. Därför väljer vi istället att yrka på att föra in en ny text i markanvisningspolicyn.  

Vi menar att de krav vi föreslår i detta yrkande inte är projektspecifika krav utan generella krav som bör gälla vid varje 

markanvisning, därmed borde de även stå med i markanvisningspolicyn. För att vara aktuell för markanvisning så ska hänsyn tas 

till hur man i sitt befintliga bestånd arbetar vräkningsförebyggande, att man sköter om sina bostadsområden samt att man har en 

god relation till hyresgästerna. För att bedöma detta kan byggintressenten själv få redogöra för arbetet, synpunkter kan inhämtas 

från exempelvis Hyresgästföreningen och kontoret kan sedan göra en egen bedömning. Hyresrätter ska förmedlas på ett 

transparent sätt som förhindrar godtycke. När befintligt bestånd saknas får istället en bedömning av ambitionerna och förmågan 

göras.  

Den text vi föreslår lägga till är här markerad i rött. I övrigt innebär endast yrkandet att man ändrar styckesindelningen: 

  

Social hållbarhet 

Göteborgs Stad ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar 

som pris-och hyresnivåer för att möta olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden. Staden ska genom en aktiv 

markpolitik skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som befolkningsutvecklingen medför och som 

svarar mot olika gruppers behov och efterfrågan. Göteborgs Stad ska främja ett socialt blandat boende och sträva efter en 

blandning av upplåtelseformer i olika delar av staden. Byggintressentens förmåga och vilja till socialt ansvarstagande är av stor 

betydelse. Hänsyn ska därför tas till byggintressentens förvaltande av eventuellt befintligt bestånd. Detta inkluderar omfattningen 

av det vräkningsförebyggande arbetet, skötsel och underhåll av fastigheter samt relationen till eventuella hyresgäster. Hyresrätter 

ska förmedlas på ett transparent sätt med tydliga kriterier. När befintligt bestånd saknas får istället en bedömning av 

byggintressentens ambitioner göras.  

 

Göteborgs Stad ska främja stadsliv och en mångfald av lokaler för verksamheter. Där det bedöms lämpligt eftersträvar därför 

Göteborgs Stad att bostäder och olika former av kommersiella eller kommunala verksamhetslokaler integreras i bebyggelsen.  

[…] 

 

Fastighetsnämnden föreslås besluta:  

Att det första stycket under rubriken ”Social hållbarhet” i förslaget på Göteborgs Stads Riktlinje för markanvisningar 

byts ut till följande: 

”Göteborgs Stad ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar 

som pris-och hyresnivåer för att möta olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden. Staden ska genom en aktiv 

markpolitik skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som befolkningsutvecklingen medför och som 

svarar mot olika gruppers behov och efterfrågan. Göteborgs Stad ska främja ett socialt blandat boende och sträva efter en 

blandning av upplåtelseformer i olika delar av staden. Byggintressentens förmåga och vilja till socialt ansvarstagande är av stor 

betydelse. Hänsyn ska därför tas till byggintressentens förvaltande av eventuellt befintligt bestånd. Detta inkluderar omfattningen 

av det vräkningsförebyggande arbetet, skötsel och underhåll av fastigheter samt relationen till eventuella hyresgäster. Hyresrätter 

ska förmedlas på ett transparent sätt med tydliga kriterier. När befintligt bestånd saknas får istället en bedömning av 

byggintressentens ambitioner göras.  

 

Göteborgs Stad ska främja stadsliv och en mångfald av lokaler för verksamheter. Där det bedöms lämpligt eftersträvar därför 

Göteborgs Stad att bostäder och olika former av kommersiella eller kommunala verksamhetslokaler integreras i bebyggelsen.”  



Protokollsanteckning     (V) 

I förslaget till riktlinje för markanvisningar står det att byggintressentens förmåga och vilja till socialt 

ansvarstagande är av stor betydelse. Detta utvecklas sedan inte mer förutom exempel på ett antal 

projektspecifika krav som kan ställas vid en markanvisning. Det saknas en konkretisering kring vilka 

generella krav staden ställer på de aktörer som ansöker om markanvisning. 

Vi menar att dokumentet därför behöver förtydligas. Förmågan och viljan till socialt ansvarstagande 

samt hur eventuellt befintligt bestånd förvaltas bör spela en stor roll för huruvida en byggintressent är 

aktuell för markanvisning eller inte. 

Vi har därför yrkat på att föra in följande skrivning i stycket om social hållbarhet: 

Hänsyn ska därför tas till byggintressentens förvaltande av eventuellt befintligt bestånd. Detta 

inkluderar omfattningen av det vräkningsförebyggande arbetet, skötsel och underhåll av fastigheter 

samt relationen till eventuella hyresgäster. Hyresrätter ska förmedlas på ett transparent sätt med 

tydliga kriterier. När befintligt bestånd saknas får istället en bedömning av byggintressentens 

ambitioner göras.   
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Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
markanvisningar 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till Göteborgs Stads 

riktlinje för markanvisningar. 

 

2. Förslag till riktlinje för markanvisningar, enligt bilagda förslag, 

översänds till kommunstyrelsen för slutligt antagande i 

kommunfullmäktige. 

 

3. Till dess att förslag till riktlinje för markanvisningar är antagna av 

kommunfullmäktige ska nuvarande policy med tillhörande regler 

gälla. 

Sammanfattning 
Enligt fastighetsnämndens reglemente 2 kap. 6 § har fastighetsnämnden ansvar för att ta 

fram, uppdatera och följa upp bland annat policy för markanvisningar, enligt lag om 

riktlinjer för kommunala markanvisningar. Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) 

ska kommunfullmäktige bland annat besluta i ärenden som avser mål och riktlinjer för 

verksamheten.  

Stadsrevisionens rekommendation som hänvisar till kommunallagens bestämmelser 

omhändertas genom att riktlinje för markanvisningar översänds till kommunstyrelsen för 

slutligt antagande i kommunfullmäktige. Förslaget till ny riktlinje markanvisningar har 

gjorts i enlighet med rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Stadsrevisionens rekommendationer avseende fastighetsnämndens uppföljning, 

handläggning och dokumentation av markanvisningar är inte av sådan karaktär att de har 

varit möjliga att hantera i samband med översynen av riktlinjen för markanvisningar, utan 

omhändertas inom ramen för fastighetsnämndens pågående interna utvecklingsarbete av 

markanvisningsprocessen. 

 Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-06-15 

Diarienummer 1800/20 

 

Handläggare 

Lukas Jonsson 

Telefon: 031-368 12 01 

E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se  

 

Malin Hagenklev 

Telefon: 031-368 12 15 

E-post: malin.hagenklev@fastighet.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetsnämndens och Älvstranden Utveckling AB:s markinnehav utgör en stor del av 

göteborgarnas gemensamma tillgångar och måste förvaltas på ett långsiktigt ekonomiskt 

hållbart och ansvarsfullt sätt.  

Förslag till riktlinje för markanvisningar innebär inte någon förändrad inriktning vad 

avser ekonomiska aspekter av stadens förvärv eller avyttring av stadens fasta egendom. 

Det har emellertid gjorts vissa förtydliganden avseende marknadsmässighet, värdering 

och prissättning i samband med markanvisning. Vidare har riktlinjen kompletterats med 

en förtydligande hänvisning till Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetskontoret bedömer att förslag till riktlinje för markanvisningar inte medför några 

konsekvenser utifrån ett ekologiskt perspektiv jämfört med nuvarande policy och regler.  

Bedömning ur social dimension 
Fastighetskontoret bedömer att förslag till riktlinje för markanvisningar i allt väsentligt 

inte medför några konsekvenser utifrån ett socialt perspektiv jämfört med nuvarande 

policy och regler. Riktlinjen har kompletterats med förtydliganden att Göteborgs Stad, 

som villkor för markanvisning, kan ange sådana kriterier som avser ha effekt på 

hushållens boendekostnader. Riktlinjen har även förtydligats med att vid anvisning av 

kommunal mark för byggande av ordinarie hyreslägenheter kan krav ställas att ett antal 

lägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska 

upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för Göteborgs Stads 

bostadssociala ansvar. 

Bilaga 
 Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar 
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Ärendet  
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige bland annat besluta 

i ärenden som avser mål och riktlinjer för verksamheten.  

Fastighetsnämnden föreslås godkänna riktlinjen för markanvisningar. Fastighetsnämnden 

föreslås även översända riktlinjen, enligt bilagda förslag, till kommunstyrelsen för slutligt 

antagande i kommunfullmäktige. Till dess att den nya riktlinjen är antagen av 

kommunfullmäktige ska staden arbeta vidare utifrån den nuvarande 

markanvisningspolicyn med tillhörande regler. 

Beskrivning av ärendet 
De senaste tio åren har markanvisningspolicyn reviderats vid ett flertal tillfällen och 

processen för markanvisningar har utvecklats. I november 2007 fastställde 

fastighetsnämnden en ny policy för anvisning av mark för bostäder. I policyn klargjordes 

dels kommunens och nämndens ansvar för bostadsförsörjningen och dels den inriktning 

som skulle vara vägledande vid anvisning av mark för bostadsbebyggelse. Det blev 

därmed ett mer renodlat policydokument där stadens viljeinriktning i fråga om mångfald i 

boendet, ekologi, tillgänglighet, sociala åtaganden samt konkurrens och mångfald på 

marknaden tydliggjordes. De tillhörande reglerna samlades i en bilaga till policyn. 

Under 2009 gjordes en mindre översyn av markanvisningsprocessen och 

markanvisningspolicyn med tillhörande regler. Under 2014 gjordes en rad förtydliganden 

och kompletteringar i förslaget till markanvisningspolicy. En större förändring innebar att 

policyn började gälla för såväl bostäder som verksamheter. En annan förändring av 

betydelse innebar att policyn även ska tillämpas av Älvstranden Utveckling AB.  Den 

senaste revideringen av markanvisningspolicyn gjordes 2018 med utgångspunkt i ett 

uppdrag i fastighetsnämndens mål- och inriktningsdokument. Uppdraget innebar att det 

tydligare skulle framgå att hus med låg klimat- och miljöpåverkan skulle premieras samt 

att kravet på socialt ansvarstagande förtydligas till att inkludera hyresgäster i befintligt 

bostadsbestånd. Utifrån ett yrkande reviderades dock kontorets förslag. Genom detta 

yrkande utgick kravet på att socialt ansvarstagandet även skulle omfatta hyresgäster i 

befintligt bestånd. Den reviderade markanvisningspolicyn antogs i fastighetsnämnden i 

november 2018. 

Under 2019 och 2020 har utredningar gjorts med fokus på de effekter som kommunala 

krav, villkor och regler har på produktionskostnaderna för byggandet av bostäder. 

Stadsrevisionen har den i årliga granskningen för verksamhetsåret 2019 avseende 

fastighetsnämndens verksamhet bland annat fokuserat på markanvisningsprocessen. 

Fastighetskontoret har låtit utredningarna och stadsrevisionens granskning av 

markanvisningsprocessen utgöra underlag för den nu genomförda översynen av stadens 

markanvisningspolicy med tillhörande regler. Fastighetskontorets förslag är därmed att 

fastighetsnämnden översänder förslag till riktlinje för markanvisningar i enlighet med 

bilagan till kommunstyrelsen för slutligt antagande i kommunfullmäktige.  

Förslag till riktlinje har remitterats genom förvaltnings- och bolagsremiss till Älvstranden 

Utveckling AB, stadsbyggnadskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, 

trafikkontoret, stadsledningskontoret och Förvaltnings AB Framtiden. Synpunkterna har i 

möjligaste mån inarbetats i det föreliggande förslaget. 
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Överväganden 
Det kommunala markägandet och riktlinjer för markanvisningar 

Stadens marktillgångar utgör en stor del av stadens och göteborgarnas gemensamma 

tillgångar och måste därför förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.  

Markägandet är även ett verktyg för att uppfylla målsättningar för bostadsförsörjningen 

och näringslivsutvecklingen. Göteborgs Stad står inför markpolitiska utmaningar i och 

med behovet av ett högt bostadsbyggande och utbyggnad av kommunal service. 

Utmaningarna omfattar också utbyggnaden av nödvändig infrastruktur, tillgången till 

övriga former av samhällsservice och näringslivets utvecklingsbehov.  

Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommunägda mark 

som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ställa krav på att den som bygger 

uppfyller vissa villkor. Som exempel på villkor som staden kan ange i samband med 

markanvisning är fördelningen av upplåtelseform, men även villkor vad avser ekologisk 

och social hållbarhet. Grunderna för detta följer av Göteborgs Stads riktlinje för 

markanvisningar.  

I Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som är ansvarig för de mark- och bostads-

politiska uppgifterna. Nämnden har den formella markägarrollen och har därigenom till 

uppgift att köpa, iordningställa och tillhandahålla samt sälja och upplåta mark för de 

ändamål, i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ta de initiativ som krävs när det gäller mark 

till bostäder och näringslivsetableringar. Detta innebär att nämnden bland annat ska 

ansvara för stadens bostadsförsörjningsplanering och mark- och exploateringsverksamhet. 

Enligt fastighetsnämndens reglemente ansvarar även nämnden bland annat för att ta fram, 

uppdatera och följa upp riktlinje för markanvisningar enligt lag om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar. 

En del av stadens mark ägs av Älvstranden Utveckling AB. Bolaget ska främja den 

långsiktiga stadsutvecklingen kring Göta Älv genom förverkligandet av Vision 

Älvstaden.  

Den föreliggande riktlinjen ska även gälla för de markanvisningar som avser den mark 

som ägs av Älvstranden Utveckling AB samt helägda bolag inom Älvstranden-

koncernen. Fastighetsnämnden ska i dessa fall höras. Ett hörande är en fråga från 

Älvstranden Utveckling AB, eller från ett av Älvstranden Utveckling AB helägt 

dotterbolag, om Göteborgs Stad genom fastighetsnämnden vill förvärva den aktuella 

marken. För att stadens exploateringsverksamhet och markanvändning ska kunna 

samordnas och ske i enlighet med Vision Älvstaden ska bolaget samverka med 

fastighetsnämnden.  

Förändringar i förslaget till riktlinje som ersätter nuvarande policy 

Stadsutveckling utgörs av långsiktiga processer och kräver långsiktiga mål och 

inriktningar. Förslaget till riktlinje har tagits fram i samverkan med detta som 

utgångspunkt.  

Förslag till riktlinje för markanvisningar har kompletterats med ett avsnitt som behandlar 

ekonomisk hållbarhet med en hänvisning till den finansiella inriktningen i Göteborgs 

Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning. Den nuvarande finansiella inriktningen 
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innebär att stadens exploateringsverksamhet ska bedrivas så att inkomster och utgifter 

över en rullande 10-årsperiod är i balans. 

Utifrån fastighetsnämndens bostadsförsörjningsansvar har riktlinjen kompletterats med 

ett förtydligande av stadens möjligheter att ange sådana villkor i samband med 

markanvisning som avser ha effekt på hushållens boendekostnader. Riktlinjen har även 

kompletterats med ett förtydligande om att krav kan ställas på att ett antal ordinarie 

hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska 

upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för Göteborgs Stads 

bostadssociala ansvar enligt socialtjänstlagen. 

Förslaget till riktlinje har förtydligats med exempel på villkor avseende åtgärder som 

syftar till socialt ansvarstagande. Dessa kan handla om exempelvis erbjuda lärlingsplatser 

och yrkesorienteringspraktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller 

andra arbetsmarknadsåtaganden. 

I riktlinjen har principen för markprissättning förtydligats genom en uttrycklig hänvisning 

till EU:s statsstödsregler och kommunallagen.  

Principerna för kostnadsfördelning i samband med planering, projektering och 

genomförande har utvecklats och förtydligats i förslaget. 

Begreppet ”god tillgänglighet” har i förslaget ersatts med begreppet ”universell 

utformning” och barn- och äldreperspektivet har förtydligats. 

Riktlinjens rubriksättning har setts över och justerats. 

Förändringar i förslaget till riktlinje som ersätter nuvarande regler 

Utöver ovanstående kompletteringar och förtydliganden har riktlinjen för 

markanvisningar förtydligats vad avser förutsättningarna för direktanvisning och 

förfarande genom anbud på pris. Avsnittet om prissättning av kommunal mark har 

utvecklats och förtydligats bland annat genom att öppet anbudsförfarande kan användas 

för att åskådliggöra betalningsviljan för byggrätter samt ge staden bättre underlag för 

framtida värderingar och utgöra underlag inför kommande markanvisningar. Det har även 

gjorts en översyn av beskrivningen av hur en ansökan behandlas. Markanvisningarnas 

giltighetstid har justerats från 2 år till 3 år.  

Omhändertagande av revisionens synpunkter 

I stadsrevisionens årliga granskning av verksamhetsåret 2019 framfördes synpunkter 

avseende fastighetsnämndens markanvisningsprocess. Av de synpunkter som framfördes 

i granskningen har nedanstående (punkt 1 och 2 nedan) adresserats i samband med 

översynen av nuvarande policy och regler för anvisning av mark. 

1. Stadsrevisionen rekommenderar fastighetsnämnden att lyfta beslutet om policy 

och riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige med hänvisning till att 

det är ett beslut av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. 

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige bland annat besluta 

i ärenden som avser mål och riktlinjer för verksamheten. Enligt 5 kap. 2 § får ärenden 

som anges i 1 § första stycket, eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 

kommunfullmäktige, inte delegeras till nämnderna.  
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Stadsrevisionens rekommendation som hänvisar till kommunallagens bestämmelser 

omhändertas genom att förslag till riktlinje för markanvisningar översänds till 

kommunstyrelsen för slutligt antagande i kommunfullmäktige. 

2. Stadsrevisionen rekommenderar att översynen ska ske med utgångspunkt i 

lagstiftning och rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner. 

Följande rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beaktats 

och omhändertagits i arbetet med översynen av policy och regler för anvisning av mark. 

Enligt SKR bör följande framgå av riktlinjerna: 

• Principen för hur länge markanvisningarna är gällande, om kommunen kan återta 

en given markanvisning under bindningstiden och kostnadsfördelning om ett 

projekt inte blir av. 

• Hur kommunen arbetar med anbudstävlingar för markanvisningar och 

direktanvisningar. 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning, projektering 

och utbyggnad. 

• Eventuella kommunala mål- och policydokument som byggherren förväntas följa. 

• En översiktlig beskrivning av huvuddragen i kommunens formella hantering av 

markanvisningen. 

• Något om kommunens bedömningskriterier vid utvärdering av inkomna 

intresseanmälningar, till exempel hur kommunen vill fördela projekt mellan olika 

aktörer för att uppnå konkurrens mellan olika aktörer eller fördelningen av 

upplåtelseformer. 

• Hur staden arbetar med värdering av mark och hur staden i förekommande fall 

arbetar med öppna anbudsförfaranden. 

Fastighetskontoret bedömer att förslaget till ny riktlinje för markanvisningar såväl 

uppfyller lagens krav som möter SKR:s rekommendationer i samtliga delar. 

Utöver dessa rekommendationer från stadsrevisionen framfördes i granskningen även 

synpunkter avseende fastighetsnämndens uppföljning, handläggning och dokumentation 

av markanvisningar. Dessa synpunkter är inte av sådan karaktär att de har varit möjliga 

att hantera i samband med översynen av policyn och reglerna för markanvisningar, utan 

omhändertas inom ramen för fastighetsnämndens pågående interna utvecklingsarbete av 

markanvisningsprocessen. 
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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 riktlinje 

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 

riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommunägda mark 

som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ange villkor för att den som bygger 

uppfyller vissa kriterier. Grunderna för detta följer av Göteborg Stads riktlinje för 

markanvisningar.  

Vem omfattas av riktlinjen 

Denna riktlinje gäller tillsvidare för fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB 

och dess helägda bolag inom Älvstranden-koncernen. 

Bakgrund 

För att svara mot lagstiftningens krav på riktlinjer för markanvisningar och 

överensstämma med stadens riktlinje för styrande dokument har en riktlinje för 

markanvisningar tagits fram. Riktlinjen ersätter den tidigare markanvisningspolicyn med 

tillhörande regler som antogs i fastighetsnämnden 2018-11-26. Det innebär att riktlinjen 

innehåller principiella mål och utgångspunkter för utvecklingen av stadens mark. 

Lagbestämmelser 

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 

riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

Vägledning och avsteg 

Den nämnd som ansvarar för kommunala markanvisningar får, i det enskilda fallet och 

om det finns särskilda skäl, frångå denna riktlinje. 
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Koppling till andra styrande dokument 
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Riktlinje för markanvisningar 

1. Bakgrund och syfte 

Denna riktlinje innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  

Markanvisningar ska, utöver de villkor som anges med stöd av denna riktlinje, utgå 

från den vid markanvisningstillfället gällande budgeten för Göteborgs Stad. 

Den nämnd som ansvarar för kommunala markanvisningar får, i det enskilda fallet och 

om det finns särskilda skäl, frångå denna riktlinje.  

2. Definition av markanvisning  

Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark anvisar staden mark till olika 

intressenter. En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid 

och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för 

genomförande av ny bebyggelse inom det aktuella markområdet som staden äger. 

Fastighetsnämnden, eller Älvstranden Utveckling AB, beslutar om markanvisning. 

Därefter upprättas ett markanvisningsavtal där intressenten förbinder sig att acceptera 

de villkor som gäller för markanvisningen.  

3. Stadens ansvar för markförsörjning 

I Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som är ansvarig för mark- och 

bostadsförsörjningen i Göteborg. Fastighetsnämnden har bland annat till uppgift att 

förvärva, iordningställa och tillhandahålla samt sälja och upplåta mark för de ändamål, 

i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. 

Fastighetsnämnden har också till uppgift att utöva den formella ägarrollen till stadens 

fasta egendom.  

Fastighetsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde ta de initiativ som erfordras vad 

avser mark till bostäder och näringslivsetableringar. Detta innebär att 

fastighetsnämnden bland annat ska ansvara för stadens bostadsförsörjningsplanering 

och mark- och exploateringsverksamhet.  

Utöver bostäder innefattar ansvaret för kommunens strategiska markförsörjning även 

mark till förskolor, skolor, äldreboenden, idrott, kultur, torg och grönstruktur samt 

andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål.  

Denna riktlinje gäller även för de markanvisningar som avser den mark som ägs av 

Älvstranden Utveckling AB samt helägda bolag inom Älvstranden-koncernen. 

Fastighetsnämnden ska i dessa fall höras. Ett hörande är en fråga från Älvstranden 

Utveckling AB, eller från ett av Älvstranden Utveckling AB helägt dotterbolag, om 

Göteborgs Stad genom fastighetsnämnden vill förvärva den aktuella marken. För att 

stadens exploateringsverksamhet och markanvändning ska kunna samordnas och ske i 

enlighet med Vision Älvstaden ska bolaget samverka med fastighetsnämnden.  
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Riktlinjen för markanvisningar utgår från de politiskt beslutade målen och strategierna 

som främst kommer till uttryck i stadens budget, program för bostadsförsörjningen, 

översiktsplanen, program för jämlik stad, lokalförsörjningsplan, Vision Älvstaden och 

Göteborgsregionens hållbarhetsstrategi ”Hållbar tillväxt”.  

4. Stadens utgångspunkter och mål 

Planering och genomförande av ny bebyggelse i Göteborg ska bidra till en hållbar 

stadsutveckling. En viktig del i stadsutvecklingen i Göteborg är planeringen och 

byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler av olika slag. Göteborgs Stad ska 

bland annat genom en aktiv markpolitik skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande 

som möter behoven som befolkningsutvecklingen medför och som svarar mot olika 

gruppers behov och efterfrågan. Staden ska främja att åtgärder förbereds och 

genomförs så att förutsättningar kan skapas för alla att leva i goda bostäder och 

livsmiljöer.  

Utöver bostäder innefattar ansvaret för kommunens strategiska markförsörjning 

även mark till förskolor, skolor, äldreboenden, idrott, kultur, torg och grönstruktur 

samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål. Ett hållbart 

och uthålligt bostadsbyggande förutsätter att mark för kommunala behov och 

offentliga platser kan utvecklas i motsvarande takt. 

Göteborgs Stad ska även främja en mångfald av aktörer och goda 

konkurrensförhållanden. Staden ska även bidra till näringslivets utveckling genom att 

erbjuda ett brett och varierat utbud av mark för olika slags verksamheter i olika delar 

av staden. En blandning av bostäder och lokaler för olika verksamheter ska 

eftersträvas.  

Varje del av staden ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barn- 

och äldreperspektivet samt universell utformning ska beaktas i stadens planering och 

utveckling. 

Vid anvisning av mark för ny bebyggelse ska därför följande gälla. 

Ekonomisk hållbarhet 

Stadens marktillgångar utgör en stor del av stadens och göteborgarnas gemensamma 

tillgångar och ska förvaltas och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. God ekonomisk 

hushållning ska vara vägledande för användningen av stadens mark och staden ska 

eftersträva att markanvändningen är till största möjliga nytta för göteborgarna både ur 

ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  

För att främja ekonomisk hållbarhet ska 

● styrningen av markanvisningsprocessen bidra till att uppnå den finansiella 

inriktningen i stadens riktlinje för god ekonomisk hushållning.  

Social hållbarhet  

Göteborgs Stad ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser 

upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar som pris- och hyresnivåer för att möta 

olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden. Staden ska genom en aktiv 
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markpolitik skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som 

befolkningsutvecklingen medför och som svarar mot olika gruppers behov och 

efterfrågan. Göteborgs Stad ska främja ett socialt blandat boende och sträva efter en 

blandning av upplåtelseformer i olika delar av staden. Byggintressentens förmåga och 

vilja till socialt ansvarstagande är av stor betydelse. Göteborgs Stad ska främja 

stadsliv och en mångfald av lokaler för verksamheter. Där det bedöms lämpligt 

eftersträvar därför Göteborgs Stad att bostäder och olika former av kommersiella eller 

kommunala verksamhetslokaler integreras i bebyggelsen. 

För att främja social hållbarhet kan Göteborgs Stad som villkor för markanvisning 

exempelvis ange 

● att byggintressenten upplåter lokaler eller bostäder för kommunala behov 

såsom förskola, skola, boende med särskild service och äldreomsorg. Detta 

kan ske antingen genom den avsedda nyproduktionen eller i byggintressentens 

övriga befintliga bostadsbestånd. 

 

● sådana kriterier som avser ha effekt på hushållens boendekostnader. 

 

● att ett antal ordinarie hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de 

nyproducerade hyreslägenheterna, ska upplåtas till kommunen för uthyrning i 

andra hand inom ramen för Göteborgs Stads bostadssociala ansvar enligt 

socialtjänstlagen. 

 

● att byggintressenten bidrar till socialt ansvarstagande avseende åtgärder under 

genomförandet. Det kan handla om att exempelvis erbjuda lärlingsplatser och 

yrkesorienteringspraktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

eller andra arbetsmarknadsåtaganden. 

Ekologisk hållbarhet 

Göteborgs Stad ska främja ett hållbart ekologiskt byggande och eftersträvar därför att 

ny bebyggelse planeras för ett klimat- och miljöeffektivt genomförande. Göteborgs 

Stad kan kräva att byggintressenten påvisar att byggnaders drift är energi- och 

resurseffektiv samt att byggnader har minimal klimat- och miljöpåverkan.  

För att främja ekologisk hållbarhet kan Göteborgs Stad som villkor för markanvisning 

exempelvis ange  

● att åtgärder vidtas för att exempelvis fördröja och rena dagvatten, förbättra 

luftkvalitet, minska buller eller erbjuda rekreationsmöjligheter och biologisk 

mångfald. 

 

● specifika krav på bebyggelsen i syfte att uppnå en klimatsmart bebyggelse 

eller nå uppsatta miljömål.  

Byggintressentens ekonomiska förutsättningar och genomförandekapacitet 

Att delta i planering och genomförande av ny bebyggelse kräver god ekonomisk 

stabilitet och organisatoriska förutsättningar hos byggintressenten att genomföra det 

aktuella projektet. Hänsyn ska därför tas till byggintressentens ekonomiska 

förutsättningar för långsiktigt deltagande i planering och genomförande av den 

avsedda bebyggelsen.  
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Markanvisningar ska vara av varierande omfattning för att skapa förutsättningar för en 

mångfald av byggintressenter. Både stora och små byggaktörer, ska ha möjlighet att 

etablera sig i staden. 

Övriga kriterier 

Hur byggintressenten har fullföljt tidigare åtaganden är av stor vikt. Vid val av 

byggintressent ska hänsyn tas till tidigare genomförda och jämförbara projekt. 

I de fall det finns särskilda förutsättningar för ett enskilt projekt görs dessutom en 

bedömning av lämplig byggintressent utifrån de olika kriterier och förutsättningar som 

i övrigt kan gälla för det aktuella och specifika projektet. 

5. Principer för prissättning av kommunal mark 

Vid försäljning av kommunal mark ska staden iaktta både kommunallagens regler om 

krav på god ekonomisk hushållning och till förbudet mot stöd till enskilda 

näringsidkare. Staden ska också iaktta den unionsrättsliga statsstödsregleringen.  

Göteborgs Stad säljer mark till marknadsvärde.  

6. Principer för kostnadsfördelning 

I samband med genomförande av detaljplaner säljer eller upplåter Göteborgs Stad 

mark inom detaljplanerområdet till ett pris baserat på markens byggrättsvärde enligt 

punkten 5. Marknadsvärdet bedöms i en så kallad byggrättsvärdering. Eventuella 

kostnader för utbyggnad av allmän plats ingår i priset för byggrätten. 

Byggintressenten svarar alltid för anslutningsavgifter vad gäller teknisk försörjning 

såsom vattenförsörjning och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, samt el med mera.  

Ansvar för kostnader och intäkter i det specifika fallet regleras i de avtal som upprättas 

mellan parterna inför överlåtelse eller upplåtelse av mark.  

Kostnader för planläggning finansieras av byggintressent som har nytta av 

detaljplanen genom tecknande av plankostnadsavtal eller uttag av planavgift. 

Grunderna för beräkning av avgift anges i den av kommunfullmäktige beslutade 

plantaxan. Om detaljplanearbetet avbryts eller planen inte vinner laga kraft har 

byggintressenten inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader. 

7. Tillämpliga förfaranden vid markanvisning 

Markanvisning kan ske genom olika förfaranden. Göteborgs Stad tillämpar som 

huvudregel anvisning efter jämförelseförfarande. Utöver detta huvudförfarande kan 

Göteborgs Stad tillämpa tävling, anbud på pris och direktanvisning. Med undantag för 

direktanvisningar läggs alla markanvisningar upp på stadens webbplats. Där finns de 

dokument, villkor och förutsättningar i övrigt samt kontaktuppgifter som är aktuella 

för respektive markanvisning. 



 

Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar 9 (12) 

   

   
 

Vid markanvisning där fast pris tillämpas sker prissättning genom bedömt 

marknadsvärde, med hänsyn till de förutsättningar som gäller för den aktuella 

markanvisningen. 

Vid anvisning av mark för ny bebyggelse gäller följande förfaranden, villkor och 

handläggningsrutiner. 

Anvisning efter jämförelseförfarande 

Jämförelseförfarande innebär att inkomna ansökningar bedöms utifrån hur väl dessa 

uppfyller de villkor och förutsättningar som gäller för den aktuella markanvisningen. 

Anvisning tilldelas den aktör som utifrån en sammanvägning av samtliga 

utvärderingskriterier som gäller för den aktuella markanvisningen lämnat det mest 

fördelaktiga anbudet. 

Tävling 

Markanvisningstävling kan tillämpas för projekt där staden har särskilda önskemål vad 

gäller användning, innehåll eller funktion. De inkomna tävlingsbidragen utvärderas av 

en tillsatt jury, vars sammansättning anges under tävlingens förutsättningar på stadens 

webbplats. 

Anbud på pris 

Göteborgs Stad kan tillämpa öppet anbudsförfarande i syfte att åskådliggöra 

betalningsviljan för byggrätter samt ge staden bättre underlag för framtida värderingar 

i olika delar av staden och kommande markanvisningar. Vid tillämpningen av detta 

förfarande tilldelas markanvisningen den aktör som har lämnat det högsta anbudet, 

under förutsättning att de krav som framgår av anbudsförfrågan uppfylls. 

Direktanvisning 

Göteborgs Stad kan tillämpa direktanvisning när fastighetsnämnden bedömer att det 

finns särskilda skäl för denna anvisningsmetod.  

Direktanvisning kan tillämpas för tillskottsmark där den kommunala marken inte har 

den areal eller belägenhet som krävs för att utgöra ett eget projekt eller när ett 

föreslaget projekts genomförbarhet i sin helhet eller i väsentliga delar förutsätter 

möjligheten att förvärva kommunal tillskottsmark. 

I enskilda fall kan direktanvisning även tillämpas när staden genomför strategiska 

markaffärer med andra aktörer. Undantagsvis kan direktanvisning även ske för 

etablering av för kommunen viktiga verksamheter eller när en inkommen projektidé är 

unik med avseende på användning, innehåll eller funktion. 

Riktlinjen för markanvisningar gäller i tillämpliga delar även vid direktanvisning. 

8. Hur behandlas en ansökan om markanvisning? 

En ansökan om markanvisning ska vara skriftlig och innehålla en redogörelse för hur 

intressenten avser att uppfylla de villkor som staden har ställt upp för det projekt som 

markanvisningen avser. I övrigt framgår kraven på vad ansökan ska innehålla av 

förutsättningarna för det aktuella projektet på stadens hemsida.  
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Handläggning av ansökan 

1. Markanvisning beslutas av fastighetsnämnden. I de fall marken ägs av 

Älvstranden Utveckling AB, eller av Älvstranden Utveckling AB helägt 

dotterbolag, beslutas markanvisning av bolagets styrelse efter hörande av 

fastighetsnämnden. 

 
2. Fastighetsnämnden fattar, på fastighetskontorets förslag, beslut om vilka krav och 

villkor, samt vilka utvärderingskriterier som skall gälla för varje markanvisning. 

Sådant beslut fattas inför att markanvisningen annonseras ut. Förvaltningen skall 

i sina förslag utgår från den i KF beslutade budgeten som yttersta styrdokument. 

Om aktuell mark omfattas av andra styrdokument än budgeten, skall dessa även 

beaktas i förslaget till nämnden. 

 
3. Inga krav eller villkor kommer automatiskt med i alla markanvisningar och varje 

års gällande budget för staden sätter ramarna för vilka villkor och krav som ställs 

upp för varje markanvisning. 

 
4. När beslut om markanvisning har fattats, informeras nämnden om inte nämnden 

har beslutat om en annan ordning i det enskilda markanvisningsärendet. 

 

5. Fastighetsnämnden beslutar om den mark som är föremål för markanvisning ska 

säljas eller upplåtas med tomträtt. Det är alltid aktuellt marknadsvärde som gäller 

vid prissättningen av mark och marknadsvärdet utgör även grunden för 

tomträttsavgälden. 

 

6. För att bedöma intressentens förmåga att genomföra projektet kan 

fastighetskontoret kräva in underlag från byggintressenten som uppvisar 

ekonomisk stabilitet, organisatorisk förmåga och genomförda referensprojekt 

med mera. 

9. Villkor för markanvisning 

Villkoren nedan gäller för markanvisningar som fastighetsnämnden och Älvstranden 

Utveckling AB:s styrelse gör från och med beslut om antagande av denna riktlinje i 

kommunfullmäktige. 

1. En markanvisning är tidsbegränsad till högst 3 år. Om inte en bindande 

överenskommelse om exploatering träffats inom tre år står det 

fastighetsnämnden fritt att förlänga eller återta markanvisningen.  

Förlängning av markanvisning kan medges om byggintressenten aktivt har 

drivit projektet och förseningen beror på omständigheter som 

byggintressenten inte råder över. 

Markanvisning får inte överlåtas utan fastighetsnämndens, eller av 

Älvstranden Utveckling AB eller av Älvstranden Utveckling AB helägt 

dotterbolags styrelses, godkännande. Vid överlåtelse till helägt bolag inom 

samma bolagskoncern, kan medgivande lämnas av fastighetskontoret eller 

Älvstranden Utveckling AB. 
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Fastighetsnämnden, eller Älvstranden Utveckling AB:s styrelse, har rätt att 

återta en markanvisning om det är uppenbart att byggintressenten inte förmår 

eller avser att genomföra projektet i den takt och på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen.  

Återtagen markanvisning föranleder ingen rätt till ny markanvisning eller 

ekonomisk ersättning. 

2. Projektering i samband med detaljplanearbetet ska ske i samråd med staden. 

Projekt som avbryts till följd av beslut under planprocessen eller att 

detaljplanen inte vinner laga kraft ger inte rätt till ekonomisk ersättning för 

nedlagda kostnader eller ny markanvisning. I utbyte mot den ensamrätt som 

avtalet föranleder ska den byggintressent som anvisats mark avsätta resurser 

för medverkan i planarbetet. 

 

3. Den riktlinje som kommunfullmäktige fastställt eller kommer att fastställa och 

som gäller vid tidpunkten för markanvisningen ska följas. 

10. Prissättning av kommunal mark 

Stadens mark värderas av fastighetskontorets interna värderingsfunktion eller genom 

extern värdering. 

För att säkerställa marknadsmässiga värderingar utgår dessa från av branschen 

vedertagna värderingsprinciper.  

Vid markanvisningar genom pris på anbud säkerställs marknadsmässigt pris genom att 

den aktör som lämnat det högsta anbudet tilldelas markanvisningen. 
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