
 
Yrkande angående remiss från Finansdepartementet 
– Delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar 
utveckling (SOU 2021:23) 
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen:  
 
1. Följande stycke stryks ur kommunstyrelsens yttrande till Finansdepartementet:  

 
Utredningen bedömer att ”föreslagna ändringar utgör ett stöd att hävda en sammanhållen 
bebyggelsestruktur i avvägningar gentemot andra allmänna intressen”. Det kan ifrågasättas om 
lagstiftningen ska utformas utifrån aktuella trender, i detta fall att bygga tätt. Lagstiftningen bör 
generellt sett vara tillräckligt flexibel för att kunna fungera över tid och inte behöva justeras i takt 
med förändringar i samhällsdiskursen. Detta är särskilt angeläget då stadsbyggnadsprocesser är 
långa och det oftast är tidsödande att ställa om och anpassa till förändringar i PBL, det gäller så väl 
stora som små ändringar. 
 
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 
 
 
Yrkandet 
 
Förslaget till yttrande är i huvudsak välformulerat och ger en adekvat beskrivning av utredningens 
förslag. Det finns dock ett stycke i yttrandet som kan tolkas som att den planeringsmässiga 
inriktningen mot en sammanhållen bebyggelsestruktur enbart skulle ha sin grund i en tillfällig ”trend” 
i samhällsdiskursen och inte bygga på en bred vetenskaplig konsensus om bebyggelsestrukturens 
påverkan på den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Det är olyckligt och missvisande, 
inte minst mot bakgrund av det gedigna underlag kring detta som sedan flera år ligger till grund för 
stadens övergripande planering, i översiktsplan, strategi för utbyggnadsplanering, historisk 
stadsplaneanalys mm. Vi föreslår därför att det stycket utgår ur kommunstyrelsens yttrande. 

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2021-09-29 

S, D, V, MP, M, L, C 
KD 
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Remiss från Finansdepartementet – Delar av 
betänkandet Stärkt planering för hållbar 
utveckling (SOU 2021:23) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling  
(SOU 2021:23), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 18 maj 2021 översänt delar av betänkandet Stärkt planering 
för hållbar utveckling (SOU 2021:23) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Finansdepartementet önskar svar senast den 13 september, men staden har medgivits 
förlängd svarstid till den 29 september. 

Utredningen har haft i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (PBL) för att 
genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och 
tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja 
långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Utredningen föreslår ett antal ändringar i 2, 4, 6 och 8 
kapitlen i PBL, som i huvudsak förtydligar sådant som redan idag är möjligt att 
genomföra inom rådande reglering. Utredningen föreslår även att det ska tas fram en 
nationell strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur och har även identifierat 
behovet av att se över bestämmelserna om estetik i 2 kapitlet PBL. Utredningens förslag 
avseende en lag om mobilitetskartläggning, detaljplanekravet och redogörelse i 
planbeskrivningen ingår inte i remissen. 

Stadsledningskontoret anser att utredningens författningsförslag ligger i linje med hur 
staden redan arbetar. Förslagen bedöms inte innebära några nya verktyg i plan- och 
byggprocessen. Det kan ifrågasättas om det är nödvändigt med alla föreslagna ändringar i 
PBL för att kunna nå utredningens syfte. Dels berör förslagen en begränsad del av arbetet 
inom hållbar utveckling, nämligen nyproduktion. Dels finns det andra faktorer än PBL, 
såsom den snabba teknikutvecklingen, som är drivande i utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle, vilket även konstateras i utredningen. Dels har PBL genomgått ett stort antal 
ändringar genom åren. Stadsledningskontoret lämnar dock ett antal synpunkter på 
författningsförslagen i de fall de genomförs. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-09 
Diarienummer 0796/21 
 

Handläggare  
Lena Risfelt, Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 03 61, 031-368 00 72 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se 
            neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Delar av utredningens förslag, såsom avtal om mobilitetsåtgärder i exploateringsavtal, 
som redan är ett etablerat arbetssätt i Göteborgs Stad leder till bedömningen att detta 
förslag inte medför någon större ekonomisk påverkan. Om lagförslagen blir verklighet 
behöver Göteborgs Stad avsätta resurser för att ta fram riktlinjer som kvantifierar och 
beskriver utformningskrav på mobilitetsytorna, som fastighetsägaren ska anordna vid 
nybyggnation, i likhet med nuvarande parkeringstal. I den mån förslaget ger utökade 
möjligheter att kräva utrymme för mobilitetsåtgärder innebär det att ytan för bostäder 
minskas från kommunernas sida i planerings- och bygglovsprocesser. Förändringarna 
skulle kunna innebära ökade kostnader för nyproduktion. Förslaget i betänkandet kan få 
större ekonomiska konsekvenser för byggaktörer och fastighetsägare än för kommunerna, 
vilket kan leda till minskat bostadsbyggande. Samtidigt är det i dagsläget svårt att dra en 
slutsats av de totala ekonomiska effekterna för staden och dess invånare med hänsyn till 
de oklarheter som förslaget i övrigt innehåller. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningens intention är att tillkommande och förändrade fysiska strukturer bidrar till 
ökad transporteffektivitet som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Detta ger 
bättre förutsättningar för att verka för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt 
hållbara godstransporter. För till exempel cykling krävs att det ska finnas trafiksäkra och 
attraktiva cykelbanor som också fungerar vid olika årstider. Målpunkter med säkra 
cykelparkeringar behöver också finnas. 

Parkeringsplatser konkurrerar med plats för park, lekplatser och andra friytor i 
planeringen, i synnerhet i centrala delar av staden. Att hitta alternativa och attraktiva sätt 
att resa hållbart och som kan minska behovet av parkeringsplatser för privatbilar är 
angeläget både av miljöskäl och för att utveckla en attraktiv stadsmiljö. Ett sådant 
förhållningssätt ligger väl i linje med stadens klimatstrategiska arbete. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens förslag är bland annat att bredda och utveckla persontransporter till att i 
högre grad även omfatta kollektivtrafik, gång och cykel. Med denna utgångspunkt är de 
föreslagna förändringarna positiva ur till exempel ett folkhälsoperspektiv och bidrar 
samtidigt till att möjliggöra ett hållbart resande. Färre parkeringsplatser kan ge ytor i 
staden som istället användas till att skapa tillgängliga och attraktiva miljöer för fler, 
exempelvis för barn och unga. 

Tillgång till parkering för privatbilar kan vara motiverat för behov i vissa grupper som till 
exempel barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning eller andra som har svårt att 
resa eller förflytta sig på andra sätt. Samtidigt kan ytor som behöver användas för 
parkering utgöra ett hinder för bostadsbyggande, vilket leder till att förstärka rådande 
bostadsbrist och stå i konflikt med målet om att skapa tillgång för fler bostäder i staden. 
När planeringen utmynnar till exempel i en mobilitetsanläggning, måste den få yta och 
effekten blir mindre friytor vid en förskola eller skola, då uppstår en intressekonflikt.  
Miljöer som främjar exempelvis barns hälsa och utveckling, är avgörande för folkhälsan 
och har en positiv effekt också ur ett barnrättsperspektiv. 
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Bilagor 
1. Sammanfattning av Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23), 

samt författningsförslag 

2. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2021-08-24 § 346 

3. Fastighetsnämndens protokollsutdrag, 2021-08-30 § 186 

4. Trafiknämndens protokollsutdrag, 2021-08-26 § 342 

5. Förvaltnings AB Framtidens protokollsutdrag, 2021-08-24 § 4 

6. Förslag till yttrande till Finansdepartementet   

https://www.regeringen.se/49916c/contentassets/2ec71b34eff149e8b90b5e764b3535a0/starkt-planering-for-en-hallbar-utveckling-sou-202123.pdf
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Ärendet 
Finansdepartementet har den 18 maj 2021 översänt delar av betänkandet Stärkt planering 
för hållbar utveckling (SOU 2021:23) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Finansdepartementet önskar svar senast den 13 september, men staden har medgivits 
förlängd svarstid till den 29 september. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet bortsett från förslagen avseende avsnitt 8.7 om en lag om 
mobilitetskartläggning, avsnitt 8.4.1 om detaljplanekravet och avsnitt 8.4.5 om 
redogörelse i planbeskrivningen. Synpunkter önskas inte heller beträffande 
författningsförslag och författningskommentar avseende dessa delar. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade i december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner 
med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdraget är 
att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart 
bostadsbyggande. Utredningen har antagit namnet Samordning för bostadsbyggande. 

I uppdraget ingick bland annat att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för 
kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Denna del av uppdraget redovisades den  
29 mars 2019 i betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för hållbar 
stadsutveckling (SOU 2019:17). Utredningens slutsatser var bland annat att det finns 
starka skäl att föra frågan vidare om nya och bättre verktyg för en integrerad bebyggelse- 
och transportplanering. Samordning av planer för bebyggelse och transporter är enligt 
utredningens uppfattning en förutsättning för att städer ska kunna utvecklas hållbart, och 
att klimatmålen ska kunna uppnås. 

Regeringen beslutade i februari 2020 om tilläggsdirektiv (dir 2020:15), till utredningen 
Samordning för bostadsbyggande om stärkt planering för hållbar utveckling. Uppdraget 
är enligt direktiven att se över delar av PBL för att genom ändringar i regelverket stärka 
förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter 
samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Syftet med 
uppdraget är att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som främjar hållbara 
livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. I uppdraget ingår att lämna 
nödvändiga författningsförslag. 

Utredningens innehåll och förslag 
Utredningen lämnar ett antal förslag på ändringar i 2, 4, 6 och 8 kapitlen (kap.) PBL. Se 
figur nedan för en sammanfattande bild, samt efterföljande förklarande text. Utredningen 
föreslår vidare att det ska tas fram en nationell strategi för en hållbar samhälls- och 
bebyggelsestruktur. Syftet är att bryta en seglivad praxis i samhällsplaneringen genom att 
höja kunskapsnivån kring transporteffektivitet och rumslig struktur. Utredningen har även 
identifierat behovet av att se över bestämmelserna om estetik i 2 kap. PBL, även om det 
inte ingår i utredningens uppdrag. Utredningen konstaterar att den nya politiken för 
gestaltad livsmiljö inte har implementerats i PBL ännu. 
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Sammanfattande bild: Utredningens olika förslag och hur de hänger samman. Stadsledningskontoret har 
markerat med kryss över de förslag som inte ingår i remissen som stöd i genomgång av förslaget. 

Transporteffektivitet: Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så att behovet 
av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att befintlig 
infrastruktur utnyttjas. Bostäder och verksamheter ska vara tillgängliga med gång, cykel 
och olika energieffektiva och miljövänliga transportslag. 

Mobilitetsåtgärder: Förslagen innebär att det ställs krav på mobilitetsåtgärder på tomter 
och att kommunen får bestämma krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan. 
Mobilitetsåtgärder innefattar utrymme och anläggningar för parkering, stannande, 
lastning, lossning samt leverans och tillfällig förvaring av varor. Mobilitetsåtgärder kan 
vidtas för alla trafik- och fordonsslag, såväl bil för enskilt bruk, som delade fordon och 
andra energieffektiva och miljövänliga alternativ till bil för enskilt bruk. Förslagen bidrar 
till transporteffektivitet och innebär i högre utsträckning än idag, att kommunen kan avstå 
från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns utrymme för parkering av bil för 
enskilt bruk. 

Mobilitetstjänster: Förslagen ger kommuner ökade möjligheter att säkerställa att 
planerade och överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs, samt möjligheter att i 
exploateringsavtal komma överens om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Med 
mobilitetstjänst avses tjänst för persontransporter eller för leverans och tillfällig förvaring 
av varor. Förslagen innebär att kommuner kan samverka med byggherrar, fastighetsägare 
och verksamhetsutövare i fråga om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Det kan 
främja bidrar till transporteffektivitet och att minskad miljö- och klimatpåverkan kan 
främjas. 

Ny lag om mobilitetskartläggning: Förslaget ingår inte i remissen och beskrivs därför 
inte här. 

Utredningens resonemang 
Dagens reglering ger kommunerna möjlighet att påverka i vilken omfattning det ska 
finnas bilparkering i samband med att en obebyggd tomt ska bebyggas. Många 
kommuner arbetar med parkeringspolicyer samt trafik- och transportplaner, vilka har som 
målsättning att förändra fördelningen av andelen personer som reser med olika färdmedel. 
Tillämpningen varierar dock över landet. Flera kommuner har uttryckt behov av tydligare 
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styrmedel och regelverk för parkeringsplaneringen. Utredningen bedömer att deras 
förslag innebär ett tydligt beslutsstöd för alla landets kommuner, samtidigt som de 
bekräftar tillämpningen i de kommuner som redan arbetar i en sådan riktning. 

Utredningen bedömer att deras förslag sammantaget bidrar till en samhällsplanering som 
främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. En 
normförskjutning möjliggörs vid planering av markanvändning, som kan vidga synen på 
tillgänglighet och rörlighet för personer och varor. 

Förslagen innebär att bilens särställning i lagstiftningen ersätts med likvärdig 
tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlösningar. Fokus kan flyttas från hur 
många parkeringsplatser som behövs i samband med nybyggnation till hur individens och 
samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses. 

Konsekvenser för kommunen enligt utredningen 
Utredningen bedömer att förslagen stärker kommunernas planering för en hållbar 
utveckling. Föreslagna ändringar utgör ett stöd att hävda en sammanhållen 
bebyggelsestruktur i avvägningar gentemot andra allmänna intressen. Ändringarna 
skärper kraven på omställning, vilket kan utgöra ett visst merarbete. 

Vissa förslag, som till exempel att kunna ställa villkor i bygglov, kan effektivisera 
kommunernas verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. 

Förtydligande gällande exploateringsavtal ger både kommunerna och byggherrarna bättre 
stöd för samverkan om mobilitetsåtgärder och -tjänster. 

Sammantaget bedömer utredningen att föreslagna ändringar i 2 kap. PBL kan medföra 
visst merarbete för kommunerna, men också nyttor i form av minskade 
växthusgasutsläpp, en mer hållbar stadsmiljö och ett enklare planarbete. 

Inkomna synpunkter från nämnder och styrelser 
Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och fått in yttranden från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och Förvaltnings AB Framtiden. 
Kontoret har även skickat remissen för kännedom och eventuellt yttrande till Göteborgs 
Stads Parkerings AB, som inte inkommit med något yttrande. 

Nedan följer sammanfattningar av respektive nämnds/styrelses yttrande. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ifrågasätter om förslagen till definitioner och de nya begrepp som 
införs kommer att få någon reell betydelse och bedöms ha liten påverkan på dagens 
arbetssätt. Nuvarande lagstiftning utgör inget hinder för kommuner som vill arbeta på ett 
liknande sätt som Göteborg. Nämnden bedömer att det är möjligt att utredningens förslag 
kan ge de effekter som avses, samtidigt som det tydligt framgår av utredningen att det är 
andra faktorer än plan- och bygglagstiftningen som är drivande i utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. Kommunernas policydokument, den snabba teknikutvecklingen, 
ekonomiska förutsättningar och investeringsviljan, bosättningstrender samt planerings- 
och analysverktyg har troligen en större betydelse för utvecklingen av 
transporteffektiviteten och mobilitetsåtgärder. Byggnadsnämnden påpekar vidare att de 
regelförändringar, begrepp och definitioner som föreslås i utredningen innehåller 
otydligheter och behöver omarbetas.  
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Nämnden har identifierat angelägna frågor som inte behandlas i betänkandet som ändå 
bedöms borde ligga inom ramen för utredningens uppdrag. Exempelvis att det bör finnas 
lagstöd för att både pröva att det finns parkering i skälig omfattning och ompröva äldre 
beslut om parkering, som enligt dagens mått innebär krav på för många parkeringsplatser. 
Vidare att det är en brist att utredningen inte omfattar möjligheterna att upplåta allmän 
plats gata för anläggningar eller utrymmen med koppling till mobilitetsåtgärder eller 
mobilitetstjänster med plats för bilpooler eller laddstolpar, som ägs eller brukas av 
enskild. Byggnadsnämnden anser att dessa frågor i högre utsträckning, i jämförelse med 
utredningens förslag, skulle bidra till att uppnå en effektiv och hållbar stadsutveckling. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden tillstyrker den föreslagna ändringen i 6 kap. § 40 PBL som innebär ett 
tillägg genom ett nytt andra stycke, som anger att ett exploateringsavtal får omfatta 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Fastighetsnämnden anser att förtydligandet av 
att exploateringsavtal också får innehålla överenskommelser om mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster är bra och innebär ett uttryckligt lagstöd för ett redan etablerat 
förfarande i Göteborgs Stad. Nämnden avgränsar i övrigt sitt yttrande och avstår ifrån att 
ta ställning till andra delar av utredningens förslag.  

Trafiknämnden 
Trafiknämnden ser att det är angeläget att åstadkomma den normförskjutning från 
planering för tillgänglighet med egen bil till planering för god tillgänglighet med hållbar 
mobilitet, vilket utredningens förslag syftar till att åstadkomma. Förslagen ligger generellt 
väl i linje med hur Göteborg redan arbetar med flexibla parkeringstal och möjligheten för 
fastighetsägare att bygga färre parkeringsplatser i utbyte mot mobilitetslösningar. 
Utredningen bedöms stärka Göteborgs arbete på ett positivt sätt. För att kunna nå 
nationella och kommunala mål om minskad miljö- och klimatpåverkan från biltrafiken, 
bedömer nämnden att det även behövs tydligare lagstöd för att förändra befintliga 
strukturer.  

Trafiknämnden vill bland annat understryka vikten av att det ska vara möjligt att avtala 
mobilitetslösningar i både detaljplaneskede och bygglovsskede. Vidare ser nämnden att 
det hade varit önskvärt med en lagstiftning som också möjliggör för kommuner att ställa 
krav på fastighetsägare att ordna mobilitetstjänster, som komplement till Plan- och 
bygglagen, som omfattar möjlighet att ställa krav på användning av mark, det vill säga 
ytor för mobilitet. Trafiknämnden lämnar vidare i sitt yttrande förslag på en förtydligad 
nomenklatur, utformning av öppna mobilitetlösningar, pekar på vikten av uppföljning 
samt ett behov av ytterligare arbete och uppväxling för att nå en ökad hållbarhet och 
transporteffektivitet. 

Förvaltnings AB Framtiden 
Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har den övergripande bedömningen att de 
förändringar som föreslås i utredningen är positiva och ligger i linje med de ambitioner 
som finns och det arbete som bedrivs inom Framtiden-koncernen och inom staden. 
Utifrån det arbete som redan sker innebär förslaget i praktiken inte heller att några nya 
verktyg för att utveckla transporteffektiviteten eller att nå bolagets målsättningar. 
Styrelsen anser att det behöver inkluderas tydligare definitioner av mobilitetsåtgärder och 
mobilitetslösningar så att utveckling av teknik och tjänster kan tas tillvara vid 
utformningen av åtgärder och lösningar. Styrelsen bedömer att utredningens förslag 
huvudsakligen ligger i linje eller pekar mot rätt inriktning samtidigt som det innebär en 
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risk för kostnadsökning. Utredningens förslag blir för snäv då huvudfokus ligger på att 
behovet av mobilitetslösning- eller -tjänst kan lösas. Förslaget kan innebära att det finns 
en risk att regleringarna innebär att fastighetsägarnas möjligheter att tillsammans med 
andra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, bostadsägare och hyresgäster att finna 
de bästa mobilitetslösningarna blir mer begränsade jämfört med ett mindre styrande 
regelverk.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret är positivt till utredningens ambitioner och ansats. Det är angeläget 
att åstadkomma den normförskjutning från planering för tillgänglighet med bil till 
planering för god tillgänglighet med hållbar mobilitet, som utredningens förslag syftar till 
att åstadkomma. Utredningens förslag syftar till att förtydliga det som redan idag är 
möjligt att genomföra inom rådande reglering. Förslagen ligger generellt sett i linje med 
hur Göteborgs Stad redan arbetar med till exempel flexibla parkeringstal och möjligheten 
för fastighetsägare att bygga färre parkeringsplatser i utbyte mot mer generella 
mobilitetslösningar. Föreslagna justeringar och tillägg i PBL förefaller dock inte innebära 
någon större förändring av befintligt regelverk och bedöms inte heller innebära några nya 
verktyg i plan- och byggprocessen. Förslagen bedöms bland annat utifrån detta inte få 
någon större påverkan för kommunens planering enligt PBL. Stadsledningskontoret kan 
dock se att förslaget om att omfatta även mobilitetstjänster och -åtgärder i 
exploateringsavtal kan utgöra ett gott lagstöd för kommunen. 

Utredningens författningsförslag berör en begränsad del av arbetet inom hållbar 
utveckling, nämligen nyproduktion. Det kan därför ifrågasättas hur stor effekten av 
förslagen blir i arbetet mot en hållbar utveckling. Det framgår även av utredningen att det 
är andra faktorer än PBL, på både kommunal, regional och nationell nivå som är drivande 
i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunernas policydokument, den snabba 
teknikutvecklingen, ekonomiska förutsättningar och investeringsvilja, bosättningstrender 
samt planerings- och analysverktyg har troligen större betydelse för utvecklingen av det 
hållbara samhället, i form av exempelvis transporteffektiviteten och mobilitetsåtgärder.  

På regional och nationell nivå behöver övergripande strukturer vara överensstämmande 
för att utredningens förslag ska kunna fungera. Beslut och genomförande finns hos andra 
aktörer än kommunen avseende bland annat kollektivtrafik, nationell och regional plan 
för transportinfrastruktur. Det finns behov av att utveckla samverkan mellan 
planeringsprocesserna för transportinfrastruktur, kollektivtrafik och planer enligt PBL. Ett 
exempel är Trafikverkets basprognos som indikerar trafikökningar, vilket kommunerna 
behöver förhålla sig till i sin planering. 

Stadsledningskontoret anser att det finns en risk att utredningens förslag, i jämförelse 
med ett mindre styrande regelverk, innebär mer begränsningar i fastighetsägarnas 
möjligheter att tillsammans med andra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, 
bostadsägare och hyresgäster finna de bästa mobilitetslösningarna. Nuvarande regelverk 
bedöms vara mer i linje med det kommunala självstyret och påverkar inte heller 
kommunens planmonopol. Stadens ytor ska möjliggöra för flera resurser, utöver 
mobilitetsåtgärder och -lösningar i enlighet med utredningens förslag, som alla ska få 
plats i stadsmiljön.  

Utredningen bedömer att ”föreslagna ändringar utgör ett stöd att hävda en sammanhållen 
bebyggelsestruktur i avvägningar gentemot andra allmänna intressen”. Det kan 
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ifrågasättas om lagstiftningen ska utformas utifrån aktuella trender, i detta fall att bygga 
tätt. Lagstiftningen bör generellt sett vara tillräckligt flexibel för att kunna fungera över 
tid och inte behöva justeras i takt med förändringar i samhällsdiskursen. Detta är särskilt 
angeläget då stadsbyggnadsprocesser är långa och det oftast är tidsödande att ställa om 
och anpassa till förändringar i PBL, det gäller så väl stora som små ändringar. 

Flexibel lagstiftning motiveras även av behovet av en långsiktighet i relation till den 
snabba teknik- och tjänsteutvecklingen inom mobilitetssektorn, med allt från 
mobilitetshubbar till delning av fordon och smarta leveranser. Det är viktigt att inte låsa 
in nyligen utbyggda områden i en viss teknisk eller tjänstemässig lösning, som snart kan 
visa sig vara föråldrad eller otillgänglig. Detta gäller både reservationer av mark i 
plankartan och tecknandet av avtal. I synnerhet avtal som tecknas med tredje part, med 
exempelvis mobilitetstjänstebolag för att uppfylla exploateringsavtal eller villkor för 
bygglov, är beroende av en stabilitet på tjänstemarknaden under avtalsperioden. Sett ur ett 
brukarperspektiv är det viktigt att kunna förutse hur boendesituationen utvecklas över tid, 
exempelvis vad gäller parkering eller andra mobilitetsåtgärder. Det kan därför ifrågasättas 
hur de föreslagna förändringarna säkerställer en långsiktig hållbarhet avseende 
transporteffektivitet i detaljplaneringen och bygglovsprövningen. 

Mot bakgrund av ovanstående ifrågasätts huruvida alla föreslagna regeländringar är 
nödvändiga att införa. PBL-regelverket har genomgått ett stort antal ändringar genom 
åren, varför det är eftersträvansvärt att undvika att införa regeländringar som inte är 
nödvändiga. 

Synpunkter på utredningens författningsförslag 
Utredningen föreslår att PBL kompletteras med definitioner av mobilitetsåtgärder och  
-tjänster. Definitionen av mobilitetsåtgärd föreslås vara ”utrymme och anläggning för 1. 
parkering eller stannande för persontransporter, eller 2. lastning och lossning, leverans 
eller tillfällig förvaring av varor”. Definitionen av mobilitetstjänst föreslås vara ”tjänst för 
1. persontransporter, eller 2. leverans eller tillfällig förvaring av varor”. 

Stadsledningskontoret anser att det är problematiskt att benämna utrymmen för mobilitet 
som mobilitetsåtgärder. Detta på grund av att ”åtgärd” är ett betydligt bredare begrepp än 
”utrymme” eller ”yta”, vilket är vad som avses i lagförslaget. Begreppet mobilitetsåtgärd 
kan lätt misstolkas som en samlingsterm för olika åtgärder som främjar mobilitet, vilket 
innefattar även mobilitetstjänster. I det fall lagförslaget går vidare föreslår 
stadsledningskontoret att ordet mobilitetsåtgärd ersätts med mobilitetsyta. Termen 
mobilitetslösningar kan fungera som samlingsnamn för mobilitetstjänster och 
mobilitetsytor. 

Stadsledningskontoret anser vidare att det är överflödigt att lägga till leverans i 
definitionen av mobilitetsåtgärder då begreppet lossning är liktydigt. Begreppet 
”tillfällig” saknar i detta avseende en definition i tid. Det framgår inte heller tydligt om 
det är utrymmet och anläggningen eller förvaringen av varorna som ska vara av tillfällig 
karaktär. 

Vidare finns det en risk att ytterligare krav på utrymme för åtgärder kan innebära ökade 
kostnader vid nyproduktion om en mindre andel av marken tillgängliggörs för bostäder. 
För att en positiv effekt ska uppnås behöver det ske i kombination med en reduktion av 
kravställd yta för bilparkering så att byggherren kan såväl öka som minska antalet 
bilparkeringar och andra mobilitetsåtgärder utifrån behov och efterfrågan. 
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Kapitel 2 
Utredningen föreslår att begreppen transporteffektiv och -effektivitet införs i  
2 kap. Det framgår dock inte utifrån vilken aspekt eller hur en avvägning mellan olika 
typer av effektivitet, till exempel ekonomi, miljö, och tid, ska göras. Förslaget medför att 
det ställs krav på kommunen att definiera vad transporteffektivitet innebär i den specifika 
kommunen, både på övergripande planeringsnivå och på detaljplanenivå. Detta kan 
betyda att övergripande planeringsdokument såsom översiktsplaner, trafikstrategier och 
dylikt behöver omarbetas. 

Utredningen föreslår att begreppet mobilitetsåtgärder läggs till i 2 kap. 7 §. I de flesta fall 
är det inte önskvärt att detaljreglera mobilitetsåtgärder i detaljplan utan det blir snarare en 
fråga som behandlas i bygglovsprövningen. 

Det är otydligt i betänkandet hur ändringsförslagen i 2 kap. avser påverka prövningen av 
bygglov och förhandsbesked. Fokus ligger främst på hur bestämmelserna avser påverka 
planarbetet. Betänkandet har noterat att ändringar i 2 kap. kommer påverka prövningen av 
lov och förhandsbesked men inte närmare utrett, eller kommit med förslag på, hur de nya 
bestämmelserna bör bedömas eller tolkas i ett sådana ärenden. 

Kapitel 4 
I 6 § föreslås att kommunen i detaljplan får bestämma markreservat för anläggningar för 
leveranser som behövs för allmänna ändamål. Det finns en risk för att markreservat av 
detta slag snart kan bli inaktuella på grund av den snabba utveckling som sker i 
mobilitetssektorn och innebär då onödiga låsningar i en detaljplan. Normalt använder 
Göteborgs Stad inte denna typ av allmännyttiga ändamål på kvartersmark då dessa ofta 
kräver särskilda avtal för drift och underhåll. Om förslaget till regelförändring genomförs 
behöver Boverkets författningssamling kompletteras med en ny planbestämmelse. 

14 § reglerar i vilka fall kommunen i en detaljplan får bestämma förutsättningar för att ge 
lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens 
användning. Utredningen föreslår att paragrafen genom ett tillägg ger en möjlig 
förutsättning att ”en mobilitetsåtgärd som kommunen inte ska vara huvudman för har 
säkerställts”. I det fall lagförslaget genomförs anser stadsledningskontoret att det är ett 
tillägg som kan skapa förutsättningar att genom planbestämmelse säkerställa att en viss 
mobilitetsåtgärd verkligen utförs. 

Det kan ifrågasättas om övergångsbestämmelserna har blivit ändamålsenliga. För 
kommande ärenden som avser äldre detaljplaner är begreppet mobilitetsåtgärd 
främmande. Det kan därför ifrågasättas om inte äldre bestämmelse i 4 kap. 13 § PBL 
borde gälla vid frågor som rör tillämpningen av bestämmelser i detaljplaner som 
tillkommit före det att begreppet mobilitetsåtgärder eventuellt införs. 

Kapitel 6 
I 40 § föreslås att exploateringsavtal även får omfatta mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster. Detta stärker kommunens möjligheter att i ett exploateringsavtal 
reglera vad som sker i förvaltningsskedet – efter det att detaljplanen genomförts. 
Göteborgs Stad har sedan 2018 en modell med särskilda mobilitetsavtal som kan tecknas 
i detaljplaneskedet och till skillnad från exploateringsavtal även i bygglovsskedet. Om det 
finns mobilitetsavtal vid tecknande av exploateringsavtal görs det en hänvisning. Syftet 
med stadens mobilitetsavtal är att säkerställa de mobilitetsåtgärder som är en 
förutsättning för att tillämpa ett reducerat parkeringstal. Göteborgs Stads erfarenhet är att 
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det är viktigt att kunna avtala om mobilitetslösningar i både detaljplane- och 
bygglovsskedet. Detaljplanens utformning går inte att påverka i bygglovsskedet men det 
går att minska parkeringstalet och istället tillföra mobilitetslösningar.  

Stadsledningskontoret saknar i utredningen förslag på hur exploateringsavtalen ska 
genomföras i praktiken. Särskilt med hänsyn till mobilitetstjänsterna, vilka som ska vara 
avtalsparter och hur uppföljning av avtalen bör gå till. Det framgår inte hur kommunen 
kan säkerställa att fastighetsägaren fortsätter att tillhandahålla en avtalad mobilitetstjänst. 
Denna fråga är aktuell oavsett om mobilitetstjänsten är förenad med en fysisk 
mobilitetsåtgärd eller inte. Kontrollåtgärder och utövning av tillsyn kan komma att bli en 
resursfråga. Göteborgs Stad har hittills tecknat cirka 70 mobilitetsavtal med 
fastighetsägare i detaljplaner och bygglov. Dessa ska följas upp under de tio år som 
avtalen gäller. 

Förslagen till ändringar i 6 kap. PBL har samband med utredningens förslag till lag om 
mobilitetskartläggning. Då det lagförslaget för närvarande inte ingår i remissen blir 
föreslagna förändringar i 6 kap. PBL svåra att tillämpa. 

Kapitel 8 
Det framgår inte av utredningen hur ändringsförslagen i 9 § första stycket förhåller sig till 
9 § andra stycket. Enligt gällande bestämmelse i 9 § andra stycket framgår att om en tomt 
ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder, lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i 
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 

Genom att begreppen ”parkering, lastning och lossning” föreslås ersättas med 
”mobilitetsåtgärder” i 9 § första stycket uppstår en otydlighet kring hur denna 
hänsynskonflikt bör hanteras. I dagens reglering är det tydligt att lastning och lossning 
inte berörs av den avvägning som ska göras om det finns begränsat utrymme. Det framgår 
inte av betänkandet om dagens reglering avses att bestå eller om det innebär att rättsläget 
föreslås ändras. Det finns dessutom en risk för ökade byggkostnader om krav på 
utrymmen och infrastruktur ställs på ett sätt som inte tillgodoser balansen mellan 
bilparkering och andra mobilitetslösningar utifrån de behov som finns. 

Angelägna frågor som inte har behandlats i betänkandet 
Stadsledningskontoret saknar i utredningen förslag på hur befintliga parkeringsplatser bör 
bedömas vid ändring av befintliga områden eller nyexploatering i närheten av befintliga 
områden. Det är angeläget att det finns lagstöd för att både pröva att det finns parkering i 
skälig omfattning och ompröva äldre beslut om parkering som enligt dagens mått innebär 
krav på för många parkeringsplatser. 

Att underlätta för fastighetsägare som vill omvandla parkeringsytor till annan användning 
kan vara ett sätt att minska tillgången till parkering där så är lämpligt. Det saknas 
planeringsverktyg för att göra en parkeringsöversyn för ett betydligt större område än för 
en enskild detaljplan, för att på så sätt skapa en effektivare parkeringsplanering. För att 
ytterligare främja en omvandling kan statliga ekonomiska incitament vara ett verktyg, 
exempelvis subventioner eller förmånliga lån för en viss typ av ombyggnad. 
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Det är med gällande lagstiftning inte tillåtet att upplåta allmän plats gata för exempelvis 
bilpooler eller laddstolpar som ägs eller brukas av enskild. Den allmänna platsen är 
förbehållen det allmänna, det vill säga kommunen, eller den som är huvudman för denna. 
Att utreda möjligheterna att upplåta allmän plats gata för anläggningar eller utrymmen 
med koppling till mobilitetsåtgärder eller mobilitetstjänster borde även det anses ligga 
inom ramen för utredningens uppdrag. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remiss från Finansdepartementet - Delar av 
betänkandet Stärkt planering för hållbar 
utveckling (SOU 2021:23) 

§ 346,  0613/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-11, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

Dag för justering 

2021-08-24 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 



 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Yttrande till kommunstyrelsen över 
betänkandet Stärkt planering för hållbar 
utveckling (SOU 2021:23) 

§ 186, 3124/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Stärkt 

planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) översänds förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

2. Fastighetsnämnden tillstyrker den föreslagna ändringen i 6 kap. § 40 PBL som 

innebär ett tillägg genom ett nytt andra stycke som anger att ett 

exploateringsavtal får omfatta mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. 

3. Fastighetsnämnden avstår från att ta ställning till utredningens övriga förslag. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-30 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-08-30 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-30 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

Svar på remiss - Delar av betänkandet Stärkt 
planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) 

§ 342, 03500/21 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  

Handling/ 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-06-02 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga enligt 

trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-08-27 

 

Vid protokollet 

Trafiknämnden 

 
  

Sekreterare 

  

Sara Olsson 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ordförande 

  

Toni Orsulic (M)  

Justerande 

  

Karin Pleijel (MP)  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 3 (3) 

 



                                                      Utdrag ur protokoll fört vid presidiemöte för  

                                               Förvaltnings AB Framtiden 2021-08-24 

 

 

 

 
 

Vid protokollet: 

 

________________ 

Lena Hagenfeldt  

 

 

Justeras: 

 

 

________________  ________________ 

Kjell Björkqvist  Roger Höög 

 

 

 

§ 4  

Remisser för beslut av presidiet 

 

b) Stärkt planering för hållbar utveckling 

     Anna-Karin Trixe föredrar. 

 
 

Beslut 

Remissen från Finansdepartementet avseende Stärkt planering för hållbar utveckling besvaras 

i enlighet med de synpunkter som framgår i yttrandet. 
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Bilaga 6 Förslag till yttrande till Finansdepartementet 
 

Till Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

fi.sba.spn@regeringskansliet.se 
Finansdepartementets dnr: Fi2021/01486 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande delar av betänkandet 
Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) 
Övergripande synpunkter 
Göteborgs Stad är positiv till utredningens ambitioner och ansats. Det är angeläget att 
åstadkomma den normförskjutning från planering för tillgänglighet med bil till planering 
för god tillgänglighet med hållbar mobilitet, som utredningens förslag syftar till att 
åstadkomma. Utredningens förslag syftar till att förtydliga det som redan idag är möjligt 
att genomföra inom rådande reglering. Förslagen ligger generellt sett i linje med hur 
Göteborgs Stad redan arbetar med till exempel flexibla parkeringstal och möjligheten för 
fastighetsägare att bygga färre parkeringsplatser i utbyte mot mer generella 
mobilitetslösningar. Föreslagna justeringar och tillägg i PBL förefaller dock inte innebära 
någon större förändring av befintligt regelverk och bedöms inte heller innebära några nya 
verktyg i plan- och byggprocessen. Förslagen bedöms bland annat utifrån detta inte få 
någon större påverkan för kommunens planering enligt PBL. Göteborgs Stad kan dock se 
att förslaget om att omfatta även mobilitetstjänster och -åtgärder i exploateringsavtal kan 
utgöra ett gott lagstöd för kommunen. 

Utredningens författningsförslag berör en begränsad del av arbetet inom hållbar 
utveckling, nämligen nyproduktion. Det kan därför ifrågasättas hur stor effekten av 
förslagen blir i arbetet mot en hållbar utveckling. Det framgår även av utredningen att det 
är andra faktorer än PBL, på både kommunal, regional och nationell nivå som är drivande 
i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunernas policydokument, den snabba 
teknikutvecklingen, ekonomiska förutsättningar och investeringsvilja, bosättningstrender 
samt planerings- och analysverktyg har troligen större betydelse för utvecklingen av det 
hållbara samhället, i form av till exempel transporteffektiviteten och mobilitetsåtgärder.  

På regional och nationell nivå behöver övergripande strukturer vara överensstämmande 
för att utredningens förslag ska kunna fungera. Beslut och genomförande finns hos andra 
aktörer än kommunen avseende bland annat kollektivtrafik, nationell och regional plan 
för transportinfrastruktur. Det finns behov av att utveckla samverkan mellan 
planeringsprocesserna för transportinfrastruktur, kollektivtrafik och planer enligt PBL. Ett 
exempel är Trafikverkets basprognos som indikerar trafikökningar, vilket kommunerna 
behöver förhålla sig till i sin planering. 

Göteborgs Stad anser att det finns en risk att utredningens förslag, i jämförelse med ett 
mindre styrande regelverk, innebär mer begränsningar i fastighetsägarnas möjligheter att 
tillsammans med andra aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, bostadsägare och 
hyresgäster finna de bästa mobilitetslösningarna. Nuvarande regelverk bedöms vara mer i 
linje med det kommunala självstyret och påverkar inte heller kommunens planmonopol. 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.sba.spn@regeringskansliet.se
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Stadens ytor ska möjliggöra för flera resurser, utöver mobilitetsåtgärder och -lösningar i 
enlighet med utredningens förslag, som alla ska få plats i stadsmiljön.  

Utredningen bedömer att ”föreslagna ändringar utgör ett stöd att hävda en sammanhållen 
bebyggelsestruktur i avvägningar gentemot andra allmänna intressen”. Det kan 
ifrågasättas om lagstiftningen ska utformas utifrån aktuella trender, i detta fall att bygga 
tätt. Lagstiftningen bör generellt sett vara tillräckligt flexibel för att kunna fungera över 
tid och inte behöva justeras i takt med förändringar i samhällsdiskursen. Detta är särskilt 
angeläget då stadsbyggnadsprocesser är långa och det oftast är tidsödande att ställa om 
och anpassa till förändringar i PBL, det gäller så väl stora som små ändringar. 

Flexibel lagstiftning motiveras även av behovet av en långsiktighet i relation till den 
snabba teknik- och tjänsteutvecklingen inom mobilitetssektorn, med allt från 
mobilitetshubbar till delning av fordon och smarta leveranser. Det är viktigt att inte låsa 
in nyligen utbyggda områden i en viss teknisk eller tjänstemässig lösning som snart kan 
visa sig vara föråldrad eller otillgänglig. Detta gäller både reservationer av mark i 
plankartan och tecknandet av avtal. I synnerhet avtal som tecknas med tredje part, med 
exempelvis mobilitetstjänstebolag för att uppfylla exploateringsavtal eller villkor för 
bygglov, är beroende av en stabilitet på tjänstemarknaden under avtalsperioden. Sett ur ett 
brukarperspektiv är det viktigt att kunna förutse hur boendesituationen utvecklas över tid, 
exempelvis vad gäller parkering eller andra mobilitetsåtgärder. Det kan därför ifrågasättas 
hur de föreslagna förändringarna säkerställer en långsiktig hållbarhet avseende 
transporteffektivitet i detaljplaneringen och bygglovsprövningen. 

Mot bakgrund av ovanstående ifrågasätts huruvida alla föreslagna regeländringar är 
nödvändiga att införa. PBL-regelverket har genomgått ett stort antal ändringar genom 
åren, varför det är eftersträvansvärt att undvika att införa regeländringar som inte är 
nödvändiga. 

Synpunkter på utredningens författningsförslag 
Utredningen föreslår att PBL kompletteras med definitioner av mobilitetsåtgärder och  
-tjänster. Göteborgs Stad anser att det är problematiskt att utrymmen för mobilitet 
benämns mobilitetsåtgärder. Detta på grund av att ”åtgärd” är ett betydligt bredare 
begrepp än ”utrymme” eller ”yta”, vilket är vad som avses i lagförslaget. Begreppet 
mobilitetsåtgärd kan lätt misstolkas som en samlingsterm för olika åtgärder som främjar 
mobilitet, vilket innefattar även mobilitetstjänster. I det fall lagförslaget går vidare 
föreslår Göteborgs Stad att ordet mobilitetsåtgärd ersätts med mobilitetsyta. Termen 
mobilitetslösningar kan fungera som samlingsnamn för mobilitetstjänster och 
mobilitetsytor. 

Göteborgs Stad anser vidare att det är överflödigt att lägga till leverans i definitionen av 
mobilitetsåtgärder då begreppet lossning är liktydigt. Begreppet ”tillfällig” saknar i detta 
avseende en definition i tid. Det framgår inte heller tydligt om det är utrymmet och 
anläggningen eller förvaringen av varorna som ska vara av tillfällig karaktär. 

Vidare finns det en risk att ytterligare krav på utrymme för åtgärder kan innebära ökade 
kostnader vid nyproduktion om en mindre andel av marken tillgängliggörs för bostäder. 
För att en positiv effekt ska uppnås behöver det ske i kombination med en reduktion av 
kravställd yta för bilparkering så att byggherren kan såväl öka som minska antalet 
bilparkeringar och andra mobilitetsåtgärder utifrån behov och efterfrågan. 
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Kapitel 2 
Utredningen föreslår att begreppen transporteffektiv och -effektivitet införs i  
2 kap. Det framgår dock inte utifrån vilken aspekt eller hur en avvägning mellan olika 
typer av effektivitet, till exempel ekonomi, miljö och tid ska göras. Förslaget medför att 
det ställs krav på kommunen att definiera vad transporteffektivitet innebär i den specifika 
kommunen, både på övergripande planeringsnivå och på detaljplanenivå. Detta kan 
betyda att övergripande planeringsdokument såsom översiktsplaner, trafikstrategier och 
dylikt behöver omarbetas. 

Utredningen föreslår att begreppet mobilitetsåtgärder läggs till i 2 kap. 7 §. I de flesta fall 
är det inte önskvärt att detaljreglera mobilitetsåtgärder i detaljplan utan det blir snarare en 
fråga som behandlas i bygglovsprövningen. 

Det är otydligt i betänkandet hur ändringsförslagen i 2 kap. avser påverka prövningen av 
bygglov och förhandsbesked. Fokus ligger främst på hur bestämmelserna avser påverka 
planarbetet. Betänkandet har noterat att ändringar i 2 kap. kommer påverka prövningen av 
lov och förhandsbesked men inte närmare utrett, eller kommit med förslag på, hur de nya 
bestämmelserna bör bedömas eller tolkas i ett sådana ärenden. 

Kapitel 4 
I 6 § föreslås att kommunen i detaljplan får bestämma markreservat för anläggningar för 
leveranser som behövs för allmänna ändamål. Det finns en risk för att markreservat av 
detta slag snart kan bli inaktuella på grund av den snabba utveckling som sker i 
mobilitetssektorn och innebär då onödiga låsningar i en detaljplan. Normalt använder 
Göteborgs Stad inte denna typ av allmännyttiga ändamål på kvartersmark, då dessa ofta 
kräver särskilda avtal för drift och underhåll. Om förslaget till regelförändring genomförs 
behöver Boverkets författningssamling kompletteras med en ny planbestämmelse. 

14 § reglerar i vilka fall kommunen i en detaljplan får bestämma förutsättningar för att ge 
lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens 
användning. Utredningen föreslår att paragrafen genom ett tillägg ger en möjlig 
förutsättning att ”en mobilitetsåtgärd som kommunen inte ska vara huvudman för har 
säkerställts”. I det fall lagförslaget genomförs anser Göteborgs Stad att det är ett tillägg 
som kan skapa förutsättningar att genom planbestämmelse säkerställa att en viss 
mobilitetsåtgärd verkligen utförs. 

Det kan vidare ifrågasättas om övergångsbestämmelserna har blivit ändamålsenliga. För 
kommande ärenden som avser äldre detaljplaner är begreppet mobilitetsåtgärd 
främmande. Det kan därför ifrågasättas om inte äldre bestämmelse i 4 kap. 13 § PBL 
borde gälla vid frågor som rör tillämpningen av bestämmelser i detaljplaner som 
tillkommit före det att begreppet mobilitetsåtgärder eventuellt införs. 

Kapitel 6 
I 40 § föreslås att exploateringsavtal även får omfatta mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster. Detta stärker kommunens möjligheter att i ett exploateringsavtal 
reglera vad som sker i förvaltningsskedet – efter det att detaljplanen genomförts. 
Göteborgs Stad har sedan 2018 en modell med särskilda mobilitetsavtal som kan tecknas 
i detaljplaneskedet och till skillnad från exploateringsavtal även i bygglovsskedet. Om det 
finns mobilitetsavtal vid tecknande av exploateringsavtal görs det en hänvisning. Syftet 
med stadens mobilitetsavtal är att säkerställa de mobilitetsåtgärder som är en 
förutsättning för att tillämpa ett reducerat parkeringstal. Göteborgs Stads erfarenhet är att 
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det är viktigt att kunna avtala om mobilitetslösningar i både detaljplane- och 
bygglovsskedet. Detaljplanens utformning går inte att påverka i bygglovsskedet men det 
går att minska parkeringstalet och istället tillföra mobilitetslösningar.  

Göteborgs Stad saknar i utredningen förslag på hur exploateringsavtalen ska genomföras i 
praktiken. Särskilt med hänsyn till mobilitetstjänsterna, vilka som ska vara avtalsparter 
och hur uppföljning av avtalen bör gå till. Det framgår inte hur kommunen kan säkerställa 
att fastighetsägaren fortsätter att tillhandahålla en avtalad mobilitetstjänst. Denna fråga är 
aktuell oavsett om mobilitetstjänsten är förenad med en fysisk mobilitetsåtgärd eller inte. 
Kontrollåtgärder och utövning av tillsyn kan komma att bli en resursfråga. 

Förslagen till ändringar i 6 kap. PBL har samband med utredningens förslag till lag om 
mobilitetskartläggning. Då det lagförslaget för närvarande inte ingår i remissen blir 
föreslagna förändringar i 6 kap. PBL svåra att tillämpa. 

Kapitel 8 
Det framgår inte av utredningen hur ändringsförslagen i 9 § första stycket förhåller sig till 
9 § andra stycket. Enligt gällande bestämmelse i 9 § andra stycket framgår att om en tomt 
ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i 
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.  

Genom att begreppen ”parkering, lastning och lossning” föreslås ersättas med 
”mobilitetsåtgärder” i 9 § första stycket uppstår en otydlighet kring hur denna 
hänsynskonflikt bör hanteras. I dagens reglering är det tydligt att lastning och lossning 
inte berörs av den avvägning som ska göras om det finns begränsat utrymme. Det framgår 
inte av betänkandet om dagens reglering avses att bestå eller om det innebär att rättsläget 
föreslås ändras. Det finns dessutom en risk för ökade byggkostnader om krav på 
utrymmen och infrastruktur ställs på ett sätt som inte tillgodoser balansen mellan 
bilparkering och andra mobilitetslösningar utifrån de behov som finns. 

Angelägna frågor som inte har behandlats i betänkandet 
Göteborgs Stad saknar i utredningen förslag på hur befintliga parkeringsplatser bör 
bedömas vid ändring av befintliga områden eller nyexploatering i närheten av befintliga 
områden. Det är angeläget att det finns lagstöd för att både pröva att det finns parkering i 
skälig omfattning och ompröva äldre beslut om parkering som enligt dagens mått innebär 
krav på för många parkeringsplatser. 

Att underlätta för fastighetsägare som vill omvandla parkeringsytor till annan användning 
kan vara ett sätt att minska tillgången till parkering där så är lämpligt. Det saknas 
planeringsverktyg för att göra en parkeringsöversyn för ett betydligt större område än för 
en enskild detaljplan, för att på så sätt skapa en effektivare parkeringsplanering. För att 
ytterligare främja en omvandling kan statliga ekonomiska incitament vara ett verktyg, 
exempelvis subventioner eller förmånliga lån för en viss typ av ombyggnad. 

Det är med gällande lagstiftning inte tillåtet att upplåta allmän plats gata för exempelvis 
bilpooler eller laddstolpar som ägs eller brukas av enskild. Den allmänna platsen är 
förbehållen det allmänna, det vill säga kommunen eller den som är huvudman för denna. 
Att utreda möjligheterna att upplåta allmän plats gata för anläggningar eller utrymmen 
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med koppling till mobilitetsåtgärder eller mobilitetstjänster borde även det anses ligga 
inom ramen för utredningens uppdrag. 

 

 

Göteborg den 29 september 2021  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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