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Redovisning av styrande och vägledande 
dokument på stadsbyggnadskontoret 2020   

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Redovisningen av styrande och vägledande dokument på stadsbyggnadskontoret 

2020 antecknas. 

2. Det styrande dokumentet Småhus i Göteborg - policy för villor och villaområden 

upphör att gälla. 

3. Uppdragen Översyn av småhuspolicyn samt Ta fram en policy för utveckling av 

villaområden avslutas. 

Sammanfattning 
På uppdrag av nämnden redovisar förvaltningen vilka styrande och vägledande dokument 

som har en påverkan på verksamheten genom de beslut som föreslås nämnden eller som 

fattas på delegation. Av förteckningen framgår vilka som tillkommit sedan föregående 

redovisning samt vilka som föreslås upphöra att gälla. 

De styrande och vägledande dokument på stadsbyggnadskontoret redovisas i bilaga 1 till 

detta tjänsteutlåtande. I inventeringen ingår även dokument som är under utarbetande 

(status pågår). 

Följande styrande eller vägledande dokument har tillkommit under året: 

- Anvisning för medborgadeltagande i stadsutvecklingsprocesser  

- Program för en jämlik stad 2018-2026 

- Kulturprogram för Göteborgs Stad (gäller sedan 2013 men fanns ej upptaget på 

listan) 

 

Följande styrande eller vägledande dokument föreslås upphöra att gälla: 

- Småhus i Göteborg - policy för villor och villaområden 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ingen samverkan av ärendet har skett. 

Bilagor 
1. Förteckning över styrande och vägledande dokument på 

stadsbyggnadskontoret 2020 

2. Protokollsutdrag Översyn småhuspolicyn 2010-01-12 § 3 

3. Protokollsutdrag Ta fram en policy för utveckling av villaområden 2016-04-

26 § 148 

4. Småhus i Göteborg - policy för villor och villaområden 2000-02-22 § 79 
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Ärendet  
På uppdrag av nämnden redovisar förvaltningen vilka styrande och vägledande dokument 

som har en påverkan på verksamheten genom de beslut som föreslås nämnden eller som 

fattas på delegation. Av förteckningen framgår vilka som tillkommit sedan föregående 

redovisning samt vilka som föreslås upphöra att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Föregående mandatperiod efterfrågade det dåvarande presidiet vilka styrande dokument 

som förvaltningen baserar sitt arbete på. En muntlig redovisning över både styrande och 

vägledande dokument lämnades vid presidiemöte 2017-05-09. Efter komplettering av 

förteckningen redovisades denna för nämnden vid sammanträde 2018-11-27 § 602 (dnr 

0738/18). I samband med detta beslutades att motsvarande förteckning skulle redovisas 

för nämnden inför varje mandatperiod. Förvaltningen har dock gjort bedömningen att 

redovisningen bör göras tätare, varför ärendet nu tas fram till nämnden årligen.  

Syftet med inventeringen är att skapa en tydlighet för både nämnd och i vad som styr 

verksamheten utöver nämndens reglemente, lagar, förordningar och riktlinjer från 

myndigheter samt de av kommunfullmäktige beslutade styrande dokumenten, samt att 

regelbundet rensa bort styrande dokument som inte längre är aktuella. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
De styrande och vägledande dokument på stadsbyggnadskontoret redovisas i bilaga 1 till 

detta tjänsteutlåtande. I inventeringen ingår även dokument som är under utarbetande 

(status pågår). 

Följande styrande eller vägledande dokument har tillkommit under året: 

- Anvisning för medborgadeltagande i stadsutvecklingsprocesser  

- Program för en jämlik stad 2018-2026 

- Kulturprogram för Göteborgs Stad (gäller sedan 2013 men fanns ej upptaget på 

listan) 

Följande styrande eller vägledande dokument föreslås upphöra att gälla: 

- Småhus i Göteborg - policy för villor och villaområden 

 

Följande uppdrag föreslås avslutas: 

 

- Översyn av småhuspolicyn  

- Ta fram en policy för utveckling av villaområden  

 

Småhus i Göteborg - policy för villor och villaområden godkändes av byggnadsnämnden 

2000-02-22 § 79. Sedan dess har hanteringen av dessa ärenden förändrats och beslut har 

fattats som innebär att delar av policyn inte längre gäller eftersom det uppstår konflikter 

mellan beskrivningar i policyn och senare antagna riktlinjer. Med bakgrund av detta 

föreslår stadsbyggnadskontoret att policyn ska upphöra att gälla.  

Inaktualiteten konstaterades redan 2010 och byggnadsnämnden gav därför förvaltningen i 

uppdrag att se över policyn (2010-01-12 § 3), bilaga 2. 
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I samband med av de så kallade Attefallshusen gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

policy för utveckling av villaområden (2016-04-26 § 148), bilaga 3, utifrån möjligheten 

till uthyrning av komplementbostadshus via kommunala kontrakt. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att nuvarande policy inte överensstämmer med 

dagens behov och föreslår istället att förvaltningen under året ta fram ett guidematerial 

riktat till kund samt ett internt handläggningsstöd som underlättar vid ansökan om 

bygglov av villor och småhus som är aktuellt i förhållande till lagstiftning och 

arkitekturpolicy.  

 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Louise Ekdahl  

 

Chef avdelningen för Verksamhetsstyrning   


