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Förlängning samt förändring av tidigare lämnad markanvisning till Förvaltnings 

AB Framtiden, Botrygg Göteborg AB samt Riksbyggen ekonomisk förening för 

bostäder, handel, kontor mm vid Selma Lagerlöfs torg i backa, etapp 1 

 

Förslag till beslut 

1. Markanvisning till Förvaltnings AB Framtiden för bostäder och lokaler 

inom detaljplaneområdet för Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, förlängs i 

två år med de förändringar som redovisas nedan 

2. Markanvisning till Botrygg Göteborg AB och Riksbyggen ekonomisk 

förening för bostäder inom detaljplaneområdet för Selma Lagerlöfs 

torg, etapp 1, förlängs i två år med de förändringar som redovisas 

nedan 

3. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna tillägg till 

markanvisningsavtal i enlighet med punkt 1 och 2 ovan   

Ärende och bakgrund 

Detaljplanen för området vid Selma Lagerlöfs torg antogs av kommunfullmäktige den 

19 mars 2015. Detaljplanen är överklagad till länsstyrelsen. Detaljplanen möjliggör en 

kraftig omvandling av Selma Lagerlöfs torg med bland annat ca 19 000 kvm ytor för 

handel/centrumverksamhet, kontor, vård, kultur samt idrottshall samt ca 840 nya 

bostäder varav ca 190 st är ungdomsbostäder/studentlägenheter.  

Fastighetsnämndens markanvisningar inom området har gått ut och behöver förlängas. I 

samband med förlängningen föreslås även att förändringar av markanvisningen görs i 

enlighet med vad som beskrivs nedan. Fastighetskontoret planerar att, så snart parterna 

tillsammans anser att sådana avtal kan tecknas, teckna nödvändiga genomförandeavtal 

inklusive tillhörande marköverlåtelse- och/eller tomträttsupplåtelseavtal. Kommande 

avtal ska godkännas genom beslut i fastighetsnämnden. 

Innan genomförandeavtal kan tecknas så ska området detaljprojekteras rörande de 

kommunaltekniska anläggningarna. Detaljprojekteringen behöver bland annat studera 

vilken utbyggnadsordning som är lämplig. Då detaljprojekteringen nyligen är påbörjad 

finns det fortfarande stora oklarheter och fastighetskontoret ser att det är viktigt att 

tänka klokt i kommande utbyggnad för att få en så god utbyggnadstakt som möjligt 

gentemot samtliga berörda parter, befintliga liksom nya.  

Fastighetskontoret bedömer att kommande genomförandeavtal kan tecknas med två av 

exploatörerna, Keywe AB samt Göteborgslokaler, redan till hösten som första aktörer i 

genomförandet. 
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Tidigare markanvisning 

Fastighetsnämnden beslutade 12-11-23 att lämna en tvåårig markanvisning till 

Förvaltnings AB Framtiden, Botrygg Göteborg AB samt Riksbyggen ekonomisk 

förening. Förvaltnings AB Framtiden fick därefter själv fritt fördela markanvisningen 

vidare till bolag inom koncernen. Fastighetskontoret tecknade därför även 

markanvisningsavtal med Göteborgs Egnahems AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler 

samt Göteborgs stads bostadsaktiebolag.  

Förändring av markanvisning 

I de tidigare markanvisningarna var det inte utpekat vilken fördelning respektive bolag 

skulle tilldelas. Parterna har nu kommit överens om en fördelning av vilka kvarter eller 

delar av kvarter respektive bolag ska få markanvisning till, se bilaga 3. Fördelningen 

ska redovisas i tillägget till markanvisningsavtal. 

Förvaltnings AB Framtiden hade i den ursprungliga markanvisningen fördelningen ca 

40 hyresrätter och ca 60 bostadsrätter. Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2015 om 

förvärv av Backa 75:20 (vilket motsvaras av torgfastigheten) från Rysåsen Fastighets 

AB, ett helägt dotterbolag till AB Framtiden. I samband med förvärvet har kommunen 

förbundit sig att markanvisa för ytterligare ca 150 bostäder till AB Framtiden. 

Förlängningen av markanvisning föreslås innehålla dessa ytterligare bostäder för AB 

Framtiden att fritt fördela, med avseende på upplåtelseform, till bolag inom koncernen. 

Genom förvärvet av Rysåsens Fastighets AB är den senaste prognosen att bostäderna 

fördelas som ca 150 hyresrätter och ca 100 bostadsrätter. 

Den ursprungliga markanvisningen till Botrygg Göteborg AB innebar ca 100 

hyresrätter. Av fördelningen framgår det att Botrygg Göteborg AB kommer att få en 

utökad tilldelning liksom ytterligare möjliga upplåtelseformer. Genom den fördelning 

som nu gjorts kommer bolaget kunna bygga totalt ca 160 bostäder fördelat på ca 70 % 

hyresrätter och 30 % bostadsrätter/äganderätter. Förslaget är att i kommande 

tilläggsavtal justera bolagets markanvisning med hänsyn till den nya fördelningen. 

Den ursprungliga markanvisningen till Riksbyggen ekonomisk förening gav ca 120 

bostadsrätter. Genom den fördelning som nu har gjorts kan bolaget bygga ca 130 

bostadsrätter. 

Kontoret har även fört en prisdiskussion inför kommande markförsäljning och 

markupplåtelse med de markanvisade bolagen under våren. Tillägget till 

markanvisningsavtalet föreslås innehålla denna s.k. prisindikation för respektive 

ändamål i detaljplanen. Enligt lag måste kommunen överlåta/med tomträtt upplåta 

marken till ett marknadsmässigt pris. Prisindikationen är inte slutpriset då det måste 

vara marknadsmässigt vid överlåtelse-/upplåtelsetillfället. 

Förlängning av markanvisning till Keywe AB 

Parallellt med ovan nämnda markanvisningar har fastighetsnämnden beslutat 2013-03-

18 och med förlängning 2015-03-16 att lämna markanvisning till Keywe AB och 

Landsort Care 3 AB avseende idrottshall och ca 190 bostäder inom planområdet. Den 

kombinerade idrottshallen och bostäderna har tidigare fått sitt läge bestämt vilket 

framgår i bilaga 3. 
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Överväganden 

Fastighetskontoret bedömer att ovanstående bolag har goda möjligheter att genomföra 

projektet och ställer sig bakom förslaget till kvartersfördelning. Fastighetskontoret 

föreslår att markanvisning till respektive bolag förlängs med två år och 

markanvisningsavtalen mellan fastighetsnämnden och berörda bolag förändras och 

förtydligas i enlighet med vad som beskrivits ovan. Markanvisningarna gäller i övrigt 

med oförändrade villkor. 

 

 

 

 

Magnus Sigfusson 

Fastighetsdirektör 

Elisabet Gondinger 

Avdelningschef 

 

 

Protokollsutdrag till 

Förvaltnings AB Framtiden 

Göteborgs Egnahems AB 

Förvaltnings AB Göteborgslokaler 

Botrygg Göteborg AB 

Göteborgs stads bostadsaktiebolag 

Riksbyggen ekonomisk förening 

 

Bilagor 

1. TU-karta 

2. Plankarta, antagande 

3. Fördelade kvarter 
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Botrygg 

Trolig fördelning 2015-03-13/Sanna Gavel 

Riksbyggen 

Keywe 

GöteborgsLokaler 

AB Framtiden, EHAB, Bostadsbolaget 

Familjebostäder 

6200 BTA Bostäder 

(62) Antalet lägenheter 

6200 

480 

360 

4040 

1080 

7900 5150 

5460 

4600 

11820 

BTA Handel 500 kvm 

BTA Bostäder 5980 kvm 

BTA Handel 300 kvm 

BTA Bostäder 4330 kvm 

BTA Handel 200 kvm 

BTA Bostäder 7340 kvm  
BTA idrottshall 2905 kvm 

BTA Bostäder, fristående 1550 kvm 

BTA Bostäder 7340 kvm 

BTA lokaler 673 kvm 

(62) (4 radhus) 

(3 radhus) 

(40) 

(9 radhus) 

(79) (52) 

(55) 

(48) 

(190) 

(118) 

(73) 

(60) 

(43) 

(LOA) 

(LOA) 

11820 

6830 

6830 BTA Handel 

BV, (LOA), 1150 

kvm BTA ? 

Rev. 2014-12-16, DP 5251 

(x) Familjebostäders fastigheter, ingen intäkt 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

866:724 
75:18 

75:19 

Bilaga 3 till tjänsteutlåtande 

till fastighetsnämnden  

2015-06-12. Dnr 0703/09 
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