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Styrning och uppföljning av projekt 
Älvstaden 

Älvstaden är nordens största stadsutvecklingsprojekt. Arbetet med 

Älvstaden följer av den politiskt beslutade Vision Älvstaden som 

kommunfullmäktige fattade beslut om år 2012. Enligt visionen ska 

25 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser skapas fram till och med  

år 2035. 

Den 17 maj 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om Färdplan 

Älvstaden. Färdplanen ska enligt beslutet ligga till grund för den fortsatta 

planeringen av genomförandet av Vision Älvstaden. Färdplanen innehåller 

bland annat en översiktlig bedömning om det ekonomiska åtagande som 

följer av genomförandet av Vision Älvstaden. Den ekonomiska 

bedömningen för de kommande tjugo till trettio åren indikerar 

exploateringsvolymer i storleksordningen 25–30 miljarder kronor. 

Exploateringsvolymer som baserat på nuvarande bedömningar inte fullt 

ut finansieras genom uppskattade exploateringsinkomster. Därtill 

förutsätter stadsutvecklingen behov av grundläggande infrastruktur  

och lokaler för kommunal service som grovt beräknat medför ytterligare 

åtaganden om 10–15 miljarder kronor kommande tjugoårsperiod. 

Stadsutvecklingen inom Älvstaden är mycket komplex och innehåller 

väldigt många beroenden mellan olika åtgärder och aktörer. Genom-

förandet av Vision Älvstaden ställer således krav på beslut över nämnd 

och bolagsgränser. I beslutsunderlagen inför kommunfullmäktiges beslut 

om färdplanen uppges att det förekommit vissa brister i projekt Älvstaden 

bland annat avseende styrning, samordning och prioritering av projekt. 

Revisorsgruppen har i revisionsplanen för 2018 identifierat styrning och 

uppföljning av stora investeringsprojekt som ett väsentligt område för 

granskning. Mot ovanstående bakgrund ser vi det som angeläget att 

granska stadens styrning, uppföljning och interna kontroll av projekt 

Älvstaden. 

 
Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om det inom granskade nämnder 

och styrelser finns en tillräcklig styrning och uppföljning av projekt 

Älvstaden. 
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Följande revisionsfrågor är utgångspunkter för vår bedömning: 

• Är ansvariga nämnder och styrelsers styrning tillräcklig? 

• Är ansvariga nämnder och styrelsers uppföljning tillräcklig? 

• Är ansvariga nämnder och styrelsers interna kontroll tillräcklig? 

 
Ansvariga nämnder och styrelser 

I granskningen ingår kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, byggnads-

nämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt Älvstranden 

Utveckling AB. 

Ytterligare nämnder och bolag kan komma att beröras av granskningen. 

 
Revisionskriterier 

I denna granskning kommer huvudsakligen följande revisionskriterier 

användas: 

• 6 kap. 6 § kommunallagen 

• 6 kap. 1 § kommunallagen 

• 5 kap. 1 § kommunallagen 

• 10 kap. 1 § kommunallagen 

• 5 § förvaltningslagen 

• 9 § 1 st förvaltningslagen 

• 23 § förvaltningslagen 

• reglementen för berörda nämnder 

• delegationsordningar för berörda nämnder 

• bolagsordning för Älvstranden Utvecklings AB 

• ägardirektiv och andra direktiv till Älvstranden Utvecklings AB  

• kommunfullmäktiges budget 

• Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll 

• Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och 

uppföljning 

• Göteborgs Stads principer för beredning och uppföljning av 

investeringar, leasing och tecknande av hyresavtal 
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Metod och avgränsningar 

För att svara på revisionsfrågorna kommer vi att genomföra intervjuer 

med tjänstemän i berörda verksamheter samt granska aktuell 

dokumentation.  

Granskningen avgränsas till att omfatta den kommunövergripande 

styrningen och uppföljningen av projekt Älvstaden. Hur enskilda projekt 

styrs och följs upp omfattas således inte av denna granskning. Vid behov 

kommer vi dock att granska ett urval av exploateringsprojekt i syfte att 

bedöma om den kommunövergripande styrningen och uppföljningen är 

tillräcklig. 

 
Oberoende och integritet 

De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt stads-

revisionens oberoendedeklaration vilken baseras på Sveriges kommunala 

yrkesrevisorers modell. Inga omständigheter har framkommit som kan 

ifrågasätta förtroendet för de sakkunnigas oberoende och integritet som 

granskare. 

 
Projektorganisation 

Granskningen kommer att genomföras av Laila Värnestig (projektledare), 

Joakim Eriksson och Magnus Gréen.   

 
Avrapportering 

Avrapportering till revisorsgruppen planeras att ske våren 2019. 

 

Kvalitetssäkring 

Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade 

verksamheterna. Kvalitetssäkring sker genom projektets styrgrupp.  
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