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Yttrande angående – Fastighetsnämndens 
begäran om anstånd med att återkomma med 
redovisning av planer som ekonomiskt väger 
upp det prognostiserade underskottet i 
Skeppsbroplanen 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
 

När detaljplanen för skeppsbron slutligen antogs med minsta möjliga marginal på 
kommunfullmäktige 2002-11-20 så röstade SD mot detaljplanen. 

SD har under ärendets gång lagt minst 3 yrkanden angående skeppsbron. Bland annat 
2019-01-16, 2019-03-22 samt 2019-06-05. Dessa yrkanden hade samtliga krävt nya 
detaljplaner.  

Kritiken har inte bara gällt ekonomin, utan även det utslitna och malplacerade 
Rosenlundsverket som har överlevt sig själv. River man Rosenlundsverket frigör man 
stora ytor och det skulle vara till gagn för Skeppsbroprojektet. SD har även invändningar 
mot hur man arbetar med gestaltning. Vi vill inte heller ha höghus inom vallgraven. 

Om fastighetsnämnden får anstånd med sin rapportering av projektets ekonomi eller inte 
ändrar inte SD:s inställning till Projekt Skeppsbron i sig. 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-05-03 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.1 
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Yrkande – Fastighetsnämndens begäran om 
anstånd med att återkomma med redovisning av 
planer som ekonomiskt väger upp det 
prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Ge anstånd till Fastighetsnämnden att återkomma till 2021-12-31 istället med 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som löd; ”senast 2021-03-
31, återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det 
prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen för beslut av 
kommunstyrelsen.” 

 

Yrkandet 

Vi förstår problematiken som Fastighetsnämnden nämner i uppdraget från 
Kommunfullmäktige 2020-11-12, och ser också behovet av en helhetsbild gällande 
Älvstadens ekonomiska åtgärdsplan för att kunna ha ett fullständigt underlag. Vi tycker 
dock det är viktigt, likt vad Stadsledningskontoret tillägger, att gällande uppdrag faktiskt 
avser en analys av stadens plan för den totala exploateringsekonomin, i ett rullande 10-
årsperspektiv, i relation till underskottet i Skeppsbroplanen – och att denna skillnad 
kvarstår och ska besvaras i sin helhet oavsett när uppdraget återredovisas. Det är viktigt 
att ha ett löpande helhetsperspektiv av exploateringsekonomin och målet om balans. 
Detta eftersom samtliga stadens planer varken kan eller bör göra ekonomiska överskott. 
Planer som kan gå med överskott blir därför särskilt betydelsefulla i detta sammanhang, 
eftersom det möjliggör planer med underskott. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-05-05 
 

(M), (S), (L), (C) 
(KD) 
 
2.2.1 
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Fastighetsnämndens begäran om anstånd 
med att återkomma med redovisning av 
planer som ekonomiskt väger upp det 
prognostiserade underskottet i 
Skeppsbroplanen  
 

Stadsledningskontoret överlämnar utan eget ställningstagande fastighetsnämndens 
begäran om anstånd till 2021-12-31 med återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag att, senast 2021-03-31, återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt 
väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen för beslut av 
kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 2 om tolv uppdrag avseende detaljplan för 
Skeppsbron med mera (1480K-II-5156) I deluppdrag tre beslutades att 
fastighetsnämnden, ihop med övriga planerande nämnder och berörda bolag, fick i 
uppdrag att redovisa andra planer som ekonomiskt väger upp prognostiserat underskott i 
Skeppsbroplanen, enligt det uppdrag som finns under fastighetsnämnden i Göteborgs 
Stads budget för 2020. Återrapportering av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast 
2021-03-31. Fastighetsnämnden begär nu anstånd till 2021-12-31 med att besvara 
uppdraget. Skälet är att fastighetsnämnden ser behovet av att synka uppdraget med remiss 
av Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden som nämnden på uppdrag av kommunstyrelsen 
remitterat till berörda nämnder och styrelser. Remissen ska besvaras senast sista juni. 
Nämnden anser att Skeppsbroplanen bör behandlas i det pågående arbetet med att ta fram 
en åtgärdsplan, som för hela Älvstaden redovisar en exploateringsekonomi i balans. 
Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag bör ske efter återrapporteringen av 
åtgärdsplanen, i syfte att säkerställa en god kvalitet i föreslagna lösningar. För att medge 
en sådan arbetsordning bedömer fastighetsnämnden att anstånd behövs till 2021-12-31 
med att återrapportera kommunfullmäktiges uppdrag.  

Stadsledningskontoret vill i sammanhanget uppmärksamma att kommunfullmäktiges 
uppdrag från 2020-11-12 § 12 avser en analys av stadens totala exploateringsverksamhet i 
relation till underskottet i Skeppsbroplanen. Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
förhåller sig primärt till de delar av staden som omfattas av Vision Älvstaden. Denna 
skillnad kvarstår oavsett när respektive uppdrag återredovisas till kommunfullmäktige. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-07 
Diarienummer 0634/21 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Bilaga  
Fastighetsnämndens handlingar 2021-03-30 § 77 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Skeppsbron, redovisning av planer som 
ekonomiskt väger upp det prognostiserade 
underskottet i Skeppsbroplanen  

§ 77, 1217/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Anstånd begärs av kommunstyrelsen, med att återrapportera kommunfullmäktiges 

uppdrag, till dess kommunstyrelsens återremiss avseende en åtgärdsplan för hela 

Älvstaden behandlats av kommunfullmäktige. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-30 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2021-03-30 

 

Vid protokollet 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-30 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 
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Skeppsbron, redovisning av planer som 
ekonomiskt väger upp det prognostiserade 
underskottet i Skeppsbroplanen  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. att anstånd begärs av kommunstyrelsen, med att återrapportera 

kommunfullmäktiges uppdrag, till dess kommunstyrelsens återremiss avseende 

en åtgärdsplan för hela Älvstaden behandlats av kommunfullmäktige. 

2. att denna paragraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ärendet presenterades vid fastighetsnämnden 2021-03-15 och återremitterades vid detta 

sammanträde. 

Fastighetskontoret anser att Skeppsbroplanen bör behandlas i det pågående arbetet med 

att ta fram en åtgärdsplan, som för hela Älvstaden redovisar en exploateringsekonomi i 

balans. 

Ett slutligt förslag till åtgärdsplan tas fram efter remiss till berörda bolag och nämnder. 

En analys av Skeppsbrons ekonomi kopplad till stadens totala exploateringsekonomi, bör 

ske parallellt med detta arbete.  

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag bör ske efter återrapporteringen av 

åtgärdsplanen, i syfte att säkerställa en god kvalitet i föreslagna lösningar. 

För att medge en sådan arbetsordning bedöms anstånd behövas till 2021-12-31 med att 

återrapportera kommunfullmäktiges uppdrag 

Fastighetskontoret bedömer samtidigt att stadens totala exploateringsekonomi, sett över 

en tioårsperiod, kan bära Skeppsbrons ekonomiska underskott om 860 mkr. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetskontoret kan idag, utifrån en övergripande bild, bedöma att stadens 

exploateringsekonomi kan bära Skeppsbrons ekonomiska underskott sett över en 

tioårsperiod. Bedömningen görs mot bakgrund av nu kända och prognostiserade projekt. 

Det bör dock noteras att fastighetskontoret inte har tillgång till Älvstranden Utveckling 

ABs (ÄUAB) fulla exploateringsekonomi för de delområden inom Älvstaden där ÄUAB 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-30 

Diarienummer 1217/21 

 

Handläggare 

Hans Johansson 

Telefon: 031-368 09 69 

E-post: hans.johansson@fastighet.goteborg.se  
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är huvudprogramledare (Lindholmen, Frihamnen, Norra Masthugget inkl Skeppsbron 

samt Gullbergsvass).  

Den ekonomiska hanteringen av Skeppsbron sker på annat sätt än för övriga program 

inom Älvstaden där ÄUAB är huvudprogramledare. Hanteringen sker i samma ordning 

som utbyggnad av Norra älvstranden. Det vill säga, utbyggnad av allmän plats är 

budgeterad med investeringsmedel hos trafiknämnden. Enligt kommunfullmäktiges beslut 

2020-11-12 får trafiknämnden i uppdrag att genomföra utbyggnad av allmän plats i 

enlighet med den förnyade inriktningen, till en investeringsram om 1 405 mkr. 

Fastighetsnämnden har endast exploateringsbudget för markförvärv. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget inte funnit några särskilda aspekter utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget inte funnit några särskilda aspekter utifrån 

denna dimension. 

Bilagor 
1. Detaljplan för Skeppsbron m m. 

  



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 1217/21 3 (4) 

   

   

Ärendet  
Ärendet avser fastighetskontorets redovisning av fastighetsnämndens återremiss 2021-03-

15, § 60 (1217/21), avseende redovisning av planer som ekonomiskt väger upp 

prognostiserat underskott i Skeppsbroplanen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 (§ 2, 1859/17) om totalt 12 uppdrag avseende 

”detaljplan för Skeppsbron m m” (1480K-II-5156). 

Fyra av uppdragen är riktade till fastighetsnämnden.  

I deluppdrag 3 beslutades att ”Fastighetsnämnden, ihop med övriga planerande nämnder 

och berörda bolag, får i uppdrag att redovisa andra planer som ekonomiskt väger upp 

prognostiserat underskott i Skeppsbroplanen, enligt det uppdrag som finns under 

fastighetsnämnden i Göteborgs Stads budget för 2020. Återrapportering av uppdraget ska 

ske till kommunstyrelsen senast 31 mars 2021”. 

Ärendet avser fastighetsnämndens redovisning av detta deluppdrag 3. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret redovisade i tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden 2021-03-15 

kommunfullmäktiges uppdrag att redovisa planer som ekonomiskt väger upp 

prognostiserat underskott i Skeppsbroplanen. 

Fastighetsnämnden återremitterade ärendet med utgångspunkten att den ekonomiska 

åtgärdsplanen för Älvstaden bör behandlas innan en redovisning av kommunfullmäktiges 

uppdrag sker. 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut 2020-11-12 fastställt det maximala nettoresultatet 

för projekt Skeppsbron till minus 860 miljoner kronor. 

Skeppsbron ingår som ett program i Södra Älvstranden, som är ett av sju huvudprogram i 

Älvstaden. 

Ärendet avser en redovisning av exploateringsprojekt utom Älvstaden, som med ett 

positivt nettoresultat kan bidra till att väga upp underskottet i Skeppsbron. 

Förvaltningens bedömning 
I enlighet med kommunstyrelsens återremiss 2021-01-13 (§ 17, 1453/20) arbetar 

fastighetskontoret fortsatt med att ta fram en åtgärdsplan, som för hela Älvstaden 

redovisar en exploateringsekonomi i balans (enligt kommunstyrelsens beslut 2020-05-20, 

§ 463). 

Åtgärdsplanen kommer att gå på remiss till berörda bolag och förvaltningar med 

remisstid t o m Q2 2021. En sammanställning av inkomna remissvar och förslag till 

åtgärdsplan för vidare utveckling av Älvstadens exploateringsekonomi tas därefter fram. 

En återrapportering av kommunstyrelsens återremiss bedöms kunna ske under Q3 2021. 

Enligt fastighetskontorets bedömning är det olämpligt att i detta skede särskilt bryta ut 

Skeppsbron. En sådan åtgärd föregriper den nämnda åtgärdsplanen och innebär att 

helhetssynen på Älvstaden förloras. Kontorets uppfattning är att Älvstaden primärt bör 

balanseras ekonomiskt inom sitt eget område, d v s inom de sju ingående 

huvudprogrammen. 
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Som redovisats ovan bedöms utifrån en övergripande bild, att stadens totala 

exploateringsekonomi kan bära Skeppsbrons ekonomiska underskott, sett över en 

tioårsperiod. Fastighetskontoret anser däremot mot bakgrund av ovanstående att enskilda 

exploateringsprojekts överskott inte bör kopplas till Skeppsbroprojektet. 

En analys av Skeppsbrons ekonomi kopplad till stadens totala exploateringsekonomi, bör 

ske parallellt med framtagandet av det slutliga förslaget till Åtgärdsplan, efter slutförd 

remiss. Återrapportering av uppdraget bör därefter ske efter återrapportering av 

kommunstyrelsens återremiss. I detta skede kan även en redovisning av planer med 

överskott, som bär upp Skeppsbroplanens underskott, ske. En sådan arbetsordning 

säkerställer en god träffsäkerhet och kvalitet i föreslagna lösningar. 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Elisabet Gondinger 

Avdelningschef  
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