
 

 
 
 
 
 

Yrkande MP, S, V 
Kommunstyrelsen 

Ärende 2.2.10 
 
 
Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta 
inriktningen 
 
Stadsledningskontoret har lagt ett förslag om vilka organisationsalternativ som 
ska ingå i den andra fasen av facknämndsöversynen. Förslaget har flera starka 
sidor. Samtidigt menar vi att det i några avseenden behöver utvecklas. Å ena sidan 
vill vi se några justeringar av förslaget för att kunna fokusera resurserna. Å andra 
sidan ser vi ett mervärde i att i den fortsatta utredningen lägga till några alternativ 
som inte inkluderats i förslaget. 
 
Nedan redogör vi för de justeringar i stadsledningskontorets förslag som vi anser 
behöver göras. Genomgången av alternativen är baserad på hur de benämns i den 
översiktstabell som finns i delrapporten. 
 
Precis som Stadsledningskontoret utgår vi från att alternativet ”nuvarande 
organisation” finns kvar som alternativ på samtliga områden. 
 

Utbildning och arbetsmarknad 
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att följande uppdrag går vidare: 
 
(4) Hela vuxenutbildningen samlas på Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning exkl. externa utförare 
 
(Ny) Vad gäller delar av Integrationscentrum och hela verksamheten på 
Krami ska ansvarfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning ses över 
 
 



 

Detta innebär att tjänsteutlåtandets alternativ (1) En nämnd – en 
förvaltning, samt (8) Delar av Integrationscentrum och Krami på 

Social resursnämnd flyttas till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
inte behöver utredas vidare. 
 
Vi ser betydande problem med att lägga ihop hela Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning med Utbildningsnämnden. Det skulle röra sig om en alltför 
genomgripande förändring som skulle resultera i en alltför stor och otymplig 
organisation. 
 
Beträffande Integrationscentrum är det vår inriktning att kärnan av verksamheten 
ska finnas kvar på Social resursnämnd. Det är när det gäller de tydligt 
arbetsmarknadsrelaterade delarna av verksamheten som ansvarsfördelningen ska 
utredas. Vad gäller Krami ser vi det som möjligt att hela verksamheten flyttas till 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
 
 

Miljö och klimat 
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att följande uppdrag går vidare: 
 
(Ny) Ansvarsfördelningen mellan Konsument- och medborgarservice och 
Miljö- och klimatnämnden beträffande den utåtriktade hanteringen av vissa 
miljörelaterade frågor utreds i syfte att optimera verksamheterna. Primärt 
handlar det sannolikt om att flytta begränsad verksamhet till Miljö- och 
klimatnämnden. 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets alternativ (1) Flera eller alla påverkansuppdrag 
samlas hos en nämnd och (5) Miljö- och klimatnämndens ansvar renodlas, inte 
behöver utredas vidare. 
 
Det nya alternativet handlar i första hand om att undvika dubbelarbete och om att 
dra bättre nytta av den sakkompetens som finns i de båda nämnderna. 
 
Vi ser inte att en renodling av Miljö- och klimatnämnden till en ren 
myndighetsnämnd är lämplig. Det skulle vara förknippat med större nackdelar än 
fördelar att skilja myndighetsutövningen från miljöövervakningen och det 
miljöstrategiska arbetet. 
 



 

Lokalförsörjning 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att följande uppdrag går vidare: 
 
(1) Idrott- och Föreningsnämndens uppdrag som byggande nämnd upphör. 
 
(2) Lokalsekreteriatet flyttas till en befintlig nämnd 
 
(Ny) Byggherre skiljs från Idrott- och föreningsnämnden 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets alternativ (4) Lokalsekreteriatet knyts till en 
exploateringsfunktion samt (6) Byggherre skiljs från Lokalnämnden och Idrott- 
och föreningsnämnden inte behöver utredas vidare.  
 
Lokalfrågorna är strategiskt viktiga för staden och en del av verksamheten som 
skapar många frågor, både från göteborgarna och från organisationen. Inte minst 
från stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen har idag ett övergripande ansvar i 
form av Lokalsekreteriatet, men dagens förändrade stadsledningskontor och 
kommunstyrelse, i kombination med kraftigt ökande investeringsnivåer, gör att 
formerna för detta ansvarstagande inte är tillfredsställande. Vi tror det vore bättre 
att föra över Lokalsekreteriatet till en annan nämnd och på så sätt skapa en 
organisation som har mer tid och fokus att lägga på prioritering av nämndernas 
och brukarnas lokalbehov. Det skapar förutsättningar för ett bättre underlag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i budgetberedningen och en bättre 
dialog i prioriteringen av objekt.  
 
Vi föreslår att utreda Idrott- och föreningsnämnden som byggande nämnd för att 
eventuellt få en liknande struktur för dessa byggnationer som gäller för 
Kulturnämnden. Vi bedömer inte att byggherreansvaret behöver skiljas från 
Lokalnämnden. 
 
 

Förvaltning och underhåll 
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att följande uppdrag går vidare: 
 
(2) Förvaltning av mark; Trafiknämnden, Park- och naturnämnden och 
Fastighetsnämnden till en nämnd 
 
(3) Förvaltning av alla mark samlas på en nämnd. 
 



 

(7) Förvaltning av byggnader; Lokalnämnden, Idrott- och 
föreningsnämnden och Fastighetsnämnden till en nämnd. 

 
(Ny) När det gäller alt 2 och 3 ska den geografiska organiseringen av en 
samlad nämnd – inkl den roll och den ansvarsfördelning som en sådan skulle 
kunna ha i förhållande till stadsdelsnämnderna – utredas närmare. 
 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets förslag (5) Förvaltning av mark och 
anläggningar samt daglig drift till en nämnd, inte behöver utredas vidare.  
 
Vi tror det kan vara intressant att överväga en samlad markförvaltning i relation 
till stadsutvecklingsområdet och föreslår därför att detta utreds mer noga. 
 
Stadsdelarnas förtroendevalda får mycket ofta frågor från göteborgarna gällande 
deras närmiljö. I analysen av de alternativ som innebär att förvaltningen av mark 
samlas på en nämnd är det rimligt att utreda om dess roll och geografiska 
organisering skulle kunna innebära att stadsdelsnämnderna ges en tydligare roll i 
sammanhanget. 
 

Stadsutveckling 
 
Tempot i byggprocesserna i Göteborg är högt. De involverade nämnderna jobbar 
intensivt för att kunna leverera enligt de mål och den planering som slagits fast. I 
det läget gäller det att inte tappa farten. För att en omorganisation ska kunna bli 
aktuell är det därför synnerligen viktigt att det går att finna ett tydligt mervärde i 
att göra en sådan i relation till alternativet att behålla nuvarande organisation. 
 
Mot den bakgrunden föreslår vi Kommunstyrelsen att följande uppdrag går 
vidare: 
 
(3) Två planerar, två genomför och förvaltar. 
 
(Ny) En gemensam exploateringsfunktion i staden utreds 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets förslag (4) En exploateringsfunktion under 
Kommunstyrelsen, (5) En planerar och två genomför och förvaltar, samt (7) 
Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och, Trafiknämnden och Park- och 
naturnämnden sammanförs, inte behöver utredas vidare. 
 



 

Vi väljer att som ett generellt riktmärke lyfta fram förslaget om 
två nämnder som planerar, samt två som genomför och förvaltar. 

Med det vill vi att utredningen fokuserar på; 
 

• Att hanteringen av planprocessen koncentreras till färre aktörer än idag. 
• Att hanteringen av genomförande och förvaltning koncentreras till färre 

aktörer än idag. 
• Att olika alternativ för gränsdragningarna mellan planprocess, 

genomförande och förvaltning granskas, där en av flera möjligheter skulle 
kunna vara att kombinera en planerande nämnd med en annan nämnd som 
har ett ägar- och markstrategiskt ansvar. 

 
Syftet med detta vore att utreda om vi kan få till en bättre gemensam planering för 
att svetsa samman de olika perspektiv och prioriteringar som dagens 
nämndsystem innebär. 
 
Vi föreslår att en gemensam exploateringsfunktion i staden övervägs. Denna ska 
inte ligga på Kommunstyrelsen, då det vore i konflikt med inriktningen att ha ett 
renodlat stadsledningskontor med fokus på kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 

Service 
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att enbart nuvarande organisation går vidare. 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets förslag (4) Konsument och medborgarservice, 
Intraservice samt färdtjänst inom Trafiknämnden blir en nämnd, inte behöver 
utredas vidare. 
 

Kultur och fritid 
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen att följande uppdrag går vidare: 
 
(4) Idrott- och föreningsnämnden och Park och naturnämnden till en nämnd 
 
(5) Idrott- och föreningsnämnden och Park och naturnämnden exkl. delar av 
förvaltar- och utförandeverksamheten blir en nämnd. 
 
Detta innebär att tjänsteutlåtandets förslag (3) Utåtriktade verksamheten inom 
Idrott- och föreningsnämnden och Park- och naturnämnden samt hela 
Kulturnämnden blir en nämnd, inte behöver utredas vidare. 



 

 
Vi bedömer det värt att se närmare på en sammanslagning, i 

någon form, av Idrott och föreningsnämnden och Park och naturnämnden. 
Verksamheterna ligger i vissa delar relativt nära varandra. Det borde vara möjligt 
att skapa samordningsvinster och synergier. 

 

Övriga nämnder 
 
Här bedömer vi förslaget om oförändrad nämndsorganisation som rimligt.  
 
 
 
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med ovan justeringar bifalla stadsledningskontorets förslag till 

vidare utredning.  
 



  
 
 

 

Tilläggsyrkande (L) (M) (KD) 

Kommunstyrelsen 2016-12-07 

Ärende 2.2.10 

 

Yrkande angående översynen av Göteborgs stads 

facknämndsorganisation – den fortsatta inriktningen  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

Att förslaget om att LS knyts till en exploateringsfunktion fortsätter att utredas 

Att en strategisk samordningsfunktion under kommunstyrelsen för 

exploateringsfrågor utreds 

Att utreda möjligheterna att Idrott- och föreningsnämnden kvarstår med byggansvar 

för is- och simhallar 

Att i övrigt tillstyrka MP, S och V:s förslag till beslut 

 

ÄRENDET 

 

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2016 att genomföra en översyn av stadens 

facknämndsorganisation. Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas 

förutsättningar att bedriva en effektiv och transparent verksamhet och ett annat mål för 

översynen är att stärka förutsättningarna för den politiska styrningen av facknämndernas 

verksamhet.  

 

Staden befinner sig i starten av en lång och oerhört intensiv byggperiod. Flera stora projekt 

ska genomföras. Flera stora projekt ligger nära i anslutning till varandra och blir därmed 

väldigt beroende av varandras framgångar och motgångar. Stadens organisation behöver möta 

upp detta och skapa en organisation som kan samordna, koordinera, lösa konflikter mellan 

olika intressenter, mellan olika projekt och vid behov fastställa prioriteringsordningar. 

Sannolikt behöver denna form av ett samordnande exploateringskontor kopplas till 

kommunstyrelsens förvaltning och vid behov bör besluten underställas kommunstyrelsen. Det 

är viktigt att understryka att det löpande exploateringsarbetet sker i den linjeorganisation som 

staden i övrigt väljer. Denna enhets ansvar är konfliktlösning och strategisk samordning.  

Utredningsarbete med denna inriktning kring pågår redan inom SLK då behovet av denna 

funktion är högaktuellt. Facknämndsutredningen bör kopplas på det utredningsarbetet för att 

studera de mer långtgående parametrarna kring denna utveckling. 

 



  
 
 

Vår önskan om utredning kring Lokalsekretariatets (LS) tydligare koppling till en 

exploateringsfunktion har ingen koppling till den nyss nämnda samordnande enheten på 

Stadsledningskontoret. LS roll och placering ska istället studeras inom ramen för ett bättre 

linjearbete kring stadens exploateringsarbete. 

 

Det är viktigt att den fortsatta utredningen i sitt arbete även tar hänsyn till Skolutredningen 

och dess påverkan på nämndstrukturen. 

 

Översynen är en gedigen genomgång av stadens facknämnder och Stadsledningskontoret 

föreslår nu en rad alternativ som ska fortsätta utredas. Det är viktigt att understryka att 

nuvarande organisation finns kvar som alternativ på samtliga områden.  
 
 



   
      

 Yttrande (SD) 
Kommunstyrelsen 2016-09-07 

Ärende 2.2.3 

 

Översyn av Göteborgs stads facknämndsorganisation 

Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att bedriva en 
effektiv och transparent verksamhet med fokus på nytta för göteborgarna. 

Det låter ju bra, men det vore lyckligt om det ekonomiska perspektivet lyftes fram mer tydligt. 
Varje nämnd ska dra runt en organisation med både politiker och tjänstemän. Administrativa 
kostnader som inte genererar något reellt värde måste ständigt ifrågasättas och avskaffas. 

Översynen föreslår ett antal sammanslagningar av nämnder, och SD ser positivt på dessa 
förslag och anser att man bör gå vidare med dessa.  

Med större nämnder ser vi även ett behov av att dessa skulle bli ”13-nämnder” för att få en 
större bredd på det politiska inflytandet i dessa viktiga nämnder. Eftersom det blir färre och 
större nämnder ökar ansvaret och kraven på de folkvalda politikerna i dessa nämnder. 

 

Nedanstående förslag till facknämndsorganisation har många fördelar och bör ge en mindre 
och effektivare organisation, och därmed generera mindre administrativa kostnader för 
Göteborg. 

 

Utbildning och arbetsmarknad 

Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning bör sammanföras 
till en nämnd med en förvaltning.  

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger goda förutsättningar för en sammanhållen 
politisk styrning över gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsfrågorna. 

 

Miljö och klimat 

Miljö- och klimatnämndens uppdrag bör renodlas till myndighetsutövningen inom miljö- och 
klimatområdet. 
 
Fördelarna är främst att den renodlar nämndens uppdrag och som en effekt av detta även ökar 
transparensen i stadens organisation. 

Eftersom alla stadens nämnder och bolag har i uppdrag att arbeta med miljö- och klimatfrågor 
i sina verksamheter betyder detta alternativ inte att förutsättningarna för att uppnå ett hållbart 
samhälle försämras. 

 



   
 
Lokalförsörjning 
 
Lokalsekretariatet bör flyttas till en befintlig nämnd.  
 
Det skulle medföra kortare ledtider och en tydligare ansvarsfördelning. Till fördelarna med 
alternativet hör även att Lokalsekretariatet placeras i ett sammanhang där frågor kring 
lokalförsörjning och lokalplanering står i centrum. 
 
Antalet byggande organisationer inom Göteborgs Stad är stort. Det finns anledning att värdera 
om detta är det mest effektiva sättet att organisera denna verksamhet. En åtgärd för att minska 
antalet aktörer skulle kunna vara att samla det byggande uppdraget på färre organisationer 
genom att flytta över denna del av Lokalnämndens och Idrotts- och föringsnämndens uppdrag 
till en annan av stadens byggande organisationer. En möjlighet är att förlägga ansvaret på 
Framtidens byggherrebolag. 
 
 
Förvaltning och underhåll 
 
Ett samlat ansvar för underhåll samlas under en gemensam nämnd. Alternativet innebär att 
man inom en och samma nämnds ansvar sammanför det förvaltnings- och underhållsuppdrag 
som Park- och naturnämnden har beträffande stadens park- och naturområden med det som 
Trafiknämnden har för stadens ban- och väganläggningar och Fastighetsnämndens uppdrag 
kring förvaltning och underhåll av mark.  

Förslaget ger ökade möjligheter till samordning beträffande planering och genomförande av 
insatser inom området, det möjliggör ett mer flexibelt användande av kompetens och det ökar 
transparensen i relation till boende, besökare, näringsliv i och med att det bidrar till färre antal 
kommunala aktörer inom området. 
 
 
Stadsutveckling 

Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden 
sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade ansvarsområdet för Trafiknämnden och 
Park- och naturnämnden sammanförs till en nämnd.                                                                               
Det är möjligt att till sammanslagningen av Trafiknämnden och Park- och naturnämnden även 
föra hela det ansvarsområde som ligger på Nämnden för kretslopp och vatten. SD anser att 
även detta alternativ bör ses över då det ligger i linje med vår ambition att minska antalet 
facknämnder.  

En sammanslagning av Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden förutsätter att ansvaret för 
bygglov och lantmäteriverksamhet lyfts ut och placeras t ex på en myndighetsnämnd. 

 

 

 



   
 

Service 

Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och medborgarservice 
samt Nämnden för Intraservice bör sammanföras till en nämnd tillsammans med hela eller 
delar av färdtjänstverksamheten med nuvarande placering under Trafiknämnden. 

En fördel med en sådan gemensam serviceorganisation är att den är enkel att förstå, både för 
utomstående och för kommunens egna verksamheter. Det innebär också möjligheter till viss 
samordning inom områden som kompetens, teknik, resurser – inte minst i leveransfasen av en 
tjänst eller service. 
 

Kultur och fritid 

Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområde och hela 
Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och utåtriktad verksamhet hos Park- och 
naturnämnden förs samman till en nämnd. 

Till fördelarna med en sådan organisering hör att det minskar antalet kontaktytor för den 
samlade politiska styrningen av området. Det ger också förutsättningar för viss samordning 
och därmed effektivisering av förvaltningarnas arbete med den utåtriktade verksamheten. Till 
förtjänsterna med alternativet hör även att det ger förutsättningar för samordning och ökad 
transparens kring olika former av ekonomiskt stöd till föreningar, organisationer och konst- 
och kulturutövare. 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2016-08-23 
Diarienummer 1454/14 
 

Stadsutveckling 
Torleif Larsson 
Telefon 031-368 05 51 
E-post: torleif.larsson@stadshuset.goteborg.se 

 

Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta 
inriktningen 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Fortsatt inriktning på översynen av facknämndsorganisationen, i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2016-03-02 § 129 fastställt ett direktiv till en översyn av stadens 
facknämndsorganisation. I detta finns bland annat följande målbeskrivningar: 

• Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att 
bedriva en effektiv och transparent verksamhet med fokus på nytta för 
göteborgarna. 

• Ytterligare ett mål för översynen är att stärka förutsättningarna för den politiska 
styrningen av facknämndernas verksamhet ur ett samlat perspektiv.  

• I uppdraget för översynen ingår även att belysa nämndernas storlek. 

I en första fas av arbetet har ett större antal alternativ till dagens facknämnds-
organisation belysts och värderats. Med utgångspunkt i detta arbete har stadslednings-
kontoret utarbetat ett förslag till ett mer avgränsat antal alternativ som i översynens 
nästa fas ska analyseras och konsekvensbeskrivas på ett mer ingående sätt. Denna andra 
fas av facknämndsöversynen ska även leda fram till ett förslag till en förändrad 
facknämndsorganisation. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av olika alternativa organisationsformer kommer att 
belysas närmare i översynens nästa fas. 

Barnperspektivet 
Ett flertal av de verksamheter som facknämnderna bedriver riktar sig till och påverkar 
barns och ungdomars förutsättningar och uppväxtvillkor. Barnperspektivet får därför en 
central roll vid värderingen av olika organisatoriska alternativ inom dessa verksamhets-
områden. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Göteborgs Stad har höga ambitioner inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Olika 
organisationsformers möjligheter att möta dessa ambitioner blir därför en viktig aspekt i 
det fortsatta arbetet inom översynen av facknämndsorganisationen.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2(19) 

Miljöperspektivet 
Bland stadens facknämnder bedrivs verksamhet som på olika sätt och i olika omfattning 
har en miljöpåverkan. Alla nämnder har därför ett ansvar att arbeta för en ökad 
ekologisk hållbarhet. Några av nämnderna har dessutom uppdrag som sträcker sig 
vidare och berör en större målgrupp än den egna verksamheten. I syftet med översynen 
ingår att stärka förutsättningarna till en hög måluppfyllelse för framförallt den senare 
gruppen av nämnder.   

Omvärldsperspektivet 
En naturlig del av arbetet inom översynen har varit att studera hur andra större 
kommuner har valt att bygga upp sin nämndsorganisation. Erfarenheter och reflektioner 
från dessa kommuner är mycket värdefulla i arbetet med den pågående översynen. 
 

Bilaga 1-4 En delrapport inom översynen av facknämndsorganisationen 
 Andra kommuners organisationer 
   Några externa parters reflektioner 
 Faktablad över facknämnderna 
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Ärendet 
I det föreliggande ärendet lämnar stadsledningskontoret ett förslag till vilka olika 
organisationsalternativ som skall ingå i denna kommande fas av facknämndsöversynen. 

Översynen av facknämndsorganisationen har i en första fas genomförts med en bred 
ansats där ett stort antal alternativ till den nuvarande organisationen har belysts och 
värderats utifrån deras för- och nackdelar. I nästa fas av översynen kommer arbetet att 
snävas av till att omfatta ett mer begränsat antal alternativ. Dessa kvarvarande alternativ 
kommer att analyseras och värderas i ett mer fördjupat arbete som leder fram till ett 
förslag till en förändrad facknämndsorganisation.  

Bakgrund 
Göteborgs Stad har tidigare genomfört en översyn över stadsdelsnämndsorganisationen. 
Den ledde bland annat fram till att antalet nämnder halverades till tio stycken. Den nya 
stadsdelsnämndsorganisationen trädde i kraft 2011-01-01. 

Därefter har kommunfullmäktige även fattat beslut om en ny struktur för stadens bolag 
från och med 2014-01-01. Översynen av bolagen har bland annat resulterat i en mer 
sammanhållen struktur för bolagssektorn med ett koncernbolag som ansvarar för 
ägarstyrningen och ett antal olika kluster där övriga bolag samordnas.  

Nästa led i detta arbete är den nu pågående översynen av facknämndsorganisationen. 
Arbetet initierades av Kommunstyrelsen och Stadsledningskontoret fick i uppdrag att 
genomföra översynen. Arbetet med detta påbörjades i december 2015 och 
kommunstyrelsen fastställde ett direktiv för översynen 2016-03-02 § 129. Arbetet 
beräknas vara genomfört till sommaren 2017. 

I direktivet för översynen finns bland annat följande målbeskrivningar: 

• Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att 
bedriva en effektiv och transparent verksamhet med fokus på nytta för 
göteborgarna. 

• Ytterligare ett mål för översynen är att stärka förutsättningarna för den politiska 
styrningen av facknämndernas verksamhet ur ett samlat perspektiv.  

• I uppdraget för översynen ingår även att belysa nämndernas storlek. 
Direktivet innehåller även ett antal principiella utgångspunkter. De mest väsentliga är: 

• Ett processperspektiv på facknämndernas organisation är en naturlig 
utgångspunkt för översynen 

• Identiska eller närliggande ansvarsområden samlas i den omfattning det kan 
bedömas vara effektivt, hos en nämnd 

• Nämndernas ansvarsområden renodlas så långt som möjligt 
• Ett lägre antal politiska kontaktytor ökar möjligheten till en sammanhållen 

politisk styrning. På samma sätt stärks möjligheterna till samverkan och 
helhetssyn om antalet kontaktytor mellan förvaltningarna begränsas 

• Eventuella organisationsförändringar får inte medföra någon risk för att en 
nämnd ansvarar för myndighetsutövningen över sina egna verksamheter  

• Volymen på nämndernas verksamhet ska ge förutsättningar för att hantera 
förändrade förutsättningar i form av reviderade uppdrag eller nya förhållanden i 
omvärlden 

• Volymen på nämndernas verksamhet ska ge förutsättningar för att kunna bära ett 
kvalificerat ledningsstöd inom områden som HR, ekonomi, kommunikation och 
utveckling. 
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 Arbetsformer 
För det praktiska genomförandet av översynen har verksamheten som idag bedrivs inom 
stadens facknämnder delats in i ett antal grupperingar. Därigenom blir arbetet med 
översynen mer hanterligt och effektivt. 

Utgångspunkten för denna indelning är att i en och samma gruppering samla de 
förvaltningar vars nämnder är berörda av samma huvudprocesser eller på andra sätt har 
tydliga gränssnitt, samband eller beroendeförhållanden mellan varandra.  

De grupperingar som är aktuella inom översynen samt berörda förvaltningar framgår av 
nedanstående tabell.   

Grupperingar inom översynen av facknämndsorganisationen 

Gruppering Berörda fackförvaltningar 

Utbildning och arbetsmarknad Arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
Utbildningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, 
Social resursförvaltning 

Miljö och klimat Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Konsument och 
medborgarservice, Trafikkontoret 

Lokalförsörjning Lokalförvaltningen, Stadsledningskontoret, Idrott- och 
föreningsförvaltningen 

Förvaltning och underhåll Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Trafikkontoret, Park- och 
naturförvaltningen, Kretslopp och vatten 

Stadsutveckling Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Park- och 
naturförvaltningen, Kulturförvaltningen, Idrott- och 
föreningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Social 
resursförvaltning 

Service Konsument och medborgarservice, Intraservice, 
Färdtjänsten 

Kultur och fritid Kulturförvaltningen, Idrott- och föreningsförvaltningen, Park- 
och naturförvaltningen 

Övriga verksamheter Överförmyndarförvaltningen, Valnämndens kansli och 
Regionarkivet 

Som framgår av tabellen kan en och samma förvaltning ingå i flera av grupperingarna. 

Arbetet inom varje gruppering sker i två faser. Den första fasen syftar till att ta fram en 
förteckning över möjliga alternativ till dagens organisering samt att värdera dessa i 
förhållande till målen och de principiella utgångspunkterna för översynen samt de större 
utmaningar som stadens verksamheter står inför. Med utgångspunkt i denna värdering 
utarbetas ett förslag till fortsatt inriktning på översynen som inbegriper ett mer 
begränsat antal alternativ. Dessa blir sedan föremål för en fördjupad analys i översynens 
andra fas.  

 I den andra fasen av översynen sker en fördjupad analys av nuvarande organisation i 
förhållande till de alternativ som kommunstyrelsen fastställer ska ingå i den fortsatta 
inriktningen på översynen. Denna fas leder fram till konkreta förslag på förändringar i 
facknämndsorganisationen alternativt oförändrad organisation. Förslagen lämnas till 
kommunstyrelsen för ett slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattningsvis innebär den valda arbetsformen en bred första inventering där 
många alternativ värderas. Därefter smalnas översynen av mot ett mer begränsat antal 
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alternativ. Arbetsformen ger på så sätt kommunstyrelsen möjlighet att följa arbetet samt 
att styra den fortsatta inriktningen på översynen. Indelningen i två faser ger också 
kommunstyrelsen möjlighet att värdera de olika delområdena i översynen i relation till 
ett helhetsperspektiv över den samlade facknämndsorganisationen. 

En mer fyllig beskrivning av arbetsformer, de olika grupperingarna, samtliga 
organisationsalternativ som behandlats samt motiven bakom förslaget till fortsatt 
inriktningen på översynen finns i bilaga 1. Där finns också ett resonemang kring möjliga 
helhetsbilder för stadens facknämndsorganisation. Dessa ska inte betraktas som förslag 
till framtida organisation utan mer som en tankehjälp för att se vad som är möjliga 
scenarier utifrån fortsatt föreslagen inriktning inom respektive gruppering. 

En reflektion från arbetet i översynens första fas är att det utöver valet av 
organisationsform finns ett flertal andra faktorer som har stor påverkan på nämndernas 
möjligheter att möte det utmaningar som staden står inför. Till dessa hör inte minst valet 
av arbetssätt inom den givna nämndsorganisationen. 

Förslag till fortsatt inriktning på översynen 

Utbildning och arbetsmarknad 
Inom grupperingen utbildning och arbetsmarknad har arbetet i översynens första fas 
resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad 
genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

sammanförs till en nämnd med en förvaltning 
• Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för arbets-

marknad och vuxenutbildning renodlas så att den senare även ansvarar för 
utförandet av den kommunala delen av vuxenutbildningen samt uppdrags-
utbildningar och utbildningar inom Yrkeshögskolan 

• Ansvarsfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för arbets-
marknad och vuxenutbildning förändras så att den senare även ansvarar för 
verksamheterna inom Krami och delar av Integrationscentrum. 

De facknämnder som har uppdrag inom området utbildning och arbetsmarknad är: 
Utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Park- och 
naturnämnden samt Social resursnämnd.  

Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning sammanförs 
till en nämnd med en förvaltning 
Alternativet där Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning sammanförs till en ny nämnd innebär att den nya nämnden ansvarar för 
hela det sammanlagda verksamhetsområdet. Alternativet innebär även att den nya 
nämnden stöds av en förvaltning. Det förutsätter i sin tur att de två nuvarande 
nämndernas förvaltningar förs samman till en ny förvaltning 

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger goda förutsättningar för en 
sammanhållen politisk styrning över gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsfrågorna. Nämnden får förutsättningar att lägga ett helhetsperspektiv 
över den samlade verksamheten. I alternativet finns även förutsättningarna för ett 
motsvarande helhetsperspektiv i den sammanhållna förvaltningen. Det bör även finnas 
förutsättningar för vissa effektiviseringar när två förvaltningar läggs samman.  
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Till nackdelarna hör det komplexa nämndsuppdraget och risken för att 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsfrågorna får en lite undanskymd plats hos både 
nämnd och förvaltningsledning. En sammanslagen förvaltning blir också mycket stor i 
relation till det stora flertalet övriga fackförvaltningar. 

Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning renodlas så att den senare även ansvarar för utförandet av den 
kommunala delen av vuxenutbildningen samt uppdragsutbildningar och utbildningar 
inom Yrkeshögskolan 
Alternativet där ansvaret för vuxenutbildningen renodlas innebär att Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning även ansvarar för utförandet av den del av 
vuxenutbildningen som utförs i kommunal regi. Det innebär även att ansvaret för 
utbildningar inom yrkeshögskolan och för uppdragsutbildningar förläggs till samma 
nämnd. En konsekvens av detta blir att Utbildningsnämndens uppdrag koncentreras till 
gymnasieskolan. Det här alternativet kan även utformas så att delar av uppdragsutbild-
ningarna även i fortsättningen utförs av Utbildningsnämnden.  

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger goda förutsättningar till en 
samplanering mellan den reguljära vuxenutbildningen, uppdragsutbildningen och 
yrkeshögskolan. Dessutom ges goda möjligheter till samverkan mellan dessa 
utbildningsgrenar och arbetsmarknadspolitiska insatser. Alternativet ger också ökade 
förutsättningar för den politiska styrningen inom området. Det ger i någon mån även en 
ökad transparens då alla aspekter på vuxenutbildning är samlade under en nämnd. 
Vidare medför en förändring enligt alternativet en viss utjämning mellan nämndernas 
storlek då verksamheter flyttas från den större utbildningsnämnden till nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Den främsta nackdelen med alternativet är att det riskerar att försvåra samutnyttjande av 
lärarkompetens, lokaler och utrustning mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
Mer marginellt förändras också relationen till de externa utförarna när nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning blir både beställare gentemot dessa och utförare av 
den delen av vuxenutbildningen som genomförs i kommunal regi.  

Ansvarsfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning förändras så att den senare även ansvarar för verksamheterna inom 
Krami och delar av Integrationscentrum 
För närvarande ansvarar Social resursnämnd för både Integrationscentrum och Krami. 
Det här alternativet innebär att dessa verksamheter flyttas till Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. För Integrationscentrums del är det framförallt 
uppdraget kring samhällsinformation som är aktuellt för en sådan förändring. Det är 
naturligtvis fullt möjligt att hantera de två verksamheterna var för sig och välja olika 
organisatoriska lösningar för dem. 

En värdering av alternativet bör ta fast på verksamheternas koppling till socialtjänsten 
respektive till arbetsmarknadsfrågorna. Vid en betoning av socialtjänstperspektivet är 
det naturligt att den nuvarande organisationen inte förändras. Om man omvänt betonar 
kopplingen till arbetsmarknadsfrågor ligger det nära till hands att flytta verksamheterna 
till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.   

Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet inte innebär några begränsningar för 
alternativ organisering inom någon av översynens övriga grupperingar.   
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Miljö och klimat 

Utgångspunkter för grupperingen 
Alla stadens nämnder och bolag har i uppdrag att arbeta med miljö- och klimatfrågor i 
sina verksamheter. Några av nämnderna har dessutom uppdrag som sträcker sig vidare 
och berör en större målgrupp än den egna verksamheten. I den här grupperingen ligger 
fokus på de nämnder som har ett utvidgat påverkansuppdrag inom miljö- och 
klimatområdet.  

Miljö- och klimat frågorna har en central plats i utformningen av den fysiska miljön i 
staden. Flera nämnder har ett tydligt ansvar i det arbetet. Några planerar, andra 
genomför och ytterligare några har ett myndighetsuppdrag eller är remissinstanser. 
Miljö- och klimatfrågorna i det här perspektivet behandlas i grupperingen kring 
Stadsutveckling. 

De facknämnder som har påverkansuppdrag inom området miljö och klimat är; Miljö- 
och klimatnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Kretslopp och 
vattennämnden samt Trafiknämnden.   

Förslag till fortsatt inriktning 
I den första fasen av översynen har arbetet inom grupperingen lett fram till ett förslag 
med en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad genomlysning sker inom 
följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Flera eller alla uppdrag kring påverkan av beteenden i en ekologiskt hållbar 

riktning samlas hos en nämnd 
• Miljö- och klimatnämndens uppdrag renodlas till myndighetsutövningen inom 

miljö- och klimatområdet 

Flera eller alla påverkansuppdrag, internt och externt, samlas hos en nämnd 
Alternativet kan utformas på några olika sätt. Den nämnd som får ansvaret för ett mer 
samlat påverkansuppdrag kan i första hand antingen vara Miljö- och klimatnämnden 
eller Nämnden för konsument- och medborgarservice. I ett senare skede av översynen 
kan det naturligtvis uppstå andra möjliga nämndsindelningar där detta ansvarsområde 
kan placeras. Ansvaret kan omfatta hela det ansvar övriga nämnder i grupperingen har 
kring påverkan eller begränsas till att inte omfatta det ansvar som idag ligger på 
Trafiknämnden och/eller Kretslopp och vattennämnden  

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger en potential till effektiviseringen 
genom den samordning av resurser kring arbetet med påverkan, som blir möjlig. Inom 
kommunikationsarbetet är denna effekt kanske allra tydligast. Då alternativet begränsar 
antalet kontaktytor ökar det även möjligheterna till en mer sammanhållen politisk 
styrning av arbetet med att påverka beteenden. På samma sätt ökar det även 
transparensen i stadens organisation inom det aktuella området. En sammanhållen 
organisering av arbetet med att påverka beteenden ökar även förutsättningarna för 
uppföljning och tydlighet i de ekonomiska förutsättningarna. 

Alternativet har även ett antal nackdelar. Till dessa hör risken för att kompetensen hos 
berörda medarbetare kan försvagas då man riskerar att tappa kopplingen till 
kärnverksamhet och den utveckling som sker inom området samt inblicken i behoven 
hos verksamheter och brukare. Komplexiteten i arbetet ökar också när flera sakområden 
ska hanteras inom en verksamhet. Det kan i sin tur leda till att arbetet blir mer tungrott. 
Ytterligare en svaghet i alternativet är att det för verksamheter och brukare riskerar att 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8(19) 

leda till en oklarhet i rollfördelningen mellan ansvaret för beteendepåverkan och 
ansvaret för själva utförandet av insatser inom det aktuella området. 

En variant av det här alternativet är att inte samla alla uppdragen kring beteende-
påverkan hos en nämnd utan istället låta Trafiknämnden och/eller Nämnden för 
kretslopp och vatten behålla sitt nuvarande ansvar för påverkan av beteenden inom 
miljö- och klimatområdet. Till fördelarna med ett sådant sätt att organisera det aktuella 
området hör att den eller de nämnder som står utanför samordningen dels undviker de 
nackdelar som alternativet medför dels har större förutsättningar för att, inom den egna 
förvaltningen, samordna insatser kring påverkan med konkreta insatser i den egna 
kärnverksamheten så att de får formen av ett sammanhållet åtgärdspaket. Ett exempel på 
ett sådant åtgärdspaket kan vara när Trafikkontoret samordnar påverkansaktiviteter 
kring resvanor med utbyggnad av cykelvägar.  

Nackdelen med varianten av alternativet där inte alla påverkansuppdrag samlas hos en 
nämnd är naturligtvis att en sådan lösning försvagar alla de fördelar som det mer 
omfattande alternativet medför. 

Miljö- och klimatnämndens ansvar renodlas till att enbart omfatta myndighetsutövning 
Alternativet innebär att Miljö- och klimatnämndens ansvar fokuseras kring myndighets-
utövning inom framförallt livsmedelskontroll och miljötillsyn. En sådan organisering 
förutsätter i sin tur att ansvaret för att samordna och driva stadens miljöstrategiska 
arbete placeras inom någon annan organisation t ex på stadsledningskontoret eller någon 
av nämnderna inom grupperingen kring stadsutveckling. På samma sätt behöver också 
ansvaret för miljöövervakning flyttas till annan nämnd t ex Byggnadsnämnden eller 
Trafiknämnden och/eller Park- och naturnämnden. 

Förtjänsterna med en sådan organisation är främst att den renodlar nämndens uppdrag 
och som en effekt av detta även ökar transparensen i stadens organisation. Det minskar 
även risken för att miljö- och klimatnämnden ställs inför målkonflikter mellan sitt 
myndighetsuppdrag och sitt engagemang inom andra målområden. 

Till avigsidorna med det här alternativet hör att det omintetgör synergieffekterna mellan 
nämndens myndighetsuppdrag och de andra uppdrag som nämnden har idag. Alterna-
tivet innebär också att delar av nämndens nuvarande uppdrag måste flyttas till någon 
annan nämnd. Svårigheten är förmodligen störst när det gäller placeringen av det 
miljöstrategiska arbete som miljö- och klimatnämnden samordnar och driver idag. Till 
bilden hör också att även om målkonflikter blir lättare att hantera inom miljö- och 
klimatnämnden innebär det inte att de upphör att vara ett dilemma för stadens samlade 
organisation. 

En fördjupning av det här alternativet bör även belysa möjligheten att samla ytterligare 
myndighetsuppdrag under samma nämnd. 

 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom miljö- och klimatområdet inte innebär några påtagliga begränsningar för alternativ 
organisering inom någon av de övriga grupperingarna inom översynen.  Arbetet inom 
framförallt grupperingarna stadsutveckling och service kan komma att leda fram till helt 
nya indelningar inom nämndsorganisationen. Detta kan i sin tur naturligtvis påverka den 
organisatoriska utformningen inom grupperingen miljö och klimat. 
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Lokalförsörjning 
Inom grupperingen Lokalförsörjning har arbetet resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd 

upphör och uppdraget hanteras istället av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden  
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet knyts till en exploateringsfunktion 
• Rollen som byggherre samlas utanför Lokalnämnden och Idrotts- och 

föreningsnämnden  

De facknämnder som har uppdrag inom området lokalförsörjning är: Kommunstyrelsen, 
Lokalnämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden. Kommunstyrelsens roll i 
grupperingen förklaras av att Lokalsekretariatet är organiserat inom Stadslednings-
kontoret och därmed har Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. 

Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd upphör och 
uppdraget hanteras istället av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden  
Alternativet innebär att Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag med ansvar 
för att bygga lokaler och anläggningar för sitt eget verksamhetsområde flyttas från 
nämnden för att istället hanteras av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden i enlighet med 
den process och rollfördelning som gäller för övriga verksamhetslokaler. 

Till fördelarna med en sådan förändring av ansvarsfördelningen mellan nämnderna hör 
att det blir färre parter som bygger lokaler och därmed underlättas samordningen av 
stadens byggverksamhet och en ökad effektivitet i arbetet. På samma sätt ökar 
möjligheterna till en samordning av själva planeringsarbetet kring lokalförsörjning om 
det inte är spritt på lika många nämnder. Det ökar i sin tur även förutsättningarna för en 
sammanhållen politisk styrning av området. 

Vidare är personalvolymen på den del av Idrotts- och föreningsförvaltningens 
verksamheter som arbetar med byggnation mycket begränsad. Den sårbarhet som detta 
innebär minskar kraftigt om ansvaret flyttas till Lokalnämnden. 

En förändring i linje med det här alternativet har även nackdelar. En sådan är att 
förändringen riskerar att medföra längre ledtider då den process som inbegriper 
Lokalsekretariatet och Lokalnämnden i nuläget innehåller fler steg och därmed riskerar 
att vara mer omständlig. Ytterligare en nackdel är att förändringen försvagar kopplingen 
mellan byggandet och förvaltandet av den aktuella typen av lokaler. Detta kan begränsa 
genomslaget för den förvaltande organisationens synpunkter och erfarenheter vid 
projekteringen av nya lokaler inom samma verksamhetsområde. 

Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 
Det här alternativet innebär att hela eller delar av det ansvarsområde som idag ligger på 
Lokalsekretariatet skulle flyttas till en av de befintliga facknämnderna. Till de nämnder 
som skulle kunna vara aktuella för att ta ansvar för hela eller delar av 
Lokalsekretariatets uppdrag hör framförallt Lokalnämnden och Fastighetsnämnden. 

I den mån Lokalsekretariatets uppgifter enbart delvis förs över till en befintlig nämnd 
bör uppgifter som investeringsplanering och ansvaret för lokalförsörjningsplanen ligga 
kvar på Kommunstyrelsen. Det samma gäller för ramprogram och strategier. Vid en 
delning av ansvarsområdet skulle uppgifter som projektstyrning, hyresmodellen, 
lokalbanken och processägarskap kunna överföras till en annan nämnd. 
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En sådan förändring skulle medföra att en större del av eller hela lokalförsörjnings-
processen hanteras av en nämnd. Det skulle i sin tur kunna medföra kortare ledtider och 
en tydligare ansvarsfördelning. Till fördelarna med alternativet hör även att 
Lokalsekretariatet placeras i ett sammanhang där frågor kring lokalförsörjning och 
lokalplanering står i centrum. Om förändringen inte omfattar hela Lokalsekretariatets 
uppdrag ger alternativet dessutom förutsättningar för en renodling av avdelningens mer 
strategiska uppgifter. 

I Lokalsekretariatets uppdrag ingår att överpröva enskilda nämnders och bolags 
önskemål kring lokalförsörjning utifrån en samlad bedömning kring lokaleffektivitet 
och prioriteringar inom ett givet investeringsutrymme. Till alternativets svagheter hör 
att mandatet för denna överprövande roll försvagas om denna del av Lokalsekretariatets 
uppdrag flyttas från Kommunstyrelsen till en facknämnd. På ett liknade sätt finns det en 
risk att förutsättningarna för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt försvagas om styrelsen 
inte längre har samma direkta styrning över Lokalsekretariatet. 

Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en exploateringsfunktion 
Parallellt med arbetet inom grupperingen lokalförsörjning pågår motsvarande arbete 
inom grupperingen stadsutveckling. I den senare grupperingen behandlas stadens plan- 
och exploateringsprocess. I den mån det arbetet resulterar i att ett av alternativen är en 
mer renodlad exploateringsfunktion kan det vara intressant att flytta Lokalsekretariatet 
till denna. 

Fördelarna med en sådan lösning skulle vara att arbetet med lokalförsörjning får en 
starkare ställning i ett tidigt skede av exploateringsprocessen. Då stärks 
förutsättningarna för att både behoven av och lokaler för, den kommunala servicen 
kommer in tidigt i planeringen av nya områden. Till fördelarna hör även att den 
kommunala servicens lokalbehov vägs in tidigt i den samlade investeringskalkyl som 
görs upp för ett nytt bostadsområde. 

Till svagheterna med alternativet hör en risk för att behovet av lokalförsörjning i redan 
befintliga bostadsområden inte får samma uppmärksamhet i den långsiktiga 
planeringen. Det finns även en risk att alternativet skulle medföra ett minskat fokus på 
utveckling av det befintliga beståndet av verksamhetslokaler. 

Rollen som byggherre samlas utanför Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden  
Antalet byggande organisationer inom Göteborgs Stad är stort. Det finns anledning att 
värdera om detta är det mest effektiva sättet att organisera denna verksamhet. En åtgärd 
för att minska antalet aktörer skulle kunna vara att samla det byggande uppdraget på 
färre organisationer genom att flytta över denna del av Lokalnämndens och Idrotts- och 
föringsnämndens uppdrag till en annan av stadens byggande organisationer. En 
möjlighet inom detta alternativ är att förlägga ansvaret på något av de bolag som idag 
har ett liknade uppdrag antingen inom Lokalklustret eller inom Framtidens 
byggherrebolag. En sådan konstruktion förutsätter att ägandet av den nybyggda lokalen 
ligger på Lokalnämnden som då även förvaltar den.  

Till fördelarna med alternativet hör att det ökar möjligheterna till samordningsvinster 
när antalet byggande organisationer minskar. Det ger i sin tur ökade förutsättningar för 
en större effektivitet inom området.  

Till nackdelarna hör naturligtvis att alternativet innebär en utökning av volymerna som 
hanteras inom bolagssektorn vilket inte är i linje med den politiska ambitionen för 
stadens organisering.  
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Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom området lokalförsörjning främst har beröringspunkter med grupperingarna 
Stadsutveckling samt Förvaltning och underhåll. Det finns därför skäl att göra en 
samlad bedömning av inriktningen på det fortsatta arbetet i översynen för dessa tre 
grupperingar.   

Förvaltning och underhåll 
Inom grupperingen kring Förvaltning och underhåll har arbetet i den första fasen av 
översynen resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning där en fördjupad genom-
lysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 

naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs 
i en nämnd.  

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget gällande mark, anläggningar och 
byggnader samt säkerställande av daglig drift som idag hanteras av 
Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Kretslopp och vattennämnden 
inklusive Fastighetsnämndens förvaltning av mark sammanförs i en nämnd. 

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom 
Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

De facknämnder som har uppdrag inom området förvaltning och underhåll är: 
Lokalnämnden, Trafiknämnden, Park- och naturnämnden, Fastighetsnämnden, 
Kretslopp och vattennämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden.  

Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och naturnämnden 
samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 
Alternativet innebär att man inom en och samma nämnds ansvar sammanför det 
förvaltnings- och underhållsuppdrag som Park- och naturnämnden har beträffande 
stadens park- och naturområden med det som Trafiknämnden har för stadens ban- och 
väganläggningar och Fastighetsnämndens uppdrag kring förvaltning och underhåll av 
mark.  

Till fördelarna med ett sådant alternativ hör ökade möjligheter till samordning 
beträffande planering och genomförande av insatser inom området. Det möjliggör också 
ett mer flexibelt användande av kompetens och det ökar transparensen i relation till 
boende, besökare, näringsliv i och med att det bidrar till färre antal kommunala aktörer 
inom området. Vidare kan ett sammanförande av dessa uppdrag resultera i en 
organisation som blir mer robust i utförandet och som i samband med upphandlingar 
kan möjliggöra större volymer och inte minst möjligheter till samordning som bidrar till 
ökad effektivitet.  

Nackdelar med alternativet kan vara att sammanförandet innebär ett större omfång på 
uppdraget vilket skulle kunna leda till en tungrodd organisation med därpå följande 
svårigheter när det kommer till ledning och styrning. Denna risk bör kunna mötas med 
en effektiv förvaltningsorganisation där rätt fråga hanteras på rätt organisatorisk nivå. 
Andra möjliga nackdelar är delvis beroende på vilka ansvarsområden eller uppdrag som 
följer med det sammanförda förvaltnings- och underhållsuppdraget. I den mån det 
enbart blir en förvaltande verksamhet uppstår en delning mellan strategisk planering å 
ena sidan och förvaltning/daglig leverans å andra sidan som kan innebära 
effektivitetsförluster.          
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Förvaltnings- och underhållsuppdraget gällande mark, anläggningar och byggnader 
samt säkerställande av daglig drift som idag hanteras av Trafiknämnden, Park- och 
naturnämnden samt Kretslopp och vattennämnden inklusive Fastighetsnämndens 
förvaltning av mark sammanförs i en nämnd.  
Alternativet innebär att inom en och samma nämnds ansvar sammanföra förvaltnings- 
och underhållsuppdrag tillsammans med säkerställande av daglig drift när det gäller 
stadens park- och naturområden, ban- och väganläggningar, vatten och avlopps-
anläggning samt avfallshantering. Inom ramen för detta alternativ bör även prövas om 
den förvaltning av mark som fastighetsnämnden ansvarar för kan inkluderas. 

En ytterligare fördel jämfört med alternativt ovan är att det här alternativet innebär att 
uppdraget att förvalta sker inom samma organisation som också har ansvaret för själva 
driften av verksamheten. På så sätt skapas ytterligare förutsättningar för en ökad 
effektivitet. Detta är inte nödvändigtvis uteslutet i ovanstående alternativ, men här är det 
en uttalad inriktning. 

Två av de tydligare nackdelarna med detta alternativ är att det innebär en hög 
komplexitet och stort omfång i uppdraget. En konsekvens av en organisering enligt 
detta förslag är att verksamheten måste göra en redovisningsmässig särskiljning av VA- 
och avfallskollektivet å ena sidan och verksamheten som finansieras via 
skattekollektivet å andra sidan.  

Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom Fastighets-
nämnden sammanförs i en nämnd. 
Alternativet innebär att inom en gemensam organisation sammanföra förvaltningen av 
verksamhetslokaler med byggnader, anläggningar och ytor som används för idrotts- och 
motionsutövning samt de byggnaderna som idag förvaltas av Fastighetsnämnden.  

Även detta alternativ bygger på principen att sammanföra ansvar som idag är delat. 
Därför är det rimligt att anta att även detta alternativ innebär ökad möjlighet till 
samordning i planering, genomförande och upphandling och flexibelt användande av 
kompetensen och därmed en ökad effektivitet. Alternativet innebär också färre aktörer 
inom området. Vid en sammanslagning av förvaltningsuppdraget skulle uppdraget bli 
mer omfattande och därutöver innefatta anläggningar av olika karaktär däribland några 
som kräver mer specifik kompetens, framförallt avseende bad- och isanläggningar. När 
det gäller flera anläggningar inom Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag finns det 
vidare vissa svårigheter att göra ett särskiljande mellan förvaltningsuppdraget å ena 
sidan och verksamhetsdriften å andra sidan. För flera anläggningar blir dessutom de 
rena verksamhetsuppdragen små om det separeras från förvaltaruppdraget.  

Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom området förvaltning och underhåll främst har beröringspunkter med 
grupperingarna stadsutveckling samt lokalförsörjning. För de alternativ som berör 
Idrotts- och föreningsnämnden finns det också tydliga beröringspunkter med 
grupperingen kultur och fritid. Det finns därför skäl att göra en samlad bedömning av 
inriktningen på det fortsatta arbetet i översynen för dessa grupperingar.  

Stadsutveckling 
Inom grupperingen Stadsutveckling har översynens första fas resulterat i ett förslag till 
en fortsatt inriktning där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
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• Två planerande nämnder och två nämnder som genomför och förvaltar 
• En planerings- och exploateringsfunktion organiseras under Kommunstyrelsen, 

en planerande nämnd och två genomförande och förvaltande nämnder 
• En planerande nämnd och två nämnder som genomför och förvaltar 
• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och 

Byggnadsnämnden sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade 
ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden sammanförs till 
en nämnd. 

I den fortsatta översynen ingår också att värdera: 

• Behovet av att komplettera alternativen med en myndighetsnämnd 
• Möjligheterna att även integrera det ansvar som idag ligger på Miljö- och 

klimatnämnden i alternativen 
• Möjligheten att lägga beställningsansvaret för den strategiska planeringen på 

Kommunstyrelsen 
• Möjligheten att i det sista av alternativen även tillföra Nämnden för kretslopp 

och vattens samlade ansvarsområde vid en eventuell sammanslagning av 
Trafiknämnden och Park- och naturnämnden 

 
De facknämnder som har ett huvudansvar för samordning, planering och genomförande 
inom stadsutvecklingsområdet är Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafik-
nämnden, Kretslopp och vattennämnden samt Park- och naturnämnden.  

Två planerande nämnder och två nämnder som genomför och förvaltar 
Alternativet innebär att två nämnder ansvarar för den övergripande strategiska 
planeringen kring stadsutveckling. Den ena nämnden ansvarar för den fysiska 
planeringen som t ex översiktsplaner och detaljplaner. Den nämnden hanterar även 
bygglovsfrågor. Den andra av dessa två nämnder ansvarar för exploateringsfrågor och 
exploateringsekonomi samt investeringsplanering. Ytterligare två nämnder ansvarar för 
genomförande och förvaltning av mark respektive av byggnader..   
 
Till alternativets fördelar hör att det ger ökade förutsättningar för en sammanhållen 
politisk styrning, ökad transparens, en väg in i organisationen samt en ökad tydlighet 
kring investeringsekonomin. Till fördelarna hör även att det här alternativet rimligen 
skulle ge förutsättningar för en ökad tydlighet i beslutsprocesser och en snabbare 
planeringsprocess samt ökade möjligheter att hantera målkonflikter. 
 
Alternativet medför en uppdelning mellan exploatering och fysisk planering på två 
nämnder. Det kan vara en nackdel utifrån ambitionen att öka möjligheterna till en 
sammanhållen politisk styrning av området. Uppdelningen skulle även kunna försvåra 
samarbetet mellan de två perspektiven exploatering respektive fysisk planering men är 
troligen en fördel vid en värdering av möjligheterna att genomföra en organisations-
förändring utifrån nuvarande förutsättningar. 
 
Det här alternativet innebär vidare att de två nämnder som ansvarar för förvaltning av 
mark respektive byggnader även ansvarar för genomförandet av byggnationer mm inom 
respektive område. Det innebär i sin tur att gränssnittet mot de två planerande 
nämnderna ligger mellan planering och genomförande. I detta gränssnitt kan det 
naturligtvis uppstå friktion när två olika perspektiv och ansvarsområden är beroende av 
varandra. Den problematiken återfinns dock i någon form i alla alternativ där inte en 
nämnd ansvarar för hela verksamhetsområdet från strategisk planering till förvaltning. 
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En planerings- och exploateringsfunktion organiseras under Kommunstyrelsen, en 
planerande nämnd och två genomförande och förvaltande nämnder 
Det här alternativet har mycket gemensamt med det närmast föregående men med den 
skillnaden att ansvaret för exploateringsfrågor och exploateringsekonomi samt 
investeringsplanering och den strategiska planering som är förknippad med detta, inte  
förläggs till en enskild nämnd utan placeras som en funktion under Kommunstyrelsen. 
Detta innebär i sin tur att ett antal kompetenser som idag finns på flera olika 
förvaltningar organiseras på stadsledningskontoret. 
 
Fördelarna med detta alternativ består i att det ger Kommunstyrelsen tydligare möjlighet 
att ta ansvar för ett helhetsperspektiv inom stadsutvecklingsområdet. Det bör även 
kunna bidra till en ökad tydlighet i arbetet då Kommunstyrelsen, på ett annat sätt än 
övriga nämnder, har möjlighet att i en samlad bedömning hantera de skilda perspektiv 
och eventuella målkonflikter som kan uppstå inom området. Till avigsidorna med 
alternativet hör att det innebär en relativt stor utökning av Kommunstyrelsens 
ansvarsområde och även av volymen på Stadsledningskontoret. En sådan förändring är 
inte i linje med den nuvarande inriktningen inom dessa områden. Det finns även en risk 
för att Kommunstyrelsen inte kan ge exploateringsfrågorna samma utrymme som en 
särskild nämnd inom detta område skulle kunna göra.  

En planerande nämnd och två nämnder som genomför och förvaltar 
I det här alternativet ansvarar en nämnd för hela den planerande delen av processen med 
såväl exploateringsfrågor som den fysiska planeringen. Ansvaret för genomförande och 
förvaltande är fördelat på två nämnder, en med ansvar för mark och en för byggnader. 
Alternativet förutsätter dock att man också lyfter ut ansvaret för myndighetsutövningen 
kring t ex bygglov och lantmäteriverksamhet och placerar det hos t ex en myndighets-
nämnd. Detta för att undvika en jävsliknande situation i nämndens myndighetsutövning. 
 
Förtjänsterna med det här alternativet är att förutsättningar för en sammanhållen politisk 
styrning, ökad transparens, en väg in i organisationen samt för en ökad tydlighet i 
beslutsprocesser och en snabbare planeringsprocess förstärks då ansvaret för fysisk 
planering och exploatering är samlat på en nämnd. Till avigsidorna med alternativet hör 
dock att ansvarsområdet för den aktuella nämnden blir stort vilket kan försvåra 
möjligheterna att utöva en aktiv styrning över hela området. I det här alternativet går 
sambandet mellan detaljplanearbetet och arbetet med bygglov förlorat.   

Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden 
sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade ansvarsområdet för Trafik-
nämnden och Park- och naturnämnden sammanförs till en nämnd. 
Alternativet som är utformat utifrån nämndernas nuvarande ansvarsområde omfattar alla 
funktioner från strategisk planering till förvaltning. I det här fallet förs hela nuvarande 
Fastighets- och Byggnadsnämnden samman till en nämnd. På samma sätt läggs även 
hela ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden ihop till en 
nämnd. Det är full möjligt att till sammanslagningen av Trafiknämnden och Park- och 
naturnämnden även föra hela det ansvarsområde som ligger på Nämnden för kretslopp 
och vatten. En sammanslagning av Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden 
förutsätter att ansvaret för bygglov och lantmäteriverksamhet lyfts ut och placeras t ex 
på en myndighetsnämnd. 
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Till fördelarna med det här alternativet hör att det håller ihop de olika funktionerna 
planering, genomförande och förvaltning inom ett och samma sakområde. Det bygger 
också på den nuvarande grundstrukturen i staden och därför bör förändringen vara 
enklare att genomföra. Alternativet har även ett antal fördelar jämfört med stadens 
nuvarande organisation då antalet nämnder inom området minskar. Till dessa hör ökade 
förutsättningar för en sammanhållen politisk styrning, ökad transparensen, färre vägar in 
i organisationen. Jämfört med dagens organisation skulle det här alternativet rimligen ge 
förutsättningar för en ökad tydlighet i beslutsprocesser och en snabbare planerings-
process samt ökade möjligheter att hantera målkonflikter. 
 
Till nackdelarna hör att de fördelar som beskrivs ovan inte blir lika påtagliga som i flera 
av de tidigare beskrivna alternativen då funktioner som planering, genomförande och 
förvaltning blir fördelade på fler nämnder.  

Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Alla de ansvarsområden som hanteras inom grupperingen Stadsutveckling har starka 
kopplingar till grupperingarna Lokalförsörjning samt Förvaltning och underhåll. Det 
medför att det är svårt att värdera ett enskilt alternativ inom en gruppering utan att 
samtidigt fundera över vilka konsekvenser det får för de två andra grupperingarna. Det 
innebär också att det politiska ställningstagandet kring den fortsatta inriktningen för 
översynens andra fas förutsätter en mer samlad bedömning. 

Service 
Inom grupperingen service har arbetet i översynens första fas resulterat i ett förslag till 
en fortsatt inriktning där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden: 

• Den nuvarande organisationen 

• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 
medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd 
tillsammans med hela eller delar av färdtjänstverksamheten med nuvarande 
placering under Trafiknämnden. 

De facknämnder som har uppdrag inom området service är: Nämnden för konsument 
och medborgarservice, Nämnden för Intraservice samt Trafiknämnden genom sitt 
ansvar för stadens färdtjänstverksamhet.  

Alternativet till den nuvarande organisationen innebär en sammanslagning av de två 
nuvarande nämnderna och förvaltningsorganisationerna tillsammans med hela eller 
delar av stadens färdtjänstverksamhet. En fördel med en sådan gemensam 
serviceorganisation är att den är enkel att förstå, både för utomstående och för 
kommunens egna verksamheter. Det innebär också möjligheter till viss samordning 
inom områden som kompetens, teknik, resurser – inte minst i leveransfasen av en tjänst 
eller service. Dagens båda organisationer arbetar båda med ett behov från kund som 
utgångspunkt för utveckling och leverans av service. Med en nämnd som ansvarar för 
såväl extern som intern service ges möjlighet att på politisk nivå göra prioriteringar och 
hantera avvägningar mellan dessa båda perspektiv.  

Det finns även nackdelar med detta alternativ. En sammanslagning innebär en stor 
bredd på uppdraget för den nya nämnden. Det finns också en risk i att det kan uppstå en 
obalans mellan det interna och det externa perspektivet då båda ska hanteras inom 
samma organisation. Om stadens egna verksamheter utgör ”starka” beställare i 
förhållande till olika medborgargrupper så kan det interna perspektivet få allt för stort 
inflytande på bekostnad av det externa. 
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Att inkludera hela eller delar av färdtjänstverksamheten har fördelarna att denna i stor 
utsträckning är en serviceorganisation och det kan finnas vissa synergieffekter vid en 
sammanföring med en verksamhet som Kontaktcenter som också arbetar med 
kundkontakter via telefoni. En sammanslagning innebär också en större organisation 
som gemensamt kan utveckla arbetet med kundkontakter och tydligheten i att det finns 
en väg in i staden kan öka och utnyttjas i samband med kommunikation ut till kund eller 
i hantering av inkommande kundklagomål. 

Till nackdelarna hör att färdtjänstverksamheten med sin nuvarande placering under 
Trafiknämnden har närmare tillgång till planeringen av staden och möjligheten att 
samverka i frågor kring tillgänglighet som har direkt betydelse för verksamheten. Detta 
aktualiseras till exempel vid kommande stora trafikstörningar vilka kommer innebära 
konsekvenser för färdtjänstens verksamhet. Genom ansvaret för flexlinjen hanterar 
färdtjänstverksamheten en viktig del av stadens kollektivtrafik som i övrigt 
ansvarsmässigt ligger samlad under Trafiknämnden. Även lagstiftningen som styr 
färdtjänstverksamheten är utformad med utgångspunkt att det är fråga om 
kollektivtrafik. Ovanstående nackdelarna är delvis beroende på om hela eller delar av 
färdtjänstverksamheten inkluderas i samgåendet. 

Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom serviceområdet har viss beröring med grupperingen Miljö och klimat. I denna 
gruppering berörs delar av uppdraget för Nämnden för konsument och medborgar-
service som inom förvaltningsorganisationen ligger inom verksamhetsområdet Hållbar 
utveckling.  

Kultur och fritid 
Inom grupperingen Kultur och fritid har översynens första fas resulterat i ett förslag till 
fortsatt inriktning där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 

• Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens 
ansvarsområde och hela Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och 
utåtriktad verksamhet hos Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 

• Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela 
ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och 
utförarverksamheten hos Park- och naturnämnden 

De nämnder som har uppdrag inom området kultur och fritid är: Kulturnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden samt Park- och naturnämnden. 

Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområde 
och hela Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och utåtriktad verksamhet 
hos Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 
Alternativet innebär att Kulturnämndens samlade ansvarsområde förs samman med 
Idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområde exklusive de delar som avser 
lokalförsörjning samt förvaltning och underhåll av befintliga anläggningar. Till det nya 
ansvarsområdet förs även den utåtriktade verksamhet som idag finns hos Park- och 
naturnämnden. Tanken med alternativet är att inom en och samma nämnd samla all 
utåtriktad verksamhet inom området Kultur och fritid. 

Till fördelarna med en sådan organisering hör att det minskar antalet kontaktytor för den 
samlade politiska styrningen av området. Det ger också förutsättningar för viss 
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samordning och därmed effektivisering av förvaltningarnas arbete med den utåtriktade 
verksamheten. Till förtjänsterna med alternativet hör även att det ger förutsättningar för 
samordning och ökad transparens kring olika former av ekonomiskt stöd till föreningar, 
organisationer och konst- och kulturutövare. 

Möjliga nackdelar består i att den nya nämndens ansvarsområde blir ganska omfattade 
och komplext samt att ansvaret för drift respektive förvaltning av idrottsanläggningar 
delas upp på flera nämnder. Även inom Park- och naturnämndens ansvarsområde 
uppstår en uppdelning mellan förvaltning och utåtriktad verksamhet. 

I en kommande fördjupning krävs det också en mer detaljerad genomgång av vilka delar 
av Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens nuvarande 
ansvarsområden som ska föras över till den nya nämnden. 

Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela ansvarsområden 
förs samman exklusive delar av förvaltar- och utförarverksamheten hos Park- och 
naturnämnden 
Detta alternativ innebär att Idrotts- och föreningsnämndens respektive Park- och 
naturnämndens ansvar förs samman i en ny nämnd, med undantag för delar av den 
senare nämndens förvaltar- och utförarverksamhet. Alternativet kräver en fördjupad 
genomgång av vilka verksamhetsdelar inom Park- och naturnämndens ansvar som ska 
föras över till den nya nämnden och att de ansvarsområden som inte omfattas av 
sammanslagningen kan placeras hos någon annan nämnd. I det här fallet bör det vara en 
nämnd med ansvar för förvaltning och underhåll av mark. 

Till förtjänsterna med alternativet hör att båda nämnderna ansvarar för drift och 
förvaltning vilket bör ge en del synergieffekter och en mindre splittrad förvaltarkarta. 
De arbetar båda med folkhälsofrågor ur lite olika aspekter och har båda kontaktytor mot 
flera delar av idrottsrörelsen. Alternativet skulle också minska antalet politiska 
kontaktytor och på så sätt stärka förutsättningarna för en mer samlad politisk styrning. 

Till alternativets nackdelar hör framförallt att nämndens ansvarsområde skulle bli mer 
komplext och innehålla många olika delar. 

Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Ett av förslagen till fortsatt inriktning på översynen inom området innebär att delar av 
Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande ansvarsområde förs samman med 
Kulturnämndens ansvarsområde. Det förutsätter i sin tur att övriga delar av Idrotts- och 
föreningsförvaltningens ansvarsområde omhändertas i andra grupperingar inom 
översynen. Det gäller nämndens ansvar dels för lokalförsörjning, dels för förvaltning 
och underhåll. I förslagen till fortsatt inriktning på översynen inom dessa områden finns 
alternativ där denna fråga blir hanterad.  

Båda alternativen till den nuvarande organisationen innebär att Park- och 
naturnämndens nuvarande ansvarsområde delas upp. Det förutsätter i sin tur att de delar 
av ansvarsområdet som inte ingår i alternativen placeras hos en annan nämnd. Inom 
grupperingarna Förvaltning och underhåll samt Stadsutveckling finns alternativ där 
dessa ansvarsområden är omhändertagna. 

Ur ett helhetsperspektiv bör därför förslaget till fortsatt inriktning på översynen värderas 
i relation till motsvarande förslag inom grupperingarna Förvaltning och underhåll samt 
Stadsutveckling. 
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Övriga nämnder 
Några av facknämnderna har ett uppdrag som inte på ett naturligt sätt går att inordna i 
någon av översynens grupperingar. Till denna kategori hör Arkivnämnden, Valnämnden 
och Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder och deras förvaltningar har därför 
hanterats i en särskild ordning där arbetet har koncentrerats till att enbart identifiera och 
värdera olika organisatoriska alternativ för de ansvarsområden som hanteras av 
respektive nämnd. 

När det gäller arkivnämndens ansvarsområde har ett antal alternativ till den nuvarande 
organisationen värderats, men den samlade bedömningen är att inget av dessa alternativ 
har tillräckligt stora fördelar för att det ska motivera en fördjupad belysning i en andra 
fas av översynen. Slutsatsen blir därför att den nuvarande organisationen bör bibehållas. 

Enligt vallagen ska det i varje kommun finnas en valnämnd och verksamheten har, sett 
till uppdrag samt storlek på förvaltningsorganisation och ekonomi, en uppenbar 
periodisk karaktär. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte föreligger något 
behov av att inom ramen för översynen föreslå någon förändring av nämndens 
organisation. Däremot föreslås valnämnden, i likhet med övriga facknämnder, ingå i den 
del av översynens uppdrag som avser en prövning av antalet ledamöter i de olika 
nämnderna utifrån att det bör stå i rimlig relation till omfattningen på uppdraget. 

I anslutning till kommunstyrelsens beslut att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
genomföra en översyn av stadens facknämnder gavs ett separat uppdrag att i ett särskilt 
spår genomföra en översyn av överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen beslutade 
bifalla Stadsledningskontorets förslag vid sitt sammanträden den 15 juni. 
Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna 
för en sammanslagning av Överförmyndarnämnden och Nämnden för konsument och 
medborgarservice från och med kommande mandatperiod. Som ett alternativ ska även 
för- och nackdelar med bildandet av en personunion mellan berörda nämnder belysas. 
 

 

Stadsledningskontoret 

 

Torleif Larsson Eva Hessman 

Projektledare Stadsdirektör 
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Bilaga 1 – En delrapport inom översynen av facknämndsorganisationen 

1. Inledning 
Kommunstyrelsen har tagit initiativ till en översyn av stadens facknämndsorganisation. 
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra översynen. Arbetet med detta 
påbörjades i december 2015 och kommunstyrelsen fastställde ett direktiv för översynen 
vid sitt sammanträde den 2 mars 2016. 

Uppdraget 
I direktivet för översynen finns bland annat följande målbeskrivningar: 

• Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att 
bedriva en effektiv och transparent verksamhet med fokus på nytta för 
göteborgarna. 

• Ytterligare ett mål för översynen är att stärka förutsättningarna för den politiska 
styrningen av facknämndernas verksamhet ur ett samlat perspektiv.  

• I uppdraget för översynen ingår även att belysa nämndernas storlek. 
Direktivet innehåller även ett antal principiella utgångspunkter. De mest väsentliga är: 

• Ett processperspektiv på facknämndernas organisation är en naturlig utgångspunkt 
för översynen 

• Identiska eller närliggande ansvarsområden samlas i den omfattning det kan 
bedömas vara effektivt, hos en nämnd 

• Nämndernas ansvarsområden renodlas så långt som möjligt 
• Ett lägre antal politiska kontaktytor ökar möjligheten till en sammanhållen 

politisk styrning. På samma sätt stärks möjligheterna till samverkan och 
helhetssyn om antalet kontaktytor mellan förvaltningarna begränsas 

• Eventuella organisationsförändringar får inte medföra någon risk för att en nämnd 
ansvarar för myndighetsutövningen över den egna verksamheten.  

• Volymen på nämndernas verksamhet ska ge förutsättningar för att hantera 
förändrade förutsättningar i form av reviderade uppdrag eller nya förhållanden i 
omvärlden 

• Volymen på nämndernas verksamhet ska ge förutsättningar för att kunna bära ett 
kvalificerat ledningsstöd inom områden som HR, ekonomi, kommunikation och 
utveckling. 

Syftet med denna delrapport är att ge Kommunstyrelsen förutsättningar för ett 
ställningstagande kring vilka organisatoriska alternativ som ska ingå i det fortsatta arbetet 
med facknämndsöversynen 

Dokumentets struktur 
Delrapporten är i huvudsak uppbyggd i åtta delar, kapitel tre till tio, som var och en 
beskriver en av de tematiska grupperingar som varit utgångspunkt för översynens första 
fas. Varje sådan del av rapporten är uppbyggd utifrån samma struktur. Där återfinns en 
beskrivning av de berörda nämndernas uppdrag och deras förvaltningsorganisation, den 
gemensamma process som på ett översiktligt plan beskriver verksamheten i grupperingen 



4 
 

   

 

samt en genomgång av alternativ till dagens nämndsorganisation inom området. Varje del 
avslutas med ett förslag till fortsatt inriktning på översynen av facknämndsorganisa-
tionen. 
 
Dessa åtta delar är utformade så att det ska vara möjligt att läsa dem oberoende av 
varandra. Man kan alltså om man så vill, gå direkt till den del man är mest intresserad av. 
För den som enbart önskar få en bild över förslaget till fortsatt inriktning av översynen 
inleds varje del med en kort sammanfattning där detta framgår. 
 
Utöver dessa åtta delar innehåller rapporten en kort beskrivning av det arbetssätt som 
använts i översynens första fas.  
 
I den senare delen av rapporten finns även ett avsnitt som behandlar några olika tänkbara 
helhetsbilder i form av scenarier. Syftet med att i det här sammanhanget beskriva olika 
helhetsbilder är att underlätta värderingen av de alternativ som finns beskrivna inom varje 
gruppering i översynen. Syftet är inte att redan nu ta ställning till eller förorda någon av 
helhetsbilderna. Ett sådant ställningstagande sker först i slutet av översynens andra fas.  
 
Avsnittet avslutas med en sammanställning över de olika organisatoriska alternativ som 
behandlas i de åtta olika grupperingarna. Den beskriver de olika grupperingarna och 
under var och en dem finns en sammanställning över de olika alternativ som behandlas 
inom respektive gruppering. Längst ned i sammanställning hittar man, för varje 
gruppering, de alternativ som ingår i förslaget till fortsatt inriktning på översynen av 
facknämndsorganisationen. 
 
Denna sammanställning är mycket komprimerad och blir svårtydd om man inte använder 
den parallellt med genomläsningen av de olika avsnitten i delrapporten. Om den istället 
används som ett stöd för minnet vid genomläsningen kan den förhoppningsvis öka 
möjligheterna att se olika samband mellan grupperingarna och på så sätt även göra det 
lättare att skapa helhetsbilder utifrån de alternativ till dagens organisation som finns 
beskrivna inom de olika avsnitten. 
 
. 
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2. Arbetsformer 
För det praktiska genomförandet av översynen har verksamheten som idag bedrivs inom 
stadens facknämnder delats in i ett antal grupperingar. Denna indelning gör det möjligt att 
samla företrädare för ett mer begränsat antal nämnder och förvaltningar och då fördjupa 
arbetet kring ett avgränsat verksamhetsområde. På så sätt blir arbetet med översynen mer 
hanterligt och effektivt. 

Utgångspunkten för denna indelning är att i en och samma gruppering samla de 
förvaltningar vars nämnder är berörda av samma huvudprocesser eller på andra sätt har 
tydliga gränssnitt, samband eller beroendeförhållanden mellan varandra.  

De grupperingar som är aktuella inom översynen samt berörda förvaltningar framgår av 
nedanstående tabell.   

Grupperingar inom översynen av facknämndsorganisationen 

Gruppering Berörda fackförvaltningar 

Utbildning och arbetsmarknad Arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
Utbildningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, 
Social resursförvaltning 

Miljö och klimat Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Konsument och 
medborgarservice, Trafikkontoret 

Lokalförsörjning Lokalförvaltningen, Stadsledningskontoret, Idrott- och 
föreningsförvaltningen 

Förvaltning och underhåll Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, Idrott- och 
föreningsförvaltningen, Trafikkontoret, Park- och 
naturförvaltningen, Kretslopp och vatten 

Stadsutveckling Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Park- och 
naturförvaltningen, Kulturförvaltningen, Idrott- och 
föreningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Social 
resursförvaltning 

Service Konsument och medborgarservice, Intraservice, 
Färdtjänsten 

Kultur och fritid Kulturförvaltningen, Idrott- och föreningsförvaltningen, Park- 
och naturförvaltningen 

Övriga verksamheter Överförmyndarförvaltningen, Valnämndens kansli och 
Regionarkivet 

Som framgår av tabellen kan en och samma förvaltning ingå i flera av grupperingarna. 

Arbetet inom varje gruppering sker i två faser. Den första fasen syftar till att ta fram en 
förteckning över möjliga alternativ till dagens organisering samt att värdera dessa i 
förhållande till målen och de principiella utgångspunkterna för översynen samt de större 
utmaningar som stadens verksamheter står inför. Med utgångspunkt i denna värdering 
utarbetas ett förslag till fortsatt inriktning på översynen som inbegriper ett mer begränsat 
antal alternativ. Dessa blir sedan föremål för en fördjupad analys i översynens andra fas.  
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Viktiga underlag för genomförandet av översynens första fas är dialogmöten med berörda 
nämnders presidier, en inventering av hur andra större kommuner valt att organisera 
motsvarande funktioner, intervjuer och workshops med förvaltningsledningar samt 
erfarenheter från tidigare genomförda översyner/granskningar inom området. Därtill 
kommer synpunkter och medskick från översynens styrgrupp och olika referensgrupper.  

Tyngdpunkten i det praktiska arbetet i den första fasen ligger i de workshops som 
genomförts med ledande företrädare för de förvaltningar som är berörda i respektive 
gruppering. Detta har gett en god underbyggnad i sakfrågor och aktuella förhållanden 
men även vidgat perspektiven när det gäller alternativ till dagens organisation. Även om 
förvaltningarna på detta sätt både varit delaktiga och aktivt bidragit i arbetet ligger 
ansvaret för den slutliga bedömningen och förslaget till fortsatt inriktning på 
Stadsledningskontoret.  

I den andra fasen av översynen sker en fördjupad analys av nuvarande organisation i 
förhållande till de alternativ som kommunstyrelsen fastställt ska ingå i den fortsatta 
inriktningen på översynen. Denna fas leder fram till konkreta förslag på förändringar i 
facknämndsorganisationen alternativt oförändrad organisation. Förslagen lämnas till 
kommunstyrelsen för ett slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen. Den utgör på så sätt en referenspunkt vid 
fördjupningen av de olika alternativ som kvarstår i denna andra fas. Det innebär i sin tur 
att värderingen av den nuvarande organisationens förtjänster och tillkortakommande sker 
först i fas två. En sådan värdering leder med stor sannolikhet fram till att det även inom 
ramen för den nuvarande organisationen finns ett utrymme för förbättringar och 
utveckling. 

Sammanfattningsvis innebär den valda arbetsformen en bred första inventering där 
många alternativ värderas. Därefter smalnas översynen av mot ett mer begränsat antal 
alternativ. Arbetsformen ger på så sätt kommunstyrelsen möjlighet att följa arbetet samt 
att styra den fortsatta inriktningen på översynen. Indelningen i två faser ger också 
kommunstyrelsen möjlighet att värdera de olika delområdena i översynen i relation till ett 
helhetsperspektiv över den samlade facknämndsorganisationen. 
 
Tidsplanen för arbetet finns beskriven i direktivet för översynen. Av den framgår att 
arbetet påbörjades i december 2015 och att direktivet fastställdes av kommunstyrelsen i 
början på mars 2016. En delrapport i form av detta beslutsunderlag lämnas till 
kommunstyrelsen arbetsutskott i juni samma år. Översynen ska vara genomförd innan 
sommaren 2017. Eventuella tilläggsuppdrag kan komma att påverka tidsplanen.  
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3. Utbildning och arbetsmarknad 
 
3.1 Sammanfattning 
I översynens första fas har arbetet varit inriktat på att göra en bred inventering av 
alternativ till dagens organisation och en värdering av dessa. Inom grupperingen 
Utbildning och arbetsmarknad har detta resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på 
översynen där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

sammanförs till en nämnd med en förvaltning 
• Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning renodlas så att den senare även ansvarar för 
utförandet av den kommunala delen av vuxenutbildningen samt 
uppdragsutbildningar och utbildningar inom Yrkeshögskolan 

• Ansvarsfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning förändras så att den senare även ansvarar för verksamheterna 
inom Krami och delar av Introduktionscentrum. 

3.2 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De facknämnder som har uppdrag inom området utbildning och arbetsmarknad är: 
Utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Park- och 
naturnämnden samt Social resursnämnd. De berörda nämndernas uppdrag inom området 
framgår av respektive reglemente.  

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar för:  

• Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt utförandet av vuxenutbildning i 
kommunal regi 

• Anordnande av beviljade utbildningar inom yrkeshögskolan 
• Uppdragsutbildning  
• Stöd enligt lagen om elevresor  

Utbildningsförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i fyra olika 
gymnasieområden, ett område för gymnasiesärskola, ett område för vuxenutbildning och 
yrkeshögskola samt ett område för stadsgemensamma funktioner. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för: 

• Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt för utbildning i 
svenska för invandrare, utom för den vuxenutbildning som utförs i kommunal regi 
av utbildningsnämnden. 

• Att anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som 
behövs för att främja sysselsättningssituationen. 

• Att på beställning kunna genomföra kompetensförsörjnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens verksamheter. 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är utöver stödfunktioner, för 
närvarande organiserad i ett verksamhetsområde för utbildning, två verksamhetsområden 
för arbetsmarknadsfrågor samt ett verksamhetsområde för vägledning.  

De två verksamhetsområdena för arbetsmarknadsfrågor kommer inför hösten 2016 att 
föras samman till ett gemensamt område. Det är en del i en redan pågående och 
omfattande organisationsförändring inom förvaltningen. Organisationsförändringen är i 
sin tur föranledd av att ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser har överförts till 
nämnden. En del i denna förändring är uppbyggnaden av fyra kompetenscenter i staden. 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden ansvar i detta sammanhang består i att utföra arbetsmarknads-
insatser på uppdrag av Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

Park och naturförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i ett 
verksamhetsområde för förvaltning och planering samt tre olika verksamhetsområden 
med utföraruppdrag. Ett av dessa hanterar nämndens ansvar för utförandet av 
arbetsmarknadsinsatser. 

Social resursnämnd 
Social resursnämnds huvudsakliga ansvar inom området Utbildning och arbetsmarknad 
består i insatser för vissa nyanlända, det sker bland annat inom enheten Integrations-
centrum, samt samverkan med arbetsförmedlingen och kriminalvården kring insatser för 
vissa målgrupper inom organisationsformen Krami.  

Social resursförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhetsområdena 
Boende och socialjour, Stöd till familjer och individer, Funktionsstöd, Integration samt 
Social utveckling.  

Park- och naturnämndens och Social resursnämnds huvudsakliga ansvarsområden ligger 
utanför den aktuella grupperingen. Andra delar av dessa nämnders verksamhet kommer 
hanteras inom en eller flera av översynens övriga grupperingar. 

3.3 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har i sin roll som kommunstyrelsens förvaltning en självklar 
relation till förvaltningarna inom den aktuella grupperingen. I den rollen ingår bland 
annat ett ansvar för samordning och ledning av de olika verksamheterna. I ansvaret ingår 
också att stödja kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning och uppsikt. 

I den organisationsförändring som nyligen genomförts har samordningsansvaret för 
arbetsmarknadsområdet flyttats från Kommunstyrelsen till Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning. Tidigare har Center för skolutveckling flyttats från 
Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden. Det finns därmed inget i relationen mellan 
berörda nämnder i den aktuella grupperingen och Stadsledningskontoret som påverkar 
denna del av översynen av facknämndsorganisationen. 

3.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
I grupperingen Utbildning och arbetsmarknad finns flera tydliga gränssnitt mellan de 
berörda facknämnderna och framförallt stadsdelsnämnderna. Inom utbildningsområdet 
gäller detta framförallt gränssnittet mellan grundskolan/särskolan och gymnasieskolan/ 
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gymnasiesärskolan. Tydligast är det för de funktioner inom Utbildningsförvaltningen som 
även utför tjänster åt grundskolan. Till dessa hör framförallt de stadsgemensamma 
funktionerna Vägledningscentrum, Center för skolutveckling och Språkcentrum.  

Ytterligare ett gränssnitt mellan stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden rör det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar under 20 år som har gått ur grundskolan 
alternativt grundsärskolan men inte fullföljt en utbildning i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan och inte heller har ett arbete. Aktivitetsansvaret innebär att 
kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta och erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av 
ansvaret. Utbildningsnämnden ansvarar för stadens åtaganden inom det kommunala 
aktivitetsansvaret men är helt beroende av ett välfungerande samarbete med stadsdels-
nämnderna för att kunna lösa uppgiften. 

Inom arbetsmarknadsområdet är kopplingen tydligast till socialtjänsten inom 
stadsdelarnas individ- och familjeomsorgen. Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning utför genom sina kompetenscenter olika former av arbetsmarknads-
insatser till de försörjningsstödstagare i stadsdelarna som bedöms stå relativt nära den 
reguljära arbetsmarknaden. På ett liknade sätt kan Park- och naturnämnden utföra insatser 
för samma målgrupp men där behovet av rehabiliterande insatser är utgångspunkten. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samordar kommunens kontakter med 
arbetsförmedlingen men är helt beroende av samtliga nämnder och bolagsstyrelser för att 
klara de arbetsmarknadspolitiska insatser som staten initierat och där kommunerna har ett 
ansvar för genomförandet. Nämnden företräder också Göteborg i det regionala samarbe-
tet på arbetsmarknadsområdet som sker inom Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR). 

På ett mer övergripande plan spelar gränssnittet mellan statens och kommunernas ansvar 
och åtagande inom arbetsmarknadspolitiken en central roll för volymen på och utform-
ningen av kommunens verksamhet inom området. Problematiken i gränsdragningen blir 
ofta tydlig när frågorna handlar om vilka personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande och därmed är ett åtagande för arbetsförmedlingen respektive vilka som inte 
gör det och därmed är ett ansvar för kommunens rehabiliterande insatser. 

Även bland övriga delar av kommunens organisation finns det bolagsstyrelser och 
nämnder som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. En av dem är Business Region 
Göteborg AB (BRG) i vars uppdrag arbetsmarknadsfrågor har en central roll. Ansvaret 
för att stödja och utveckla stadens arbete med upphandlingar med sociala hänsyn ligger 
på Upphandlingsbolaget/Upphandlingsnämnden 

3.5Processbeskrivning 
Gränssnitten och flödena inom och mellan de berörda nämnderna inom områdena 
utbildning och arbetsmarknad kan relativt väl beskrivas med två processkartor. 

Utbildning 
Processen har sin utgångspunkt i personer som vill studera inom gymnasieskolan eller 
vuxenutbildningen. Den leder till att dessa personer avslutat sin utbildning och antingen 
är redo för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på en högre utbildningsnivå. 
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De berörda förvaltningarna och organisationerna i processen är Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), Utbildningsförvaltningen, Förvaltningen för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning (ArbVux) samt externa utförare av vuxenutbildning i form av 
bildningsförbund, folkhögskolor och utbildningsföretag.  

GR har ansvaret för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i 
förbundets geografiska område. 

Utbildningsförvaltningen vägleder studerande till gymnasieskolan/gymnasiesärskolan, 
yrkeshögskolan och vissa uppdragsutbildningar. Förvaltningen genomför även dessa 
utbildningar. På uppdrag av ArbVux genomför förvaltningen även komvux-, särvux- och 
SFI-utbildningar. Utbildningsförvaltningen utfärdar även betyg och intyg på de 
utbildningar man genomfört. 

ArbVux ansvarar för vägledningen och antagning av sökanden till komvux- och 
särvuxutbildningar, SFI, samt vissa uppdragsutbildningar. Förvaltningen genomför inga 
utbildningar utan det görs i uppdragsform av utbildningsförvaltningen respektive externa 
utförare. ArbVux utfärdar även betyg och kursintyg för de utbildningar som genomförts 
av externa utförare. 

De externa utförarna genomför komvux-, särvux- och SFI-utbildningar på uppdrag av 
ArbVux. 

Utbildning

 
Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsprocessen utgår från personer som inte har en egen försörjning och därför 
ansöker om försörjningsstöd. Processen leder till att personen fått en anställning eller 
påbörjat en utbildning. 
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De förvaltningar som är involverade i processen är stadsdelsförvaltningarna, ArbVux, 
Social resursförvaltning och Park- och naturförvaltningen 

Stadsdelsförvaltningen hanterar ansökningar om försörjningsstöd från invånare i 
stadsdelen. I samband med detta görs en biståndsbedömning och en planering för de 
insatser som individen har behov av. För försörjningsstödstagare som står nära 
arbetsmarknaden övergår ansvaret för att anordna insatserna till de kompetenscenter som 
bedrivs av ArbVux. För personer som står längre från arbetsmarknaden ansvarar 
stadsdelsförvaltningen för rehabiliterande insatser. Detta sker ofta inom ramen för 
samordningsförbunden där även försäkringskassan, arbetsförmedlingen och primärvården 
deltar. Stadsdelen kan även utföra arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av kompetens-
center. 

ArbVux planerar olika typer av arbetsmarknadsinsatser via sina kompetenscenter. 
Insatserna kan sedan genomföras av t ex externa utförare, stadsdelar eller av park- och 
naturförvaltningen. ArbVux ansvarar även för att anordna de arbetsmarknadspolitiska 
program som initieras av staten. Detta sker i regel i samarbete med arbetsförmedlingen. 

Social resursförvaltnings roll i processen består av det samarbete med arbetsförmedlingen 
och kriminalvården som sker inom samarbetsformen Krami. Målgruppen för samarbetet 
är personer som är aktuella inom kriminalvården och behöver stöd för få ett arbete eller 
en utbildning. Social resursförvaltning bedriver även introduktionsverksamhet för 
nyanlända. 

Arbetsmarknad 
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Park- och naturförvaltningen är utförare av vissa typer av arbetsmarknadsinsatser. De 
utförs på uppdrag av ArbVux kompetenscenter. Park- och naturförvaltningen utför även 
rehabiliterande insatser på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna. 

3.6 Utmaningar inom grupperingen 
Göteborgs Stad står inför en rad stora utmaningar inom området utbildning och 
arbetsmarknad. Till dessa hör framförallt: 

• Stora grupper nyanlända riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden 
under allt för lång tid 

• Stora behov av kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor 
• Ökande elevtal till gymnasieskolan 
• Kort skolunderbyggnad bland många nyanlända elever i gymnasieskolan 
• Stort tryck på SFI-utbildning  
• Ökat behov av kopplingar mellan utbildning och arbetsmarknad 
• Stort behov av praktikplatser 
• Samverkan med statliga myndigheter inom inte minst arbetsmarknadsområdet 

behöver utvecklas och intensifieras  

Vid värderingen av olika organisatoriska lösningar bör deras möjlighet att möta dessa 
utmaningar få stort genomslag. 

3.7 Andra kommuner 
Som en del i den omvärldsorientering som sker inom översynen av 
facknämndsorganisationen ingår att belysa hur de större kommunerna i Sverige har valt 
att organisera motsvarande verksamheter. 

Stockholm 
I Stockholm har man valt att organisera verksamheterna inom grupperingen i en 
Utbildningsnämnd och en Arbetsmarknadsnämnd. Utbildningsnämnden ansvarar för 
grundskolan och gymnasieskolan. Vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor ligger på 
Arbetsmarknadsnämnden. Den största skillnaden vid en jämförelse med Göteborg är att 
utbildningsnämnden även ansvarar för grundskolan men inte för någon del av 
vuxenutbildningen. Den senare ligger helt och hållet på Arbetsmarknadsnämnden som 
också ansvarar för samhällsorienteringen för nyanlända och samverkan med 
arbetsförmedling och kriminalvården inom organisationsformen Krami.  

Någon direkt motsvarighet till det ansvar som Park- och naturnämnden i Göteborg har för 
genomförandet av vissa arbetsmarknadsinsatser finns inte i Stockholm. Där är istället 
uppdraget fördelat på flera olika nämnder. 

Malmö 
I Malmö ligger ansvaret för såväl gymnasieskola som vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsfrågor på Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Den nämnden har även ansvar för delar av introduktionen till nyanlända samt samverkan 
med arbetsförmedling och kriminalvården inom organisationsformen Krami. I jämförelse 
med Göteborg har Malmö därmed samlat alla ansvarsområden inom grupperingen på en 
nämnd. 
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Inte heller i Malmö finns någon direkt motsvarighet till det ansvar som Park- och 
naturnämnden i Göteborg har för genomförandet av vissa arbetsmarknadsinsatser. 
Uppdraget är även här istället fördelat på flera olika nämnder. 

Köpenhamn 
Köpenhamn har organiserat de aktuella verksamheterna i en Sysselsättnings- och 
integrationsnämnd. I nämndens ansvar ingår både vuxenutbildning, arbetsmarknads-
insatser och försörjningsstöd. I Danmark är gymnasieskolan organiserad på regionalnivå. 
Den ingår därför inte i den kommunala organisationen. 

Uppsala 
I Uppsala är ansvarsområdena inom grupperingen fördelade på Utbildningsnämnden och 
Arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, 
grundskolan och gymnasieskolan samt i egen regi bedriven vuxenutbildning. 
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, 
försörjningsstöd och introduktion av nyanlända. Nämnden ansvarar även för kommunal 
vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare. I nämndens ansvar ingår även 
konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt Krami 

Linköping 
Linköping har valt en organisationsform där alla funktioner inom grupperingen ligger på 
Bildningsnämnden. Den nämnden ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildning samt 
arbetsmarknad och integration. 

3.8 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  

Alternativ 1. En nämnd med två förvaltningar 
Alternativet med en nämnd och två förvaltningar innebär att Utbildningsnämnden och 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning sammanförs till en ny nämnd som 
ansvarar för det sammanlagda verksamhetsområdet. Den nämnden stöds av två 
förvaltningar. Arbetsfördelningen mellan de två förvaltningarna skulle kunna vara 
identisk med den mellan de två nuvarande förvaltningarna. Den skulle också kunna 
förändras så att även utförandet av den kommunala vuxenutbildningen förläggs till 
arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger goda förutsättningar för en 
sammanhållen politisk styrning över gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsfrågorna. Nämnden får förutsättningar att lägga ett helhetsperspektiv över 
den samlade verksamheten. Samtidigt ger alternativet förutsättningar för de två 
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förvaltningarna att begränsa och renodla sina ansvarsområden ända upp på förvaltnings-
ledningsnivå. 

Till nackdelarna hör risken för en suboptimering när två förvaltningar bygger upp var sin 
organisation med till exempel varsina stödorganisationer. Det kan även innebära 
svårigheter för nämnden att greppa över ett så brett ansvarsområde och därmed en risk att 
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor får svårare att ta sig in på nämndens 
dagordning. Det finns även en risk att alternativet skapar oklarheter i relationen mellan 
nämnden och de två förvaltningarna eller brister i helhetssyn hos förvaltningarna.  

Alternativ 2. En nämnd med en förvaltning 
Även det här alternativet innebär att Utbildningsnämnden och Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning sammanförs till en ny nämnd som ansvarar för det 
sammanlagda verksamhetsområdet. I det här alternativet stöds den nya nämnden enbart 
av en förvaltning. Det förutsätter i sin tur att de två nuvarande nämndernas förvaltningar 
förs samman till en ny förvaltning 

Flera av fördelarna i alternativ 1 gäller även för detta alternativ. Det ger framförallt 
förutsättningar för en sammanhållen politisk styrning ur ett helhetsperspektiv. I det här 
alternativet finns även förutsättningarna för ett motsvarande helhetsperspektiv i den 
sammanhållna förvaltningen. Det bör även finnas förutsättningar för vissa 
effektiviseringar när två förvaltningar läggs samman.  

Till nackdelarna hör även här det komplexa nämndsuppdraget och risken för att 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsfrågorna får en lite undanskymd plats hos både 
nämnd och förvaltningsledning. En sammanslagen förvaltning blir också mycket stor i 
relation till det stora flertalet övriga fackförvaltningar. 

Ett av uppdragen i översynen är att se över möjligheterna till sammanslagningar av 
nämnder. I en annan del av uppdraget betonas vikten av effektiva organisationer. Inte 
minst ur dessa perspektiv bör detta alternativ analyseras ytterligare i nästa fas av 
översynen. 

Alternativ 3. Två nämnder – En förvaltning 
I det här alternativet bibehålls den nuvarande uppdelningen med en Utbildningsnämnd 
och en Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning men de två nämnderna stöds av en 
gemensam förvaltning. Även här förutsätter detta i sin tur att de två nämndernas 
nuvarande förvaltningar förs samman till en ny förvaltning. 

Alternativets förtjänster ligger i att nämndernas möjlighet till specialisering ökar 
samtidigt som det också bör finnas möjligheter till effektiviseringar på förvaltningsnivå.  

Till alternativets tillkortakommanden hör att det finns uppenbara risker för otydligheter i 
relationen mellan de två nämnderna och förvaltningen. Vidare gäller farhågorna kring 
vuxenutbildningens och arbetsmarknadsfrågornas utrymme i förvaltningen även för detta 
alternativ. En brist är också att alternativet inte ger ökade förutsättningar för en 
sammanhållen politisk styrning av området. 
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Alternativ 4. Hela vuxenutbildningen samlas på Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
En sådan förändring innebär att Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning även 
ansvarar för utförandet av den del av vuxenutbildningen som utförs i kommunal regi. Det 
innebär även att ansvaret för utbildningar inom yrkeshögskolan och för uppdragsutbild-
ningar förläggs till samma nämnd. En konsekvens av detta blir att utbildningsnämndens 
uppdrag koncentreras till gymnasieskolan. Det här alternativet kan även utformas så att 
delar av uppdragsutbildningarna även i fortsättningen utförs av Utbildningsnämnden.  

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger goda förutsättningar till en 
samplanering mellan den reguljära vuxenutbildningen, uppdragsutbildningen och 
yrkeshögskolan. Dessutom ges goda möjligheter till samverkan mellan dessa 
utbildningsgrenar och arbetsmarknadspolitiska insatser. Alternativet ger också ökade 
förutsättningar för den politiska styrningen inom området. Det ger i någon mån även en 
ökad transparens då alla aspekter på vuxenutbildning är samlade under en nämnd. Vidare 
medför en förändring enligt alternativet en viss utjämning mellan nämndernas storlek då 
verksamheter flyttas från den större utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning. 

Den främsta nackdelen med alternativet är att det riskerar att försvåra samutnyttjande av 
lärarkompetens, lokaler och utrustning mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
Mer marginellt förändras också relationen till de externa utförarna när nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning blir både beställare gentemot dessa och utförare av 
den delen av vuxenutbildningen som genomförs i kommunal regi.  

Sammantaget är fördelarna med detta alternativ tillräckligt stora för att det bör 
undersökas närmare i nästa fas av översynen.  

Alternativ 5. Hela vuxenutbildningen samlas på Utbildningsnämnden 
Det här alternativet utgör en motpol till alternativ 4. Alternativet innebär att de delar av 
vuxenutbildningen som Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning idag ansvarar 
för flyttas till Utbildningsnämnden. En konsekvens blir då att den nuvarande Nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildnings ansvar begränsas till arbetsmarknadsfrågor. 

 En värdering av det här alternativet berör i hög grad samma förhållanden som 
värderingen av alternativ 4. Även det här alternativet stärker möjligheterna till en 
samplanering mellan den reguljära vuxenutbildningen, uppdragsutbildningen och 
yrkeshögskolan. Det ger också ökade förutsättningar för den politiska styrningen inom 
området. Alternativet underlättar samutnyttjandet av olika utbildningsresurser.  

Till nackdelarna hör främst att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknadsfrågor 
försvagas påtagligt. Ytterligare ett perspektiv som bör beaktas är konsekvenserna av den 
stora volymskillnaden mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning och vad det kan 
innebära för den uppmärksamhet som förvaltning och nämnd ägnar åt vuxenutbild-
ningen. Även i detta alternativ förändras relationen till de externa utförarna när 
Utbildningsnämnden blir både beställer och utförare av den delen av vuxenutbildningen 
som genomförs i kommunal regi.   



16 
 

   

 

Alternativ 6. Vägledningen samlas under en nämnd 
Såväl inom grundskolan som inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedrivs olika 
former av vägledningsverksamhet. Utbildningsnämnden utför detta för sina egna 
verksamheter och på uppdrag även för grundskolan. Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning utför detta för sina egna verksamheter. Alternativet innebär att dessa 
funktioner samlas i en organisation under en nämnd. 

Värderingen av detta alternativ blir beroende av resultatet av den pågående utredningen 
om grundskolans organisatoriska placering i staden. Vid ett eventuellt beslut om en 
central grundskolenämnd ändras förutsättningarna för en värdering av alternativet 
påtagligt. Det är därför lämpligt att avvakta med ett ställningstagande tills frågan om 
grundskolans organisation är avgjord.   

Alternativ 7. Betygsutfärdandet för komvux flyttas från Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning till externa utförare 
För de delar av vuxenutbildningen som genomförs av externa utförare gäller idag att 
betygsdokument och kursintyg utfärdas av rektorer inom Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. Denna myndighetsutövning är alltså inte utlagd på de 
externa utförarna. Det här alternativet innebär en förändring där även detta ansvar läggs 
på de externa utförarna som då mer får karaktären av friskolor. 

Vid värderingen av det här alternativet blir den samlade bedömningen att detta snarast är 
en fråga som ska hanteras av den nämnd som har ansvaret för vuxenutbildningen och 
därmed inte ska hanteras inom översynen av facknämndsorganisationen 

Alternativ 8. Krami och delar av Integrationscentrum flyttas till Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning  
För närvarande ansvarar Social resursnämnd för både Integrationscentrum och Krami. 
Alternativet innebär att dessa verksamheter flyttas till Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. För Integrationscentrums del är det framförallt uppdraget kring 
samhällsinformation som är aktuellt för en sådan förändring. Det är naturligtvis fullt 
möjligt att hantera de två verksamheterna var för sig och välja olika organisatoriska 
lösningar för dem. 

En värdering av alternativet bör ta fast på verksamheternas koppling till socialtjänsten 
respektive till arbetsmarknadsfrågorna. Vid en betoning av socialtjänstperspektivet är det 
naturligt att den nuvarande organisationen inte förändras. Om man omvänt betonar 
kopplingen till arbetsmarknadsfrågor ligger det nära till hands att flytta verksamheterna 
till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.  Mot bakgrund av de stora 
utmaningar staden står inför när det gäller att minska antalet personer som står utanför 
den reguljära arbetsmarknaden är alternativet tillräckligt intressant för att förtjäna en 
fördjupad analys. 

3.9 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativen 
2,4 och 8 dvs : 

• Den nuvarande organisationen 
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• Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
sammanförs till en nämnd med en förvaltning 

• Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning renodlas så att den senare även ansvarar för 
utförandet av den kommunala delen av vuxenutbildningen samt 
uppdragsutbildningar och utbildningar inom Yrkeshögskolan 

• Ansvarsfördelningen mellan Social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning förändras så att den senare även ansvarar för verksamheterna 
inom Krami och delar av Integrationscentrum 

De olika alternativen i förslaget till fortsatt inriktning på översynen kan naturligtvis 
kombineras på olika sätt. 

3.10 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet inte innebär några begränsningar för 
alternativ organisering inom någon av översynens övriga grupperingar.   
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4. Miljö och klimat 
 
4.1 Sammanfattning 
I den första fasen av översynen har arbetet inom grupperingen Miljö och klimat lett fram 
ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad genomlysning sker 
inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Flera eller alla uppdrag kring påverkan av beteenden i en ekologiskt hållbar 

riktning samlas hos en nämnd 
• Miljö- och klimatnämndens uppdrag renodlas till myndighetsutövningen inom 

miljö- och klimatområdet 
 
4.2 Utgångspunkter för grupperingen 
Alla stadens nämnder och bolag har i uppdrag att arbeta med miljö- och klimatfrågor i 
sina verksamheter. Några av nämnderna har dessutom uppdrag som sträcker sig vidare 
och berör en större målgrupp än den egna verksamheten. Det kan röra sig om uppdrag där 
fokus ligger på att även påverka andra nämnder och bolag i staden i en mer ekologiskt 
hållbar riktning. Det kan också gälla uppdrag som främst handlar om att, med samma 
inriktning, påverka beteendet hos boende, besökare och näringsliv. I den här 
grupperingen ligger fokus på de nämnder som har något eller båda av dessa utvidgade 
påverkansuppdrag inom miljö- och klimatområdet.  
Miljö- och klimatfrågorna har en central plats i utformningen av den fysiska miljön i 
staden. Flera nämnder har ett tydligt ansvar i det arbetet. Några planerar, andra genomför 
och ytterligare några har ett myndighetsuppdrag eller är remissinstanser. Miljö- och 
klimatfrågorna i det här perspektivet behandlas i grupperingen kring Stadsutveckling. 

4.3 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De facknämnder som har påverkansuppdrag inom området Miljö och klimat är; Miljö- 
och klimatnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Kretslopp och 
vattennämnden samt Trafiknämnden.  De berörda nämndernas uppdrag inom området 
framgår av respektive reglemente.  

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden ansvarar för:  

• Uppgifter inom miljöbalkens område  
• Uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 
• Tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen och lag om skyldighet att 

tillhandahålla förnybara drivmedel samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

• Tillsyn för gaturenhållningen  
• Stödjande och samordning i arbetet med miljöstrategiska frågor 
• Att erbjuda ett förenklat miljöledningssystem 
• Samordningen av dels kommunens havsmiljöarbete dels deltagandet i de 

vattenråd där kommunen är representerad 
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Miljöförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i de tre verksamhetsområdena 
Livsmedelskontroll, Miljötillsyn och Stadsmiljö. 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden för konsument- och medborgarservice ansvarar för: 

• Samordnad service till medborgarna 
• Samordnad utvecklingen av e-tjänster  
• Stadens kontaktcenter 
• Allmän konsumentpolitisk verksamhet  
• Kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen 
• Energirådgivning 

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice är utöver stödfunktioner, 
organiserad i verksamhetsområdena Budget- och skuldrådgivning, Hållbar utveckling, 
Konsumentrådgivning, Kontaktcenter, Service och e-tjänstutveckling samt 
Webbstrategisk verksamhet. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämndens ändamål är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. 
Nämnden ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och 
miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt verka för en god resurshus-
hållning. 

Nämnden ansvarar för att  

• Fullgöra det ansvar staden har för vattenförsörjning, avloppshantering och 
avfallshantering 

• Förvalta och utveckla stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
• Utveckla nya produktions- och distributionsmetoder för vattenförsörjning och 

avloppshantering samt metoder för avfallshantering 
• Nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas på samtliga avslutade deponier på av 

staden ägd mark 

Nämnden driver också verksamheten Återbruket vid Kretsloppsparken, Alelyckan. 
Återbruket finansieras med verksamhetens intäkter medan övriga verksamheten är 
finansierad via va-taxa och avfallstaxa. 

Förvaltningen kretslopp och vatten är utöver stödfunktioner, organiserad i avdelningarna 
Dricksvattenproduktion, Ledningsnät, Avfall samt Utveckling och projekt.  

Trafiknämnden 
Trafiknämnden skall tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra 
trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar. 

Nämnden ansvarar för: 

• Att upplåta och underhålla kommunens ban- och väganläggningar 
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• Kollektivtrafikanläggningar, gator och allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman 

• Gaturenhållning, snöröjning  
• Kommunens parkeringspolitik 
• Att kollektiva transporttjänster tillhandahålls 
• Stadens inre vattenvägar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- 

och skötselansvar samt vissa kajer och färjelägen. 

Trafikkontoret är utöver stödfunktioner organiserat i verksamhetsområdena Specialist och 
sakområden, Samhälle och planering, Investering och exploatering samt Dagliga 
leveranser. 

De huvudsakliga ansvarsområdena för Nämnden för konsument- och medborgarservice, 
Kretslopp och vattennämnden och Trafiknämnden ligger utanför den aktuella 
grupperingen.  Andra delar av dessa nämnders verksamhet hanteras inom en eller flera av 
översynens övriga grupperingar. 

4.4 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har i sin roll som kommunstyrelsens förvaltning en naturlig 
relation till förvaltningarna inom den aktuella grupperingen. I den rollen ingår bland 
annat ett ansvar för samordning och ledning av de olika verksamheterna. I ansvaret ingår 
också att stödja kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning och uppsikt.  
 
Ansvaret för det miljöstrategiska arbetet i staden ligger idag i huvudsak på Miljö- och 
klimatnämnden. Vid en eventuell förändring av den nämndens ansvarsområde där det 
miljöstrategiska området berörs är det inte osannolikt att detta även påverkar 
stadsledningskontorets organisation. 

4.5 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
I grupperingen miljö och klimat finns några gränssnitt mellan de berörda facknämnderna 
och stadsdelsnämnder samt bolagsstyrelser. Det tydligaste av dem gäller det förhållandet 
att alla nämnder och styrelser har ett ansvar för att arbete med miljö- och klimatfrågor i 
sina verksamheter. Dessutom har många av nämnderna och styrelserna utpekade uppdrag 
inom ramen för genomförandet av stadens miljöprogram. Det arbetet samordnas av 
Miljöförvaltningen men genomförandet är fördelat på många andra verksamheter inom 
stadens organisation. Flera av stadens bolag bedriver ett aktivt arbete för att påverka 
boende, besökare och näringsliv i en mer ekologiskt hållbar riktning. Det gäller inte minst 
för Renova, Gryaab, Gatubolaget, Parkeringsbolaget och Göteborg Energi. Även 
Business Region Göteborg har en betydelsefull roll inom miljö- och klimatområdet 
genom sitt engagemang inom miljöteknikområdet och i arbetet med klimatprotokoll för 
näringslivet.   

Miljö- och klimatnämnden har, främst i sitt ansvar för tillsyn och kontroll, ett tydligt 
gränssnitt gentemot stadens olika verksamheter och flera statliga aktörer inom området. 
Till de senare hör Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårds-
verket samt Havs- och vattenmyndigheten. 
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4.6 Processbeskrivning 
Gränssnitten och flödena inom och mellan de berörda nämnderna inom områdena miljö 
och klimat kan, på en översiktlig nivå beskrivas med två processkartor. Den ena kartan 
beskriver de interna processerna gentemot stadens verksamheter. I den andra 
processkartan ligger fokus på arbetet gentemot boende, besökare och företag i staden. 

Miljö och klimat – internt perspektiv 
Processen har sin utgångspunkt i stadens egna verksamheter och deras uppdrag inom 
miljö- och klimatområdet. Processen syftar till att verksamheterna ska bedrivs på ett mer 
ekologiskt hållbart sätt. Varje förvaltning har i det här sammanhanget ett uppdrag att 
påverka stadens övriga verksamheter till att bedriva en ekologiskt hållbar verksamhet. 
Miljöförvaltningen har utöver samordningen av stadens miljöprogram även i uppdrag att 
bedriva livsmedelskontroll och miljötillsyn gentemot stadens olika verksamheter. 
 
Miljö och klimat – Internt perspektiv 

 

För Kretslopp och vatten handlar uppdraget främst om att påverka stadens egna 
verksamheter i frågor kring avfall, avlopp och råvattenförsörjning. Motsvarande uppdrag 
för Konsument- och medborgarservice består i att påverka stadens egna verksamheter 
inom områdena rättvis handel och energiförbrukning. Denna interna del av förvaltningens 
verksamhet utgör en mycket liten andel av dess samlade arbete inom hållbarhetsområdet.  
Trafikkontorets uppdrag i den här processen är att påverka verksamheternas resvanor och 
resval. 

Till de insatser som de berörda förvaltningarna använder i sitt arbete med att påverka 
övriga förvaltningar och bolag hör främst olika former av utbildningar, stöd uppföljningar 
och avtal. Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och kontroll har naturligtvis också en 
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påverkande effekt på de verksamheter som är föremål för insatserna. För Kretslopp och 
vatten har arbetet med remisser för t.ex. miljöprövningar, detaljplaner eller bygglov en 
väsentlig roll i arbetet kring råvattenförsörjning. Framförallt Trafikkontoret arbetar även 
med olika former av stimulansinsatser i sitt arbete med att påverka resvanor och resval. 

Miljö och klimat – externt perspektiv 
Utgångspunkten för den externa processen är mycket lik den interna men med den 
skillnaden att målgruppen här är boende, besökare och näringsliv i Göteborg. De berörda 
förvaltningarna är de samma och deras uppdrag är snarlikt. Störst är skillnaden för 
Konsument- och medborgarservice vars externa uppdrag omfattar fler delar och har en 
betydligt större volym. Utöver rättvis handel omfattar det även hållbar livsstil, 
konsumtion samt energi och klimat. Utgångspunkten för Konsument- och 
medborgarservice är att behandla de olika områdena som en helhet och på så sätt arbeta 
med ett bredare och samlat hållbarhetsperspektiv. För Miljöförvaltningen omfattar det 
externa perspektivet även miljöövervakning. Kretslopp och vatten arbetar även med 
stimulansåtgärder främst igenom olika taxekonstruktioner. 
 
Miljö och klimat – Extern perspektiv 

 
 
4.7 Utmaningar inom grupperingen 
Stadens utmaningar inom miljö- och klimatområdet finns beskrivna i form av miljömålen 
i stadens miljöprogram. Utmaningen består i att säkerställa: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Grundvatten av god kvalitet 
• God bebyggd miljö 
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning 
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• Hav i balans 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Levande skogar  
• Ett rikt djur- och växtliv 
• Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker 
• Giftfri miljö 

Vid värderingen av olika organisatoriska lösningar bör deras möjlighet att möta dessa 
utmaningar få stort genomslag. 

4.8 Andra kommuner 
Som en del i den omvärldsorientering som sker inom översynen av 
facknämndsorganisationen, ingår att belysa hur de större kommunerna i Sverige har valt 
att organisera motsvarande verksamheter. 

Stockholm 
I Stockholm är det framförallt Miljöförvaltningen och Trafikkontoret som bland de olika 
fackförvaltningarna arbetar med den typ av påverkans uppdrag som ligger inom 
grupperingen miljö och klimat. Någon direkt organisatorisk motsvarighet till det arbete 
inom grupperingen som Kretslopp och vatten respektive Konsument och 
medborgarservice bedriver i Göteborg finns inte bland fackförvaltningarna i Stockholm. 
Inom bolagssektorn har Stockholm Vatten ett uppdrag som liknar det som i Göteborg 
ligger på Kretslopp och vatten samt på de kommunala utförarbolagen Gryaab och 
Renova. 

Malmö 
Även i Malmö ligger ansvaret för den typen av insatser som är aktuella inom 
grupperingen på Miljöförvaltningen och Gatukontoret. Inte heller i Malmö finns någon 
direkt organisatorisk motsvarighet till det arbete inom grupperingen som Kretslopp och 
vatten respektive Konsument och medborgarservice bedriver i Göteborg. Tillsammans 
med ytterligare ett antal kommuner driver Malmö kommunalförbundet VA SYD samt 
utförarbolagen Sydvatten och Sysav. Främst kommunalförbundet men också båda 
utförarbolagen genomför insatser för att påverka beteenden hos sina kunder. 

Uppsala 
I Uppsala ligger tyngdpunkten i Miljöförvaltningens arbete på tillsyn, kontroll och arbete 
i stadens stadsbyggnadsprocess. Insatser för att direkt påverka invånarnas beteende inom 
miljöområdet har ingen framskjuten plats i förvaltningens arbete. Den rollen ligger på 
Kommunledningskontoret. Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala arbetar med att 
påverka resvanor mm på ett sätt som liknar trafikkontorets arbete i Göteborg. Någon 
direkt organisatorisk motsvarighet till det arbete inom grupperingen som Kretslopp och 
vatten respektive Konsument och medborgarservice bedriver i Göteborg finns inte inom 
fackförvaltningarna i Uppsala. Uppsala Vatten och Avfall AB har motsvarande uppgifter 
och drivs i bolagsform. 
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Linköping 
I Linköping bedriver Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informationsinsatser och 
rådgivning inom miljöområdet till allmänhet och företag. Den förvaltningen arbetar också 
på olika sätt med att påverka resvanor och resval, med energirådgivning och med frågor 
kring rättvis handel. Linköping har även ett mer övergripande miljöprogram. 

4.9 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  

Flertalet av de aktuella alternativen berör relativt begränsade delar av de aktuella 
förvaltningarnas verksamheter. Det innebär bland annat att antalet medarbetare som 
berörs om något av alternativen genomförs, i de flesta fall har en mindre omfattning  

Alternativ 1.  Flera eller alla påverkansuppdrag, internt och externt, samlas hos en 
nämnd 
Alternativet kan utformas på några olika sätt. Den nämnd som får ansvaret för ett mer 
samlat påverkansuppdrag kan i första hand antingen vara Miljö- och klimatnämnden eller 
Nämnden för konsument- och medborgarservice. I ett senare skede av översynen kan det 
naturligtvis uppstå andra möjliga nämndsindelningar där detta ansvarsområde kan 
placeras. Ansvaret kan omfatta hela det ansvar övriga nämnder i grupperingen har kring 
påverkan eller begränsas till att inte omfatta det ansvar som idag ligger på Trafiknämnden 
och/eller Kretslopp och vattennämnden  

Till fördelarna med detta alternativ hör att det ger en potential till effektiviseringen 
genom den samordning av resurser kring arbetet med påverkan, som blir möjlig. Inom 
kommunikationsarbetet är denna effekt kanske allra tydligast. Då alternativet begränsar 
antalet kontaktytor ökar det även möjligheterna till en mer sammanhållen politisk 
styrning av arbetet med att påverka beteenden. På samma sätt ökar det även transparensen 
i stadens organisation inom det aktuella området. En sammanhållen organisering av 
arbetet med att påverka beteenden ökar även förutsättningarna för uppföljning och 
tydlighet i de ekonomiska förutsättningarna. 

Alternativet har även ett antal nackdelar. Till dessa hör risken för att kompetensen hos 
berörda medarbetare kan försvagas då man riskerar att tappa kopplingen till 
kärnverksamhet och den utveckling som sker inom området samt inblicken i behoven hos 
verksamheter och brukare. Komplexiteten i arbetet ökar också när flera sakområden ska 
hanteras inom en verksamhet. Det kan i sin tur leda till att arbetet blir mer tungrott. 
Ytterligare en svaghet i alternativet är att det för verksamheter och brukare riskerar att 
leda till en oklarhet i rollfördelningen mellan ansvaret för beteendepåverkan och ansvaret 
för själva utförandet av insatser inom det aktuella området. 



25 
 

   

 

Mycket talar för att landets kommuner behöver utveckla sina former för dialog med och 
medverkan av, både invånare och näringsliv. Detta kräver i sin tur en god kompetens 
bland de tjänstepersoner och politiker som företräder kommunen i sådana sammanhang. 
Det här alternativet ger förutsättningar för en utveckling av den kompetensen på den 
förvaltning som får ett mer samlat ansvar för påverkansuppdragen. Samtidigt finns det 
naturligtvis en risk för att motsvarande kompetens försvagas på de övriga förvalt-
ningarna i grupperingen. 

En variant av det här alternativet är att inte samla alla uppdragen kring beteende-
påverkan hos en nämnd utan istället låta Trafiknämnden och/eller Nämnden för kretslopp 
och vatten behålla sitt nuvarande ansvar för påverkan av beteenden inom miljö- och 
klimatområdet. Till fördelarna med ett sådant sätt att organisera det aktuella området hör 
att den eller de nämnder som står utanför samordningen dels undviker de nackdelar som 
alternativet medför dels har större förutsättningar för att, inom den egna förvaltningen, 
samordna insatser kring påverkan med konkreta insatser i den egna kärnverksamheten så 
att de får formen av ett sammanhållet åtgärdspaket. Ett exempel på ett sådant 
åtgärdspaket kan vara när Trafikkontoret samordnar påverkansaktiviteter kring resvanor 
med utbyggnad av cykelvägar.  

Nackdelen med varianten av alternativet där inte alla påverkansuppdrag samlas hos en 
nämnd är naturligtvis att en sådan lösning försvagar alla de fördelar som det mer 
omfattande alternativet medför. 

Vid en samlad bedömning framstår fördelarna med det här alternativet som tillräckligt 
många och tydliga för att det bör belysas ytterligare i fas två av översynen av 
facknämndsorganisationen. 

Alternativ 2. Alla externa påverkansuppdrag samlas hos nämnden för konsument och 
medborgarservice och alla interna påverkansuppdrag samlas hos miljö- och 
klimatnämnden  
Även det här alternativet kan utformas på några olika sätt.  Det externa respektive det 
interna uppdraget kan antingen omfatta hela det ansvar övriga nämnder i grupperingen 
har kring påverkan eller begränsas till att inte omfatta det ansvar som idag ligger på 
trafiknämnden och/eller kretslopp och vattennämnden. 

Alternativet innebär ett steg i samma riktning som alternativ 1 men i mer begränsad form. 
Det innebär i sin tur att flera av fördelarna med det föregående alternativet är giltiga även 
här men med mindre effekt. Det gäller för möjligheterna till effektivisering, politisk 
styrning, transparens och uppföljning.  

På samma sätt innebär det här alternativet att flera av nackdelarna med det föregående 
alternativet kvarstår men i en mindre omfattning. Det gäller för farhågorna kring 
kompetensen, komplexiteten och rollfördelningen. Till nackdelarna med alternativ två 
hör även att det kräver någon form av samordning mellan de två nämnderna som ansvarar 
för beteendepåverkan. 

I den mån det här alternativet kombineras med att uppdraget att påverka beteenden ligger 
kvar på en eller flera av de nämnder som för närvarande har ett sådant uppdrag, blir 
skillnaderna mot dagens organisering relativt marginella.  
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Alternativ 3. Alla forsknings- och utvecklingsinitiativ samlas på en nämnd 
Alternativet innebär att alla kontakter med och all medverkan i, olika former av 
forsknings- och utvecklingsinitiativ samlas på en nämnd. Fördelarna med detta är främst 
att det möjliggör en tydligare samordning inom staden. Det skapar också förutsättningar 
för en tydligare kontaktyta gentemot akademi och näringsliv. 

Nackdelarna med alternativet är påtagliga. Det riskerar att öka avståndet mellan 
forsknings- och utvecklingsinitiativ och de berörda förvaltningarna och därigenom 
försvåra utvecklingen av kompetensen inom dessa. Det samma gäller för möjligheterna 
att implementera resultaten av insatserna i den ordinarie verksamheten. Alternativet 
riskera även att mandatet hos den som företräder staden i mötet med akademi och 
näringsliv försvagas. 

Alternativ 4. All rådgivning, energi-, vatten-, kemikalie-, avfalls- samlas hos en nämnd 
Alternativet skulle innebära att rådgivningen samlades antingen på Miljö- och klimat-
nämnden eller på Nämnden för konsument och medborgarservice. Den mer traditionella 
kundservice som flertalet förvaltningar bedriver berörs inte av det här alternativet. 
Ytterligare en utformning inom det här alternativet är att dela upp ansvaret på extern 
respektive intern rådgivning 

Till fördelarna med det här alternativet hör en ökad tydlighet när all rådgivning sker på 
ett och samma ställe. Alternativet ger även en ökad möjlighet att fånga göteborgarnas 
samlade behov och önskemål inom området.  

Alternativets tillkortakommanden består främst i att det är svårt att skilja rådgivning från 
det mer generella uppdraget att påverka beteenden. Vidare innebär alternativet att 
rådgivningen skiljs från huvudmannaskapet hos ansvarig nämnd. Det medför i sin tur 
stora krav på kompetensen hos de medarbetare som ska hantera rådgivningen men har sin 
organisatoriska placering hos en annan nämnd.  

En uppdelning i en internt och en externt ansvarig nämnd för rådgivning medför risker 
för suboptimering av resurser då snarlika frågor hanteras inom två nämnder. Det minska 
troligen även tydligheten i organiseringen. 

Alternativ 5. Miljö- och klimatnämndens ansvar renodlas till att enbart omfatta 
myndighetsutövning 
Alternativet innebär att Miljö- och klimatnämndens ansvar fokuseras kring myndighets-
utövning inom framförallt livsmedelskontroll och miljötillsyn. En sådan organisering 
förutsätter i sin tur att ansvaret för att samordna och driva stadens miljöstrategiska arbete 
placeras inom någon annan organisation t ex på stadsledningskontoret eller någon av 
nämnderna inom grupperingen kring stadsutveckling. På samma sätt behöver också 
ansvaret för miljöövervakning flyttas till annan nämnd t ex Byggnadsnämnden eller 
Trafiknämnden och/eller Park- och naturnämnden. 

Förtjänsterna med en sådan organisation är främst att den renodlar nämndens uppdrag 
och som en effekt av detta även ökar transparensen i stadens organisation. Det minskar 
även risken för att miljö- och klimatnämnden ställs inför målkonflikter mellan sitt 
myndighetsuppdrag och sitt engagemang inom andra målområden. 
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Till avigsidorna med det här alternativet hör att det omintetgör synergieffekterna mellan 
nämndens myndighetsuppdrag och de andra uppdrag som nämnden har idag. Alterna-
tivet innebär också att delar av nämndens nuvarande uppdrag måste flyttas till någon 
annan nämnd. Svårigheten är förmodligen störst när det gäller placeringen av det 
miljöstrategiska arbete som miljö- och klimatnämnden samordnar och driver idag. Till 
bilden hör också att även om målkonflikter blir lättare att hantera inom miljö- och 
klimatnämnden innebär det inte att de upphör att vara ett dilemma för stadens samlade 
organisation. 

Även om det finns flera påtagliga nackdelar med alternativet blir resultatet av en samlad 
bedömning ändå att det bör belysas mer ingående i fas två av översynen av stadens 
facknämndsorganisation. I en sådan fördjupning inom det här alternativet bör även ingå 
att belysa kopplingar och samband till den del av organisationsöversynen som hanteras 
inom grupperingen stadsutveckling. På samma sätt bör en fördjupning av det här 
alternativet även belysa möjligheten att samla ytterligare myndighetsuppdrag under 
samma nämnd. 

Alternativ 6. Miljö- och klimatnämnden och Nämnden för konsument och 
medborgarservice sammanförs till en nämnd  
I det samlade uppdraget för Nämnden för konsument och medborgarservice ingår 
framförallt många beröringspunkter till Nämnden för intraservice och till 
Färdtjänstförvaltningen. Frågan om att eventuellt sammanföra hela eller delar av nämnder 
bör i det här fallet därför hanteras inom grupperingen Service.   

Alternativ 7. Nämnden för konsument- och medborgarservice delas. En del läggs 
samman med Miljö- och klimatnämnden, en annan läggs ihop med Nämnden för 
intraservice  
Då den större delen av det ansvar som ligger på Nämnden för konsument- och 
medborgarservice hör hemma inom grupperingen Service, bör även värderingen av detta 
alternativ hanteras inom den grupperingen. 

Alternativ 8. Miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret förs samman till en 
förvaltning som stödjer två nämnder 
Alternativet hör snarast hemma inom grupperingen stadsutveckling och bör därför 
hanteras inom den grupperingen 

4. 10 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
Vid en samlad värdering av de olika alternativen inom grupperingen framstår 
nackdelarna med flera av alternativen som allt för stora för att det ska vara meningsfullt 
med en fördjupad belysning av dem. Ytterligare några av alternativen bör värderas inom 
andra grupperingar än miljö och klimat. 

Två av alternativen bedöms dock dels rymmas inom den aktuella grupperingen dels 
innehålla tillräckligt många fördelar utifrån målbilden för översynen och dess principiella 
utgångspunkter för att motivera en fortsatt genomgång under fas två av översynen. Det 
gäller för alternativen 1 och 5. 

Förslaget till fortsatt inriktning på översynen inom grupperingen kring påverkan inom 
området miljö och klimat blir därmed att en fördjupad genomlysning sker inom följande 
områden:  
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• Den nuvarande organisationen 
• Flera eller alla uppdrag kring påverkan av beteenden i en ekologiskt hållbar 

riktning samlas hos en nämnd 
• Miljö- och klimatnämndens uppdrag renodlas till myndighetsutövningen inom 

miljö- och klimatområdet 
 

Det finns naturligtvis vissa beroendeförhållanden mellan de två alternativen. Om alla 
uppdrag kring påverkan av beteenden samlas hos miljö- och klimatnämnden är det inte 
samtidigt möjligt att renodla den nämndens ansvar till att enbart omfatta 
myndighetsutövning. Alternativet blir då istället att samla påverkansuppdragen hos 
Nämnden för konsument- och medborgarservice eller hos någon av nämnderna inom 
grupperingen kring stadsutveckling. 

4.11 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom miljö- och klimatområdet inte innebär några påtagliga begränsningar för alternativ 
organisering inom någon av de övriga grupperingarna inom översynen. Däremot bör flera 
av de alternativ som uppmärksammats i det här sammanhanget behandlas inom andra 
grupperingar.  Vidare kan arbetet inom framförallt grupperingarna stadsutveckling och 
service komma att leda fram till helt nya indelningar inom nämndsorganisationen. Detta 
kan i sin tur naturligtvis påverka den organisatoriska utformningen inom grupperingen 
miljö och klimat. 
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5. Lokalförsörjning 
 
5.1 Sammanfattning 
I ett första skede fokuseras arbetet inom grupperingarna på att identifiera och värdera 
alternativ till den nuvarande organiseringen. Inom grupperingen Lokalförsörjning har 
detta resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad 
genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd upphör 

och uppdraget hanteras istället av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden  
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet knyts till en exploateringsfunktion 
• Rollen som byggherre samlas utanför Lokalnämnden och Idrotts- och 

föreningsnämnden  

 
5.2 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De facknämnder som har uppdrag inom området lokalförsörjning är: Kommunstyrelsen, 
Lokalnämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden. Kommunstyrelsens roll i 
grupperingen förklaras av att Lokalsekretariatet är organiserat inom Stadslednings-
kontoret och därmed har Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. De berörda nämndernas 
uppdrag inom området framgår av respektive reglemente.  
I Kommunstyrelsens ansvar ingår att:  

• leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet 
med att ta fram styrande dokument   

• ansvara för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens 

• ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även det övergripande ansvaret för bl a :  

• den strategiska planeringen för göteborgssamhällets utveckling  
• den kommunala servicen  
• verksamhet och ekonomi i kommunens nämnder och bolag  
• kommunens personalpolitik  
• kommunens informations- och kommunikationsverksamhet  
• kommunens internationella samarbete  
• utvecklingen av den kommunala demokratin  
• ansvar för strategisk planering av lokaler för verksamheter inom kommunen  

 

Stadsledningskontoret är utöver en Ledningsstab och en Förvaltningsstab organiserat i 
områdena Välfärd och utbildning, Stadsutveckling, Ekonomi, HR, Juridik samt  
Kommunikation. Lokalsekretariatet är organiserat som en avdelning inom området 
Stadsutveckling 
 

Lokalnämnden ansvarar för att: 
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• Tillhandahålla och självständigt förvalta alla typer av verksamhetsfastigheter som 
tillhör Göteborgs Stad och externt inhyrda lokaler för verksamheter inom 
Göteborgs Stad.  

• Projektledning avseende ny- och ombyggnation, hyresförhandlingsverksamhet 
samt råd och anvisningar.  

• Tillräckligt antal säkerhetsklassade lokaler finns att tillgå för övernattning vid 
idrottscuper och andra ungdomsevenemang 

• Utveckla energisparåtgärder, minska behovet av reparationer och värna resurserna 
för planerat underhåll.  

Lokalförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i en Serviceavdelning, en 
Fastighetsavdelning samt en Projektavdelning. En väsentlig del av Lokalnämndens 
samlade uppdrag består i att förvalta stadens verksamhetslokaler. Denna del av nämndens 
uppdrag hanteras inom grupperingen Förvaltning och underhåll. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för 

• Förvaltning och drift av dels idrotts- och motionsanläggningar med tillhörande 
aktivitetsytor och markområden dels simhallar 

• Upplåtelse till stadsdelsnämnder respektive uthyrning till föreningslivet av dessa 
anläggningar 

• Förvaltning av frilufts- och parkanläggningar  
• Centrala selektiva och generella föreningsbidrag samt övrigt stöd till 

föreningslivet 
• Hantering och upplåtelse av lokaler i samband med övernattningsverksamhet vid 

idrottscuper mm 
 

Idrotts- och föreningsförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhets-
områdena Planering och utredning, Fastighet, Samordning samt Anläggning 
 
En väsentlig dela av Idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområden ligger utanför den 
aktuella grupperingen. Andra delar av nämndens verksamhet hanteras inom 
grupperingarna förvaltning och underhåll, kultur och fritid samt inom grupperingen 
stadsutveckling 

5.3 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har i sin roll som Kommunstyrelsens förvaltning en självklar 
relation till förvaltningarna inom den aktuella grupperingen. I den rollen ingår bland 
annat ett ansvar för samordning och ledning av de olika verksamheterna. I ansvaret ingår 
också att stödja kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning och uppsikt.  
 
Inom grupperingen lokalförsörjning har Stadsledningskontoret dessutom en aktiv roll då 
Lokalsekretariatet som bl a har ansvar för kommunens strategiska lokalplanering är 
organiserat inom stadsledningskontoret.  
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5.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
I grupperingen lokalförsörjning finns flera tydliga gränssnitt mellan de berörda 
facknämnderna och såväl stadsdelsnämnder som bolagsstyrelser. 

Kommunstyrelsen har genom Lokalsekretariatet det övergripande ansvaret för 
lokalförsörjningen till framförallt stadsdelarnas, social resursförvaltnings och 
utbildningsförvaltningens olika verksamheter men också till övriga förvaltningar och 
bolag inom staden. Lokalnämnden har en lika naturlig del i det arbetet genom sitt ansvar 
för projektering och genomförande av ny- till- och ombyggnationer för de aktuella 
nämndernas behov. Lokalnämnden ansvarar även för inhyrningen av de externa lokaler 
som dessa nämnder har behov av för att kunna bedriva sina olika verksamheter. 

Gränssnittet mot bolagssektorn består främst i att staden har ett stort antal byggande 
organisationer i såväl förvaltnings- som bolagsform.  De olika byggande organisa-
tionerna inom staden följer en gemensam byggprocess, GBP. Syftet med processen är att 
säkerställa ett gemensamt och kvalitetssäkrat arbetssätt för stadens byggande förvalt-
ningar och bolag genom att ge stöd och styrning vid genomförande av bygguppdrag. 
Totalt berör processen 27 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Av dessa är 6 
stycken fackförvaltningar; Lokalsekretariatet, Lokalförvaltningen, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Kretslopp och vatten, Trafikkontoret och Fastighetskontoret. De 
övriga 21 berörda organisationerna återfinns inom bolagssektorn 

Gränssnittet mot bolagssektorn består vidare i att några av stadens bolag även äger och 
förvaltar verksamhetslokaler som används av både facknämnder och stadsdelsnämnder 
och där ofta Lokalförvaltningen är mellanhyresvärd. Detta gäller inte minst för HIGAB 
men även för Förvaltnings AB Göteborgslokaler   

5.5 Processbeskrivning 
Gränssnitten och flödena inom och mellan de berörda nämnderna inom området 
lokalförsörjning kan på ett översiktligt plan beskrivas med en process som består av två 
olika delar. Den första delen tar sin utgångspunkt i befolkningsprognoser, 
fastighetsplaner mm och leder fram till en övergripande lokalförsörjningsplan. I den 
beskrivs behoven i volymer och tidsperspektiv men i regel inte genomförandet av 
enskilda objekt. I processens andra del beskrivs på en mer operativ nivå hur behovet 
kring ett konkret objekt blir tillgodosett. 

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan leds av lokalsekretariatet i dialog med 
lokalförvaltningen och med stadsdelsförvaltningarna m fl utifrån deras ansvarar för 
genomförandet av själva verksamheten. Olika former av myndighetskrav ska också 
hanteras i arbetet med planen. I den slutliga lokalförsörjningsplanen beskrivs 
konsekvenser utifrån fastighets - och verksamhetsbehov samt lokaleffektivitet. 

Den andra delen av processen har sin utgångspunkt i verkställandet av ett mer konkret 
behov av verksamhetslokaler. Behovet kan aktualiseras av berörda verksamheter och då i 
regel ha sin grund i den mer långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Det kan även ha sitt 
ursprung i politiska initiativ eller i framställningar från föreningar och organisationer med 
önskemål om olika former av lokaler eller anläggningar. Det övergripande syftet med de 
insatser som bedrivs inom denna del av processen är att lokalbehovet ska bli tillgodosett 
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  
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Lokalförsörjningsplan 
 

 
 

De berörda parterna i denna andra del av processen utöver nämnden som bedriver den 
aktuella verksamheten är Lokalsekretariatet, Lokalnämnden samt Idrotts- och 
föreningsnämnden. I den mån lokalbehovet även aktualiserar mark- och planfrågor är 
även Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden involverade i processen. 
Byggnadsnämnden är dessutom berörd av de bygglovsärenden som oftast blir aktuella 
inom processen. De bolag som tillsammans bildar ett lokalkluster inom stadens 
bolagsorganisation är ibland också parter i processen. Det gäller inte minst för HIGAB i 
sin roll som fastighetsägare och förvaltare gentemot stora delar av Kulturnämndens 
lokalbehov. 

Lokalsekretariatet har en övergripande roll även i den här delen av processen. Utifrån ett 
uppdrag från den verksamhetsansvariga nämnden gör lokalsekretariatet en prövning och 
ett vägval för den fortsatta hanteringen.  Med dessa bedömningar som utgångspunkt kan 
Lokalsekretariatet uppdra till Lokalförvaltningen att genomföra en förstudie. Denna leder 
i sin tur fram till ett yttrande till den verksamhetsansvariga nämnden. Om den nämnden 
ställer sig bakom yttrandet får Lokalnämnden i uppdrag av Lokalsekretariatet att 
tillgodose lokalbehovet genom en inhyrning eller en om- till- eller nybyggnation. Om 
lokalbehovet tillgodoses genom inhyrning agerar sedan oftast Lokalnämnden som 
mellanhyresvärd i någon form. 

I de fall där behovet rör någon form av lokal eller anläggning för idrotts- eller 
föreningsverksamhet, ska frågan hanteras av Idrotts- och föreningsnämnden i samråd 
med Lokalsekretariatet. Lokalnämnden har då ingen roll i denna lokalförsörjning. 
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Lokalförsörjning 

 

 

5.6 Utmaningar inom grupperingen 
Göteborgs Stad står inför en rad stora utmaningar inom området lokalförsörjning. Till 
dessa hör framförallt: 

• Stora behov av fler verksamhetslokaler 

• Behoven genererar stora investeringsvolymer och därmed även ökade 
hyreskostnader för de verksamhetsansvariga nämnderna 

• Förtätningen av staden innebär svårigheter att få fram lokaler till kommunal 
service då det är svårt att hitta byggbar mark och svårt att uppnå önskad kvalitet 
på utemiljön 

• Ökad andel inhyrning i takt med att staden förtätas innebär ökade lokalkostnader 
för staden 

• Brister i kvalitet i delar av nuvarande verksamhetslokaler framförallt i förskolor 
och skolor byggda under 50- till 70-talet. 

• Långa ledtider inom planprocessen och lokalförsörjningsprocessen 

• Möjligheterna att identifiera lokalbehov och prioritera bland dessa inom kultur- 
och fritidsområdet då verksamheterna inte är lagstyra och behoven i mindre 
utsträckning kan härledas ur befolkningsprognoser. 

• Äldre, bevarandevärda samt Q-märkta byggnader är svåra att anpassa till nutida 
krav på verksamhetens lokaler 
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Vid värderingen av olika organisatoriska lösningar bör deras möjlighet att möta dessa 
utmaningar få stort genomslag. 

Långa ledtider 
De långa ledtiderna inom planprocessen och lokalförsörjningsprocessen är förmodligen 
den utmaning som skapar störst frustration hos de berörda nämnderna. Inte minst i ett 
skede där staden expanderar kraftigt och behovet av fler verksamhetslokaler därför är 
mycket stort. I samband med översynen av organisationen inom grupperingen kring 
lokalförsörjning identifierades även ett antal förändringar som skulle kunna bidra till 
kortare ledtider inom området.  

En bättre framförhållning i arbetet skulle göra det möjligt att tidigarelägga den inledande 
delen av lokalförsörjningsprocessen och på så sätt etablera ett mer proaktivt 
förhållningssätt. Det förutsätter i sin tur att formerna för Lokalsekretariatets arbete 
förändras så att de strategiska frågorna i planeringen hamnar i fokus på ett tydligare sätt 
än idag. För detta ska bli möjligt krävs i sin tur att mer operativa frågor hanteras 
annorlunda t ex direkt av den verksamhetsansvariga nämnden. Ett annat sätt att skapa 
ökade förutsättningar för det strategiska arbetet är naturligtvis att öka bemanningen på 
Lokalsekretariatet 

Genom ett utökat mandat till verksamhetsansvariga nämnder kring mer avgränsade 
lokalanpassningar i egna och externa lokaler ökar inte bara Lokalsekretariatets 
förutsättningar att arbeta mer strategiskt. Det kortar även ledtiderna för genomförandet av 
dessa mer begränsade lokalanpassningar. 

Ledtiderna kan även kortas genom att påskynda arbetet med politiskt fastställda 
ramprogram för olika typer av verksamhetslokaler och till dessa koppla standardiserade 
”konceptbyggnader”.  Det möjliggör i sin tur prefabricerade lösningar i byggnationen av 
verksamhetslokaler vilket ger både kortare ledtider och lägre kostnader. 

En förenkling av rutinerna kring investeringsbeslut skulle också kunna bidra till kortare 
ledtider. Detta kan ske genom att ställningstaganden kring lokalinvesteringar utformas 
som rambeslut inom verksamhetsområden istället för objektsbeslut. En sådan förändring 
ger förenklade rutiner och kortare ledtider vid förändring mellan om- och tillbyggnad 
respektive nybyggnation 

Ramprogram med ”konceptbyggnader” skulle tillsammans med förenklade rutiner kring 
investeringsbeslut ge förutsättningar för en snabbare och enklare upphandlingsprocess då 
flera objekt kan upphandlas vid ett och samma tillfälle. 

Genom en förenklad hantering av tidiga förstudier skulle, utifrån bedömningar kring 
lokaleffektivitet och ett begränsat investeringsutrymme, ett antal uppdrag från de 
verksamhetsansvariga nämnderna kunna sorteras bort i ett tidigare skede. Det skulle i sin 
tur frigöra planeringsresurser och minska kostnaderna för mer övergripande förstudier. 

Flertalet av dessa uppslag kring möjligheterna att korta ledtider i arbetet med lokalför-
sörjning kan genomföras utan en förändring i nämndsorganisationen. De möjligheter som 
beskrivs bygger snarare på förändringar i arbetssätt och rutiner. Samtidigt kan naturligtvis 
en funktionell nämndsorganisation underlätta arbetet. 
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5.7 Andra kommuner 
Som en del i den omvärldsorientering som sker inom översynen av 
facknämndsorganisationen ingår att belysa hur de större kommunerna i Sverige har valt 
att organisera motsvarande verksamheter. 

Stockholm 
Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger i Stockholm på den verksamhets-
ansvariga nämnden. På den kommuncentrala förvaltningen, Stadsledningskontoret, finns 
en controllerfunktion kring lokalförsörjning men dess uppdrag är mindre omfattande än 
Lokalsekretariatets. I Stockholm har man valt att organisera genomförandet av 
lokalförsörjningen i två bolag. Det ena ansvara för försörjningen av utbildningslokaler, 
det andra har motsvarande ansvar för olika former av omsorgslokaler. Idrottsnämnden i 
Stockholm har inte någon roll som byggherre. Ansvaret för byggnation av idrottslokaler 
och anläggningar ligger i Stockholm främst på Fastighetsnämnden.  

Malmö 
Lokalsekretariatets närmaste motsvarighet i Malmö heter Lokaler i Malmö, LiMa, och är 
organiserat under Fastighetsnämnden. I LiMas uppdrag ingår den strategiska planeringen 
kring förvaltningarnas verksamhetslokaler. I Malmö ligger ansvaret för lokalförsörj-
ningen på Servicenämnden. Den nämnden har ett brett ansvarsområde som även omfattar 
stora delar av det som i Göteborg är organiserat på Nämnden för intraservice, Nämnden 
för konsument- och medborgarservice samt Park och naturnämnden. Servicenämnden har 
även ansvar för måltidsverksamhet och färdtjänst. Inte heller i Malmö ansvarar Fritids-
förvaltningen för byggnationen av idrottslokaler eller anläggningar.  

Köpenhamn 
Köpenhamn har valt att organisera ansvaret för lokalförsörjning under Økonomi-
forvaltningen. Det är överborgmästarens förvaltning och i den meningen det som mest 
liknar den centrala förvaltningen för staden. I den förvaltningen finns en avdelning vars 
ansvar omfattar både byggnation och förvaltning av kommunala verksamhetslokaler. I 
förvaltningen finns också en avdelning för övergripande lokalplanering. 
 
Kultur- og fritidsforvaltningen i Köpenhamn ansvarar för verksamheterna i de olika 
lokalerna med den har inte ansvaret för byggnationen av sina egna verksamhetslokaler. 

5.8 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  
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Alternativ 1. Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd 
upphör och uppdraget hanteras istället av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden  
Alternativet innebär att Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag med ansvar 
för att bygga lokaler och anläggningar för sitt eget verksamhetsområde flyttas från 
nämnden för att istället hanteras av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden i enlighet med 
den process och rollfördelning som gäller för övriga verksamhetslokaler. 

Till fördelarna med en sådan förändring av ansvarsfördelningen mellan nämnderna hör 
att det blir färre parter som bygger lokaler och därmed underlättas samordningen av 
stadens byggverksamhet och en ökad effektivitet i arbetet. På samma sätt ökar 
möjligheterna till en samordning av själva planeringsarbetet kring lokalförsörjning om 
det inte är spritt på lika många nämnder. Det ökar i sin tur även förutsättningarna för en 
sammanhållen politisk styrning av området. 

Vidare är personalvolymen på den del av Idrotts- och föreningsförvaltningens 
verksamheter som arbetar med byggnation mycket begränsad. Den sårbarhet som detta 
innebär minskar kraftigt om ansvaret flyttas till Lokalnämnden. 

En förändring i linje med det här alternativet har även nackdelar. En sådan är att 
förändringen riskerar att medföra längre ledtider då den process som inbegriper 
Lokalsekretariatet och Lokalnämnden i nuläget innehåller fler steg och därmed riskerar 
att vara mer omständlig. Ytterligare en nackdel är att förändringen försvagar kopplingen 
mellan byggandet och förvaltandet av den aktuella typen av lokaler. Detta kan begränsa 
genomslaget för den förvaltande organisationens synpunkter och erfarenheter vid 
projekteringen av nya lokaler inom samma verksamhetsområde. 

En sammantagen bedömning av alternativet ger vid handen att fördelarna med 
alternativet är tillräckligt många för att motivera en fördjupad analys under översynens 
andra fas. 

Alternativ 2. Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 
Det här alternativet innebär att hela eller delar av det ansvarsområde som idag ligger på 
Lokalsekretariatet skulle flyttas till en av de befintliga facknämnderna. Till de nämnder 
som skulle kunna vara aktuella för att ta ansvar för hela eller delar av Lokalsekretariatets 
uppdrag hör framförallt Lokalnämnden och Fastighetsnämnden. 

I den mån Lokalsekretariatets uppgifter enbart delvis förs över till en befintlig nämnd bör 
uppgifter som investeringsplanering och ansvaret för lokalförsörjningsplanen ligga kvar 
på Kommunstyrelsen. Det samma gäller för ramprogram och strategier. Vid en delning av 
ansvarsområdet skulle uppgifter som projektstyrning, hyresmodellen, lokalbanken och 
processägarskap kunna överföras till en annan nämnd. 

En sådan förändring skulle medföra att en större del av eller hela lokalförsörjnings-
processen hanteras av en nämnd. Det skulle i sin tur kunna medföra kortare ledtider och 
en tydligare ansvarsfördelning. Till fördelarna med alternativet hör även att 
Lokalsekretariatet placeras i ett sammanhang där frågor kring lokalförsörjning och 
lokalplanering står i centrum. Om förändringen inte omfattar hela Lokalsekretariatets 
uppdrag ger alternativet dessutom förutsättningar för en renodling av avdelningens mer 
strategiska uppgifter. 
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I Lokalsekretariatets uppdrag ingår att överpröva enskilda nämnders och bolags önskemål 
kring lokalförsörjning utifrån en samlad bedömning kring lokaleffektivitet och 
prioriteringar inom ett givet investeringsutrymme. Till alternativets svagheter hör att 
mandatet för denna överprövande roll försvagas om denna del av Lokalsekretariatets 
uppdrag flyttas från Kommunstyrelsen till en facknämnd. På ett liknade sätt finns det en 
risk att förutsättningarna för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt försvagas om styrelsen inte 
längre har samma direkta styrning över Lokalsekretariatet. 

Även här resulterar en samlad genomgång av alternativets för- och nackdelar i 
bedömningen att alternativet bör belysas ytterligare i fas 2 av översynen. 

Alternativ 3. Lokalsekretariatet knyts närmare till Kommunstyrelsen 
Närheten till Kommunstyrelsen är viktig för Lokalsekretariatet framförallt när det gäller 
det mandat som avdelningen har gentemot övriga delar av kommunens organisation.  I ett 
organisationsperspektiv ingår Lokalsekretariatet redan i Kommunstyrelsen förvaltning. 
Frågan om mandat och närhet till kommunstyrelsen blir därför i första hand något som 
bör hanteras i en diskussion om arbetsformer inom Stadsledningskontoret och i relation 
till Kommunstyrelsen och inte något som löses genom en förändrad nämndsorganisation.  
Det är t ex fullt möjligt för Kommunstyrelsen att inom den rådande organisationen bilda 
ett utskott med ett särskilt ansvar för lokalfrågor och på så sätt stärka det perspektivets 
plats i kommunstyrelsens politiska avvägningar och prioriteringar. 

Alternativ 4. Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en exploateringsfunktion 
Parallellt med arbetet inom grupperingen lokalförsörjning pågår motsvarande arbete inom 
grupperingen stadsutveckling. I den senare grupperingen behandlas stadens plan- och 
exploateringsprocess. I den mån det arbetet resulterar i att ett av alternativen är en mer 
renodlad exploateringsfunktion kan det vara intressant att flytta Lokalsekretariatet till 
denna. 

Fördelarna med en sådan lösning skulle vara att arbetet med lokalförsörjning får en 
starkare ställning i ett tidigt skede av exploateringsprocessen. Då stärks förutsättningarna 
för att både behoven av och lokaler för, den kommunala servicen kommer in tidigt i 
planeringen av nya områden. Till fördelarna hör även att den kommunala servicens 
lokalbehov vägs in tidigt i den samlade investeringskalkyl som görs upp för ett nytt 
bostadsområde. 

Till svagheterna med alternativet hör en risk för att behovet av lokalförsörjning i redan 
befintliga bostadsområden inte får samma uppmärksamhet i den långsiktiga planeringen. 
Det finns även en risk att alternativet skulle medföra ett minskat fokus på utveckling av 
det befintliga beståndet av verksamhetslokaler. 

Det här alternativet har många beröringspunkter med alternativ två och det är därför 
naturligt att i översynens andra fas även belysa Lokalsekretariatets koppling till en 
eventuell renodlad exploateringsfunktion   

Alternativ 5. Lokasekretariatet omvandlas till en planerande och byggande nämnd  
I det här alternativet bryts Lokalsekretariatet loss från Kommunstyrelsen och bildar en 
egen nämnd. Till den nämnden förs även det byggande uppdraget som idag ligger på 
Lokalnämnden. 
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Fördelarna med en sådan lösning är främst att den ger en ökad politisk tydlighet med en 
nämnd som har hela ansvaret för projektstyrning samt projektledning och inhyrning. Mot 
detta talar att det blir ytterligare en nämnd vilket snarare försvårar den samlade politiska 
styrningen av kommunen. Alternativet skapar dessutom ett nytt gränssnitt mellan 
byggande och förvaltning. Personalvolymen på en sådan förvaltning blir dessutom 
relativt liten. Fördelarna med detta alternativ bör vara möjliga att uppnå inom alternativ 
två. Samtidigt undviker man då några av dess nackdelar. 

Alternativ 6. Rollen som byggherre samlas utanför Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden  
Antalet byggande organisationer inom Göteborgs Stad är stort. Det finns anledning att 
värdera om detta är det mest effektiva sättet att organisera denna verksamhet. En åtgärd 
för att minska antalet aktörer skulle kunna vara att samla det byggande uppdraget på färre 
organisationer genom att flytta över denna del av Lokalnämndens och Idrotts- och 
föringsnämndens uppdrag till en annan av stadens byggande organisationer. En möjlighet 
inom detta alternativ är att förlägga ansvaret på något av de bolag som idag har ett 
liknade uppdrag antingen inom Lokalklustret eller inom Framtidens byggherrebolag. En 
sådan konstruktion förutsätter att ägandet av den nybyggda lokalen ligger på 
Lokalnämnden som då även förvaltar den.  

En annan möjlig konstruktion inom detta alternativ är att rollen som byggherre knyts till 
en exploateringsfunktion. 

Till fördelarna med alternativet hör att det ökar möjligheterna till samordningsvinster när 
antalet byggande organisationer minskar. Det ger i sin tur ökade förutsättningar för en 
större effektivitet inom området. Även i det här alternativet skulle en av fördelarna vara 
att det tydliggör det politiska ansvaret då det samlade ansvaret ligger på en nämnd 
eventuellt även med ansvar för inhyrning. 

Till nackdelarna hör naturligtvis att alternativet innebär en utökning av volymerna som 
hanteras inom bolagssektorn vilket inte är i linje med den politiska ambitionen för 
stadens organisering. Trots detta innehåller alternativet tillräckligt många intressanta 
aspekter för att förtjäna en mer grundlig belysning i fas två av översynen. 

Alternativ 7. Blockförhyrning och förhyrning av enskilda bostäder hanteras av samma 
organisation 
I dagsläget ansvarar Lokalnämnden för blockförhyrning av bostäder för vissa grupper. 
Det kan t ex vara för personer som beviljats ett boende med särskild service, BmSS. I de 
fall samma bostadsbehov löses genom inhyrning av en enskild lägenhet ansvarar 
fastighetsnämnden för detta. Denna ordning är ur flera aspekter inte optimal men frågan 
är av en mycket operativ karaktär och bör lösas av de två nämnderna i en annan ordning 
än genom den aktuella facknämndsöversynen. 

Alternativ 8. Ökad och utvidgad delegation till verksamhetsansvarig nämnd 
I samband med beskrivningen av de utmaningar som staden står inför inom grupperingen 
lokalförsörjning behandlades några tänkbara åtgärder för att korta de ledtider som idag 
råder för att tillgodose verksamhetsansvariga nämnders lokalbehov. En av dessa åtgärder 
var att öka delegationen till de verksamhetsansvariga nämnderna för mer avgränsade 
lokalanpassningar i egna och externa lokaler. Förändringen skulle kunna omfatta såväl 
höjda beloppsgränser som en utvidgning till att även gälla för externa hyresvärdar. 
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Som tidigare konstaterats kräver denna förändring ingen översyn av stadens 
facknämndsorganisation. Den bör därför hanteras i annan ordning. 

 
 
5.9 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativen 
1, 2,4 och 6 dvs : 

• Den nuvarande organisationen 
• Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd upphör 

och uppdraget hanteras istället av Lokalsekretariatet och Lokalnämnden  
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 
• Hela eller delar av Lokalsekretariatet knyts till en exploateringsfunktion 
• Rollen som byggherre samlas utanför Lokalnämnden och Idrotts- och 

föreningsnämnden  

De olika alternativen i förslaget till fortsatt inriktning på översynen kan naturligtvis helt 
eller delvis kombineras på olika sätt. 

5.10 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom området lokalförsörjning främst har beröringspunkter med grupperingarna 
Stadsutveckling samt Förvaltning och underhåll. Det finns därför skäl att göra en samlad 
bedömning av inriktningen på det fortsatta arbetet i översynen för dessa tre grupperingar.   
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6. Förvaltning och underhåll 
 
6.1 Sammanfattning 
I ett första skede fokuseras arbetet inom de olika grupperingarna på att identifiera och 
värdera alternativ till den nuvarande organiseringen. Inom grupperingen kring 
Förvaltning och underhåll har detta resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på 
översynen där en fördjupad genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 

naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs i 
en nämnd.  

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget gällande mark, anläggningar och 
byggnader samt säkerställande av daglig drift som idag hanteras av 
Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Kretslopp och vattennämnden 
inklusive Fastighetsnämndens förvaltning av mark sammanförs i en nämnd. 

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom 
Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

De olika alternativen i förslaget till fortsatt inriktning på översynen kan helt eller delvis 
kombineras på olika sätt. 

6.2 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De facknämnder som har uppdrag inom området förvaltning och underhåll är: 
Lokalnämnden, Trafiknämnden, Park- och naturnämnden, Fastighetsnämnden, Kretslopp 
och vattennämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden. De berörda nämndernas 
uppdrag inom området framgår av respektive reglemente. 

Väsentliga delar av nämndernas ansvarsområden ligger utanför den aktuella grupperingen 
och hanteras inom en eller flera av översynens andra grupperingar.   

Lokalnämnden 
Av Lokalnämndens reglemente framgår att den ansvarar för att: 

• Tillhandahålla och självständigt förvalta alla typer av verksamhetsfastigheter som 
tillhör Göteborgs Stad och externt inhyrda lokaler för verksamheter inom 
Göteborgs Stad.  

• Projektledning avseende ny- och ombyggnation, hyresförhandlingsverksamhet 
samt råd och anvisningar.  

• Tillräckligt antal säkerhetsklassade lokaler finns att tillgå för övernattning vid 
idrottscuper och andra ungdomsevenemang 

• Utveckla energisparåtgärder, minska behovet av reparationer och värna resurserna 
för planerat underhåll.  

Lokalförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i en Serviceavdelning, en 
Fastighetsavdelning samt en Projektavdelning. 
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Trafiknämnden 
Trafiknämnden skall tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra 
trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar. 

Nämnden ansvara för: 
• Att upplåta och underhålla kommunens ban- och väganläggningar 
• Kollektivtrafikanläggningar, gator och allmänna platser för vilka kommunen är 

huvudman 
• Gaturenhållning, snöröjning  
• Kommunens parkeringspolitik 
• Att kollektiva transporttjänster tillhandahålls 
• Stadens inre vattenvägar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- 

och skötselansvar samt vissa kajer och färjelägen. 

Trafikkontoret är utöver stödfunktioner organiserat i verksamhetsområdena Specialist och 
sakområden, Samhälle och planering, Investering och exploatering samt Dagliga 
leveranser. 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden har ett förvaltar-, skötsel- samt utvecklingsansvar för: 

• Stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik 
• Naturområden som har stora frilufts-, natur- och kulturvärden 
• Park- och friluftsanläggningar, lek- och badplatser samt Slottsskogen inkl 

djurpark, Trädgårdsföreningen 
• Stadens vattendrag och sjöar  
• Skötseln av grönytor, planteringar inom trafikområden och gatumark där skötseln 

inte ankommer på trafiknämnden samt av skulpturer, fontäner och offentliga 
toaletter 

• Att utför och samordnar barmarks- och vinterväghållning av allmänna gator, 
parker och andra platser, parkskötsel  

• Att utför arbetsmarknadspolitiska insatser 
 
Park och naturförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i ett 
verksamhetsområde för förvaltning och planering samt tre olika verksamhetsområden 
med utföraruppdrag.  

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ansvara för: 

• Att förvärva, iordningställa och tillhandahålla samt sälja och upplåta mark 
• Bostadsförsörjning  
• Kommunens mark- och exploateringsverksamhet 
• Försäljning, förvärv och upplåtelse av fast egendom samt förvaltning av 

kommunens fasta egendom och byggnader på ofri grund 
• Samordning av kommunens insatser på det bostadssociala området samt 

anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov  
• Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag och kommunalt 

bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning 
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• Samordning av kommunens arbete vad avser fysisk tillgänglighet  
 
Fastighetskontoret är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhetsområdena 
Mark, Strategisk planering, Exploatering, Förvaltning samt Boende. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämndens ändamål är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. 
Nämnden ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och 
miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt verka för en god 
resurshushållning. 

Nämnden ansvara för att  
• Fullgöra det ansvar staden har för vattenförsörjning, avloppshantering och 

avfallshantering 
• Förvalta och utveckla stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
• Utveckla nya produktions- och distributionsmetoder för vattenförsörjning och 

avloppshantering samt metoder för avfallshantering 
• Nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas på samtliga avslutade deponier på av 

staden ägd mark 

Nämnden driver också verksamheten Återbruket vid Kretsloppsparken, Alelyckan. 
Återbruket finansieras med verksamhetens intäkter medan övriga verksamheten är 
finansierad via va-taxa och avfallstaxa. 

Förvaltningen kretslopp och vatten är utöver stödfunktioner, organiserad i avdelningarna 
Dricksvattenproduktion, Ledningsnät, Avfall samt Utveckling och projekt 

Idrotts- och föreningsnämnden 
Av Idrotts- och föreningsnämndens reglemente framgår att den ansvarar för att: 

• Förvaltning och drift av dels idrotts- och motionsanläggningar med tillhörande 
aktivitetsytor och markområden dels simhallar 

• Upplåtelse till stadsdelsnämnder respektive uthyrning till föreningslivet av dessa 
anläggningar 

• Förvaltning av frilufts- och parkanläggningar  
• Centrala selektiva och generella föreningsbidrag samt övrigt stöd till 

föreningslivet 
• Hantering och upplåtelse av lokaler i samband med övernattningsverksamhet vid 

idrottscuper mm 

Idrotts- och föreningsförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhets-
områdena Planering och utredning, Fastighet, Samordning samt Anläggning 

6.3 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har i sin roll som kommunstyrelsens förvaltning en naturlig 
relation till förvaltningarna inom den aktuella grupperingen. I den rollen ingår bland 
annat ett ansvar för samordning och ledning av de olika verksamheterna. I ansvaret ingår 
också att stödja kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning, uppsikt och 
ärendeberedning. Lokalsekretariatet som är en avdelning på Stadsledningskontoret har 



43 
 

   

 

genom sitt ansvar för strategisk lokalplanering en direkt inverkan på vad som ska byggas 
och i ett senare skede även driftas och underhållas.    
 
6.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
I grupperingen kring förvaltning och underhåll finns flera tydliga gränssnitt mellan de 
berörda facknämnderna och såväl stadsdelsnämnder som bolagsstyrelser. 

Lokalnämnden har genom sitt uppdrag att förvalta alla typer av verksamhetsfastigheter en 
tydlig relation till framförallt stadsdelarnas, Social resursförvaltnings och 
Utbildningsförvaltningens olika verksamheter men i viss utsträckning också till andra 
förvaltningar och bolag inom staden. Detta gäller fastigheter som är i kommunen ägo, 
men Lokalnämnden ansvara även för extern inhyrning av verksamhetslokaler och fyller 
då en funktion av mellanhyresvärd och är den part som verksamhetsnämnden har kontakt 
med när det gäller lokalfrågor. 

Gränssnittet mot bolagssektorn består främst i att staden har ett stort antal organisationer, 
både i förvaltnings- och bolagsform, som förvaltar och underhåller mark, anläggningar 
och byggnader av mer eller mindre likartad karaktär. Inte minst gäller detta för bolagen 
inom lokal- respektive bostadsklustret, men även bolagen inom energi-, hamn- och 
kollektivtrafikklustret tillsammans med de regionala bolagen äger tillgångar som kräver 
förvaltnings- och underhållsinsatser. Gränssnittet mot bolagssektorn består vidare i att 
några av stadens bolag även äger och förvaltar verksamhetslokaler som används av både 
facknämnder och stadsdelsnämnder.  Detta gäller inte minst för HIGAB men även för 
Förvaltnings AB Göteborgslokaler och i dessa sammanhang har Lokalförvaltningen ofta 
rollen som mellanhyresvärd.  

Verksamheterna inom grupperingen har också en gränsyta till Trygg, vacker stad, vilket 
är en samverkansplattform för att uppnå ökad kvalitet i det offentliga rummet. Park- och 
naturnämnden, Trafiknämnden och Byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för 
verksamhetens mål och riktlinjer, men det är Park- och naturförvaltningen som 
samordnar verksamheten. Den verksamhet som samordnas inom Trygg, vacker stad 
handlar till del om ett förvaltande, framförallt när man i den förvaltande rollen inkluderar 
ett utvecklande perspektiv. I delar gränsar det också till översynens gruppering kring 
stadsutveckling. I den mån som översynen leder fram till en förändrad organisation när 
det gäller stadens arbete kring förvaltning och underhåll samt stadsutveckling kan det 
innebära förändrade behov och förutsättningarna för en samverkansplattform som Trygg, 
vacker stad.    

6.5 Processbeskrivning 
Bland de anläggningstillgångar som berörda facknämnder förvaltar och underhåller finns 
dels de som i väsentliga delar liknar varandra och dels de som mer har karaktären av 
specialanläggning knuten till den enskilda nämndens ansvarsområde. På ett mer generellt 
plan ser dock processen förvaltning och underhåll i allt väsentligt likartad ut oberoende 
av vilken typ av anläggningstillgång som verksamheten avser. Utöver att den förvaltande 
nämnden/förvaltningen själv identifierar, planerar och genomför olika typer av insatser i 
sitt anläggningsbestånd så kan verksamhetsansvarig nämnd, brukare eller annan berörd 
part signalera om behov av insatser.  Själva genomförandet av insatser är uppdelat i tre 
olika typer: Tillsyn och skötsel, reparationer samt planerade åtgärder och underhåll. 
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Tillsammans syftar insatserna till att säkerställa och underhålla lokaler och miljöer för att 
de ska kunna användas av stadens verksamheter och av göteborgare i stort.  

 
Förvaltnings- och underhållsprocessen 

    

6.6 Utmaningar inom grupperingen 
När det gäller arbetet med att förvalta och underhålla stadens olika typer av 
anläggningstillgångar finns det ett flertal utmaningar. Till dessa hör framförallt: 

• Splittrad ”förvaltarkarta” - förvaltnings- och underhållsuppdraget avseende mark, 
byggnader och anläggningar är uppdelat på flera av stadens organisationer, både 
nämnder och bolag. Ansvarsgränserna är svåra att urskilja för utomstående och 
bristande samordning kan innebära effektivitetsförluster. 

• Eftersatt underhåll 
• Balansen mellan andelen egen regi respektive externa utförare 
• Myndighetskrav 
• Ökad mängd mark, anläggningar som ska förvaltas och underhållas ger ökade 

driftskostnader 
• Behovet av samordning kring förvaltning/underhåll mellan olika förvaltningar 

ökar i takt med att staden förtätas 
• Hantering av frågor som ansvarsmässigt fördelars sig på flera nämnder, som 

exempelvis älvkantskydd, skyfallsproblematik och dagvattenproblematik 

Vid värderingen av olika organisatoriska lösningar bör deras möjlighet att möta dessa 
utmaningar få stort genomslag. 
 
6.7 Andra kommuner 
Som en del i den omvärldsorientering som sker inom översynen av facknämnds-
organisationen ingår att belysa hur ett antal andra större kommuner valt att organisera 
motsvarande verksamheter. 

Stockholm 
I Stockholm stad är ägandet och därmed uppdraget att förvalta och underhålls stadens 
lokaler när det gäller skola, förskola och omsorgsverksamhet placerat i två utav stadens 
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bolag. Även det uppdrag gällande förvaltning och underhåll som i Göteborgs Stad ligger 
på Kretslopp och vattennämnden hanteras i Stockholm av ett bolag inom deras 
stadshuskoncern. 

I Stockholm stad har respektive stadsdelsnämnd ett ansvar när det gäller viss förvaltning 
och underhåll inom sitt geografiska område. Detta omfattar bland annat viss 
barmarksrenhållning och vinterväghållning, investeringar i samt skötsel och underhåll av 
parker, parkvägar och grönområden samt skötsel och underhåll av naturområden, 
naturreservat och strandbad. Vissa utav de kommuncentrala parkerna faller dock inom 
ramen för Trafiknämndens ansvar som därutöver också svarar för skötsel av gator, 
samtliga träd på gatumark samt utvecklingen av flertalet av stadens torg. Trafiknämnden i 
Stockholm har det samlade ansvaret för att Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg 
stad att vistas i för både boende, besökare och företag. 

I Exploateringsnämndens uppdrag ingår att förvalta mark inom kommungränsen, medan 
det ligger på Fastighetsnämnden att förvalta mark utanför staden gräns. 
Fastighetsnämnden ansvara även för förvaltning av de fastigheter som inte naturligt 
passar in i de ovan nämnda bolagens ansvarsområde. Det innebär att nämnden förvaltar 
fastigheter av olika karaktär däribland förvaltningsbyggnader, kulturfastigheter, 
saluhallar och idrottsanläggningar.  

Malmö 
I Malmö stad är det i huvudsak tre förvaltningar som har ett uppdrag att förvalta och 
underhålla stadens olika mark, anläggningar och byggnader. När det gäller stadsmiljöer 
och trafikanläggningar så hanteras uppdraget av Gatukontoret och förvaltningen av 
stadens markinnehav i övrigt hanteras av Fastighetskontoret. Båda dessa förvaltningar 
styrs av Tekniska nämnden, dvs Malmö har valt en organisation med en nämnd med 
ansvar för verksamheten inom två separata förvaltningar. Gatukontoret är i allt väsentligt 
en beställarorganisation För utförandet sker upphandling av externa entreprenörer men en 
stor del av beställs också av stadens Servicenämnd. Utöver det som Servicenämnden 
utför på uppdrag av Gatukontoret så ansvarar nämnden för förvaltningen av Malmö stads 
fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid.       

I Malmö stad är VA-verksamheten regionaliserad och ansvaret för förvaltning och 
underhåll ligger på kommunalförbundet VA Syd.    

Köpenhamn 
I Köpenhamns kommun har man valt att organisera förvaltning och underhåll av sina 
verksamhetslokaler i en avdelning inom Økonomiforvaltningen. Inom samma avdelning 
ingår även ansvaret för byggnation av verksamhetslokaler samt en kommuncentral 
inköpsfunktion. Förvaltning och underhåll av mark och anläggningar i övrigt hanteras 
inom Teknik- og miljøforvaltningen.  

VA-verksamheten i Köpenhamn är regionaliserad och ansvaret för förvaltning och 
underhåll ligger på HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) som utöver 
Köpenhamn ägs av sju omkringliggande kommuner.   

Uppsala, Linköping och Örebro 
I Uppsala, Linköping och Örebro är ägandet av kommunens verksamhetslokaler 
organiserat inom ett antal bolag som därmed också har ansvaret för förvaltning och 
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underhåll. Även förvaltning och underhåll när det gäller anläggningar för VA-
verksamheten drivs i bolagsform i Uppsala och Linköping, medan det i Örebro faller 
inom ramen för Tekniska nämndens ansvarsområde. Tekniska nämnden i Örebro 
ansvarar även för förvaltning och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, parker 
m.m. I Uppsala och Linköping ligger motsvarande ansvar på deras Gatu- och 
samhällsmiljönämnd respektive Samhällsbyggnadsnämnden, medan utförandet i 
huvudsak ligger på interna utförarorganisationer eller handlas upp av externa 
entreprenörer. 

6.8 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  

En beskrivning av de olika alternativen kan illustreras med en figur där utgångspunkten 
är dagens organisering av förvaltaransvaret på olika nämnder. 

 
Av bilden framgår att flertalet av de olika nämnderna har förvaltaransvar för både mark, 
anläggningar/byggnader och olika typer av mer avancerade tekniska installationer. De 
följande alternativen innebär att dessa ansvarsområden samlas på färre nämnder 

Alternativ 1. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom trafiknämnden, park- och 
naturnämnden sammanförs i en nämnd. 
Alternativet innebär att man inom en och samma nämnds ansvar sammanför det 
förvaltnings- och underhållsuppdrag som Park- och naturnämnden har beträffande 
stadens park- och naturområden med det som Trafiknämnden har beträffande stadens 
ban- och väganläggningar.  

I figuren har de ansvarsområden som ingår i alternativet markerats 

 

Nämnd Idrott och 
förening

Lokal-
nämnden

Fastighets-
nämnden

Trafik 
nämnden

Park och 
natur

Kretslopp och 
vatten

Förvaltar mark X X X X X X

Förvaltar 
byggnader

X X X X X

Förvaltar 
tekniska 
installationer.

X X X X X

Nämnd Idrott och 
förening

Lokal-
nämnden

Fastighets-
nämnden

Trafik 
nämnden

Park och 
natur

Kretslopp och 
vatten

Förvaltar mark X X X X X X

Förvaltar 
byggnader

X X X X X

Förvaltar 
tekniska 
installationer.

X X X X X
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Till fördelarna med ett sådant alternativ hör ökade möjligheter till samordning 
beträffande planering och genomförande av insatser inom området. Det möjliggör också 
ett mer flexibelt användande av kompetens och det ökar transparensen i relation till 
boende, besökare, näringsliv i och med att det bidrar till färre antal kommunala aktörer 
inom området. Vidare kan ett sammanförande av dessa uppdrag resultera i en 
organisation som blir mer robust i utförandet och som i samband med upphandlingar kan 
möjliggöra större volymer och inte minst möjligheter till samordning som bidrar till ökad 
effektivitet.  

Nackdelar med alternativet kan vara att sammanförandet innebär ett större omfång på 
uppdraget vilket skulle kunna leda till en tungrodd organisation med därpå följande 
svårigheter när det kommer till ledning och styrning. Denna risk bör kunna mötas med en 
effektiv förvaltningsorganisation där rätt fråga hanteras på rätt organisatorisk nivå. Andra 
möjliga nackdelar är delvis beroende på vilka ansvarsområden eller uppdrag som följer 
med det sammanförda förvaltnings- och underhållsuppdraget. I den mån det enbart blir en 
förvaltande verksamhet uppstår en delning mellan strategisk planering å ena sidan och 
förvaltning/daglig leverans å andra sidan som kan innebära effektivitetsförluster.          

Alternativ 2. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 
naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs i en 
nämnd. 
Detta alternativ innebär motsvarande förändring som i alternativet ovan, med det tillägget 
att även Fastighetsnämndens uppdrag gällande förvaltning och underhåll av mark 
inkluderas. Följande figur illustrerar alternativet. 

 
Resonemanget kring för- och nackdelar med alternativet är likartat det som ovan förts när 
det gäller alternativ 1, även om omfånget på uppdrag är något mer omfattande och 
därmed förstärks både vissa för- och nackdelar. Exempelvis bidrar detta alternativ än mer 
till en ökad effektivitet, en sammanhållen ”förvaltarkarta” och därmed en ökad 
transparens i förhållande till boende, besökare och näringsliv samtidigt som omfånget på 
uppdraget blir än större än i alternativ 1. 

Den sammantagna bedömningen av alternativet är att fördelarna är tillräckligt många för 
att motivera en fördjupad analys under översynens andra fas och att det finns en poäng, 
ställt i relation till alternativ 1, med att pröva möjligheten att inkludera Fastighetsnämn-
dens uppdrag kring förvaltning och underhåll av mark. 

Nämnd Idrott och 
förening

Lokal-
nämnden

Fastighets-
nämnden

Trafik 
nämnden

Park och 
natur

Kretslopp och 
vatten

Förvaltar mark X X X X X X

Förvaltar 
byggnader

X X X X X

Förvaltar 
tekniska 
installationer.

X X X X X
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Alternativ 3. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 
naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden, Lokalnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden samt Kretslopp och vattennämnden sammanförs i en 
nämnd.  
I förhållande till de två ovanstående alternativen innebär detta ett ytterligare utvidgat 
uppdrag för den gemensamma organisationen genom att också inkludera den förvaltning 
av mark som idag hanteras av Lokal-, Idrotts- och förenings- samt Kretslopp och 
vattennämnden. I nedanstående figur är ansvarsområdet beskrivet. 

 
Utöver de för- och nackdelar som redogjorts för gällande alternativ 1 så tillkommer ett 
antal ytterligare. 

I den mån som den tätare staden innebär en högre grad av samutnyttjande av markytor 
(exempelvis så kan markytan som är skolgård under vissa delar av dygnet utnyttjas som 
park under dygnets övriga delar) så kan detta alternativ innebära en fördel då en mer 
samordnad hantering underlättas.   

Genom att inkludera den mark som lokalnämnden och idrotts- och föreningsnämnden 
förvaltar i anslutning till sina lokaler/anläggningar kommer verksamhetsnämnder och 
andra kunder eller brukare får fler kontaktytor då byggnaden och omkringliggande mark 
förvaltas av två olika organisationer. Vidare är förvaltandet av mark inom både Idrotts- 
och föreningsnämnden och Kretslopp och vattennämndens av mindre omfattning 
eftersom de inte i regel har mer mark än vad driften av deras anläggningar kräver.  Det 
kan därmed ifrågasättas om en delning av deras förvaltningsuppdrag skulle medverka till 
ökad effektivitet.  

På samma sätt som i alla övriga alternativ som berör Kretslopp och vattennämnden 
kräver det här alternativet en redovisning där den del av ekonomin som finansieras av 
VA-taxan skiljs från övriga kostnader och intäkter.  

Alternativ 4. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Park- och naturnämnden 
sammanförs med förvaltningen av mark inom Lokalnämnden samt Idrotts- och 
föreningsnämnden sammanförs i en nämnd. 
Alternativet innebär att sammanföra förvaltning och underhåll av ”gröna ytor” i 
stadsmiljö inom en och samma organisation. Följande figur visar ansvarsområdet i 
alternativet. 

Nämnd Idrott och 
förening

Lokal-
nämnden

Fastighets-
nämnden

Trafik 
nämnden

Park och 
natur

Kretslopp och 
vatten

Förvaltar mark X X X X X X

Förvaltar 
byggnader

X X X X X

Förvaltar 
tekniska 
installationer.

X X X X X
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Fördelar med detta alternativ är att det finns en transparent och kommunicerbar logik i 
ansvarsfördelningen i förhållande till boende, besökare och näringsliv samtidigt som 
uppdragets omfattning blir mindre än när Trafiknämndens förvaltnings- och 
underhållsuppdrag inkluderas. Att inte Trafiknämnden är inkluderad innebär dock 
nackdelen att alternativet inte i samma utsträckning bidrar till att minska den splittrade 
”förvaltarkartan”. Det minskar även förutsättningarna för en ökad effektivitet. I övrig 
bedöms fördelarna vara de samma som för ovanstående organisationsalternativ, dvs. ökad 
möjlighet till samordning i planering, genomförande och upphandling, flexibelt 
användande av kompetensen samt färre antal aktörer inom området. Även nackdelarna i 
fråga om ett stort omfång på uppdraget som kan innebära svårigheter när det kommer till 
ledning och styrning, en mer tungrodd organisation och ett längre avstånd mellan 
ledningen och den dagliga verksamheten/driften liknar ovanstående alternativ, om än i 
betydligt mindre omfattning eftersom Trafiknämndens förvaltaruppdrag inte är 
inkluderat.         

Alternativ 5. Förvaltnings- och underhållsuppdraget gällande mark, anläggningar och 
byggnader samt säkerställande av daglig drift som idag hanteras av Trafiknämnden, 
Park- och naturnämnden samt Kretslopp och vattennämnden inklusive Fastighets-
nämndens förvaltning av mark sammanförs i en nämnd.  
Alternativet innebär att inom en och samma nämnds ansvar sammanföra förvaltnings- 
och underhållsuppdrag tillsammans med säkerställande av daglig drift när det gäller 
stadens park- och naturområden, ban- och väganläggningar, vatten och avlopps-
anläggning samt avfallshantering. Inom ramen för detta alternativ bör även prövas att den 
förvaltning av mark som fastighetsnämnden ansvarar för kan inkluderas. I figuren nedan 
är alternativet markerat. 

 
Detta alternativ motsvarar en ganska vanligt förekommande organisering av ansvar inom 
flera andra kommuner i landet. Det liknar till exempel i i flera delar det uppdrag som 
tekniska nämnden har i Örebro. Alternativet delar flera av de för- och nackdelar som 
redogjorts för ovan. En kompletterande fördel är att alternativet innebär att uppdraget att 
förvalta sker inom samma organisation som också har ansvaret för själva driften av 
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verksamheten. På så sätt skapas ytterligare förutsättningar för en ökad effektivitet. Detta 
är inte nödvändigtvis uteslutet i ovanstående alternativ, men här är det en uttalad 
inriktning. 

Två av de tydligare nackdelarna med detta alternativ är att det innebär en hög komplexitet 
och stort omfång i uppdraget. En konsekvens av en organisering enligt detta förslag är att 
verksamheten måste göra en redovisningsmässig särskiljning av VA- och avfalls-
kollektivet å ena sidan och verksamheten som finansieras via skattekollektivet å andra 
sidan.  

Den sammantagna bedömningen av alternativet är att fördelarna är tillräckligt många för 
att motivera en fördjupad analys under översynens andra fas. 

Alternativ 6. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- 
och föreningsnämnden sammanförs i en nämnd. 
Alternativet innebär att inom en gemensam organisation sammanföra förvaltningen av 
verksamhetslokaler med byggnader, anläggningar och ytor som används för idrotts- och 
motionsutövning. Figuren illustrerar aölternativet. 

 
Även om detta alternativ i huvudsak avser andra typer av förvaltningsobjekt än alternativ 
1 så bygger det på den liknande principen att sammanföra ansvar som idag är delat. 
Därför är det rimligt att anta att även detta alternativ innebär ökad möjlighet till 
samordning i planering, genomförande och upphandling och flexibelt användande av 
kompetensen och därmed en ökad effektivitet. Alternativet innebär också färre aktörer 
inom området. Vid en sammanslagning av förvaltningsuppdraget skulle uppdraget bli 
mer omfattande och därutöver innefatta anläggningar av olika karaktär däribland några 
som kräver mer specifik kompetens, framförallt avseende bad- och isanläggningar. När 
det gäller flera anläggningar inom Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag finns det 
vidare vissa svårigheter att göra ett särskiljande mellan förvaltningsuppdraget å ena sidan 
och verksamhetsdriften å andra sidan. För flera anläggningar blir dessutom de rena 
verksamhetsuppdragen små om det separeras från förvaltaruppdraget. Det kan också 
medverka till att föreningslivet tvingas till flera kontaktytor i den mån de har synpunkter 
på driften av verksamheten då denna många gångar har stora beröringspunkter till hur 
anläggningen förvaltas. 

Alternativ 7. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- 
och föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom Fastighets-
nämnden sammanförs i en nämnd. 
Detta alternativ liknar det föregående, men med tillägget att även byggnaderna som idag 
förvaltas av Fastighetsnämnden inkluderas. Omfattningen på alternativet framgår av 
följande figur. 
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Resonemanget kring för- och nackdelar med alternativet är likartat det som ovan förts när 
det gäller alternativ 6, men då uppdraget blir mer omfattande så innebär det att vissa utav 
för- och nackdelarna förstärks. Exempelvis bidrar detta alternativ än mer till en 
sammanhållen ”förvaltarkarta” och därmed en ökad effektivitet och  transparens i 
förhållande till boende, besökare och näringsliv samtidigt som omfånget på uppdraget 
ökar. 

Den sammantagna bedömningen av alternativet är att fördelarna är tillräckligt många för 
att motivera en fördjupad analys under översynens andra fas och att det finns en poäng, 
ställt i relation till alternativ 6, med att pröva möjligheten att inkludera 
fastighetsnämndens uppdrag kring förvaltning och underhåll av byggnader.  

Alternativ 8. Förvaltnings- och underhållsuppdraget av Fastighetsnämndens 
”strategiska” lokaler förs över till annan förvaltarorganisation, exempelvis inom 
lokalklustret, alternativt genomförs extern försäljning av lokalerna. 
Alternativet innebär dels en omfördelning av förvaltningsuppdrag i relation till stadens 
andra förvaltande organisationer, dels en renodling när det gäller vilka lokaltyper som 
staden överhuvudtaget ska äga. Det finns ett uppdrag som hanterar denna fråga och den 
bedöms kunna lösas i en annan ordning än genom den aktuella facknämndsöversynen.    

Alternativ 9. Fastighetsnämndens förvaltaruppdrag som följer av ansvaret för 
samordning inom det boendesociala området förs över till Förvaltnings AB Framtiden. 
Alternativet innebär att genomförandet av de förvaltnings- och underhållsinsatser som 
kan bli aktuella för Fastighetsnämnden när det gäller kommunala kontrakt för hushåll 
som av medicinska eller sociala skäl inte på egen hand kan ordna en bostad ska överföras 
till Förvaltnings AB Framtiden. Fördelen med en sådan lösning är att har en organisation 
med kompetens och erfarenhet för denna typ av förvaltaruppdrag, medan det inom 
fastighetsnämnden är en mycket liten del av verksamheten. En svårighet i sammanhanget 
är att lägenheterna det handlar om inte enbart är allmännyttans och det kan finnas 
synpunkter på en ordning där Framtiden har ett förvaltaruppdrag i privata hyresvärdars 
fastighetsbestånd.  

Frågan är av en mycket operativ karaktär och även om det kan finnas skäl att se över 
ansvarfördelningen kring dessa lägenheter bör den hanteras utanför facknämnds-
översynen.  

Alternativ 10. Förvaltnings- och underhållsuppdraget för samtliga i grupperingen 
berörda nämnder sammanförs i en gemensam organisation. 
Alternativet innebär att inom er organisation sammanföra de förvaltnings- och 
underhållsuppdrag som idag ansvarsmässigt ligger på Trafiknämnden, Park- och 
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naturnämnden, Lokalnämnden, Fastighetsnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden samt 
Kretslopp och vattennämnden. I figuren nedan är ansvarsområdet markerat. 

 
Flera utav tidigare nämnda för- och nackdelar är aktuella även när det gäller detta 
alternativ, men här blir givetvis frågan kring omfattningen på uppdraget för en sådan 
organisation väldigt central. Bland kommunerna som besökts inom ramen för översynen 
finns det ingen som valt att samla förvaltandet av hela mångfalden av 
anläggningstillgångar inom en om samma organisation på detta sätt. Bedömningen är att 
en organisation enligt detta alternativ skulle bli alltför omfattande och därmed svår att 
leda och styra både utifrån ett politiskt och ett tjänstemannamässigt perspektiv.  Även i 
detta alternativ krävs att den del av ekonomin som berör VA-kollektivet hanteras för sig.  

6.9 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativen 
2, 5 och 7 dvs : 

• Den nuvarande organisationen 
• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 

naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs i 
en nämnd.  

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget gällande mark, anläggningar och 
byggnader samt säkerställande av daglig drift som idag hanteras av 
Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Kretslopp och vattennämnden 
inklusive Fastighetsnämndens förvaltning av mark sammanförs i en nämnd. 

• Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom 
Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

De olika alternativen i förslaget till fortsatt inriktning på översynen kan helt eller delvis 
kombineras på olika sätt. 

6.10 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom området förvaltning och underhåll främst har beröringspunkter med grupperingarna 
stadsutveckling samt lokalförsörjning. För de alternativ som berör Idrotts- och 
föreningsnämnden finns det också tydliga beröringspunkter med grupperingen kultur och 
fritid. Det finns därför skäl att göra en samlad bedömning av inriktningen på det fortsatta 
arbetet i översynen för dessa grupperingar.  
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7. Stadsutveckling 
 
7.1 Sammanfattning 
I ett första skede fokuseras arbetet inom de olika grupperingarna på att identifiera och 
värdera alternativ till den nuvarande organiseringen. Inom grupperingen Stadsutveckling 
har detta resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad 
genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Två planerande nämnder och två nämnder som genomför och förvaltar 
• En planerings- och exploateringsfunktion organiseras under Kommunstyrelsen, en 

planerande nämnd och två genomförande och förvaltande nämnder 
• En planerande nämnd och två nämnder som genomför och förvaltar 
• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och 

Byggnadsnämnden sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade 
ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden sammanförs till 
en nämnd. 

I den fortsatta översynen ingår också att värdera: 

• Behovet av att komplettera alternativen med en myndighetsnämnd 
• Möjligheterna att även integrera det ansvar som idag ligger på Miljö- och 

klimatnämnden i alternativen 
• Möjligheten att lägga beställningsansvaret för den strategiska planeringen på 

Kommunstyrelsen 
• Möjligheten att i det sista av alternativen även tillföra Nämnden för kretslopp och 

vattens samlade ansvarsområde vid en eventuell sammanslagning av 
Trafiknämnden och Park- och naturnämnden 

 
7.2 Utgångspunkter för grupperingen 
På ett övergripande plan kan stadsbyggnadsprocessen beskrivas utifrån delprocesserna  
samhällsplanering, formella planeringsprocesser, genomförande, olika former av 
myndighetsutövning, dagliga leveranser samt vidmakthållande. 
 
De olika delprocessernas förhållande till de grupperingar som arbetet inom 
facknämndsöversynen utgår ifrån, framgår av nedanstående tabell. 
 
Delprocess inom 
stadsbyggnadsprocessen 

Gruppering inom 
facknämndsöversynen 

Samhällsplanering Stadsutveckling 
Formella planeringsprocesser Stadsutveckling 
Genomförande Stadsutveckling 
Myndighetsutövning Stadsutveckling 

Miljö och klimat 
Dagliga leveranser  Förvaltning och underhåll 
Vidmakthållande Förvaltning och underhåll 
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Detta innebär att fokus på arbetet inom den här grupperingen ligger på samhällsplanering 
på en övergripande strategisk nivå, mer formella planeringsprocesser, genomförande 
oftast genom någon form av byggande samt myndighetsutövning. Parallellt med arbetet i 
grupperingen Stadsutveckling har ett motsvarande arbetet skett inom grupperingen 
Förvaltning och underhåll. Då genomförande och förvaltning ofta är tätt samman-
länkande är det naturligt att inom den här aktuella grupperingen även beröra ansvaret för 
förvaltning. 
 
För att inte komplicera beskrivningarna och värderingarna av de olika alternativen allt för 
mycket är förvaltaransvaret i detta avsnitt konsekvent beskrivet som att det är fördelat på 
två nämnder där den ena nämndens huvudansvar är kopplat till förvaltning av mark och 
den andras till byggnader.  
 
Samtidigt finns inom grupperingen kring Förvaltning och underhåll några alternativ 
beskrivna där förvaltaruppdraget är fördelat på annat sätt. Det är naturligtvis fullt möjligt 
att fördela ansvaret för förvaltning i de olika alternativen inom stadsutveckling på en, två 
eller flera nämnder.  
 
7.3 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
Inom grupperingen Stadsutveckling har arbetet bedrivits i dels en mindre arbetsgrupp, 
dels i en större gruppering. Den mindre arbetsgruppen har bestått av företrädare för 
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Park- 
och naturförvaltningen samt Stadsledningskontoret. Syftet har varit att här samla de 
förvaltningar som har ett huvudansvar för samordning, planering och genomförande inom 
stadsutvecklingsområdet. 
 
I den större arbetsgruppen har dessutom deltagit företrädare för Miljöförvaltningen, 
Kulturförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen samt Social resursförvalt-
ningen. De tillkommande förvaltningarna bidrar med sin expertkompetens inom olika 
delar av området. 
 
I det här sammanhanget beskrivs uppdrag och organisation för den mindre gruppen av 
nämnder. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och vatten 
och för att driva och samordna den fysiska planeringen för Göteborg.  
I ansvaret ingår att: 

• genomföra planeringsarbete och planläggning  
besluta i ärenden rörande bygglov och förhandsbesked 

• handha kommunens mätningsväsende och ansvara för och förvalta kommunens 
grundläggande geografiska information 

• begära verkställighetsförordnande  
• anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, som inte är av 

principiell beskaffenhet 
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• besluta om och meddela dispens för kommunala naturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden och kulturreservat 
 

Stadsbyggnadskontoret är utöver stödfunktioner, organiserad i avdelningarna 
Planavdelning, Byggavdelning, Geodataavdelning, Strategisk avdelning, 
Lantmäteriavdelning samt Verksamhetsstyrning 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden är formell markägare till all kommunal mark och ansvarar för: 

• Att förvärva, iordningställa och tillhandahålla samt sälja och upplåta mark 
• Bostadsförsörjning  
• Kommunens mark- och exploateringsverksamhet 
• Försäljning, förvärv och upplåtelse av fast egendom samt förvaltning av 

kommunens fasta egendom och byggnader på ofri grund 
• Samordning av kommunens insatser på det bostadssociala området samt 

anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov  
• Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag och kommunalt 

bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning 
• Samordning av kommunens arbete vad avser fysisk tillgänglighet  

 
Fastighetskontoret är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhetsområdena 
Mark, Strategisk planering, Exploatering, Förvaltning samt Boende. 

Trafiknämnden 
Trafiknämnden skall tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra 
trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar. 

Nämnden ansvarar för: 
• Att upplåta och underhålla kommunens ban- och väganläggningar 
• Kollektivtrafikanläggningar, gator och allmänna platser för vilka kommunen är 

huvudman 
• Gaturenhållning, snöröjning  
• Kommunens parkeringspolitik 
• Att kollektiva transporttjänster tillhandahålls 
• Stadens inre vattenvägar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- 

och skötselansvar samt vissa kajer och färjelägen. 

Trafikkontoret är utöver stödfunktioner organiserat i verksamhetsområdena Specialist och 
sakområden, Samhälle och planering, Investering och exploatering samt Dagliga 
leveranser. 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden har ett förvaltar-, skötsel- samt utvecklingsansvar för: 

• Stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik 
• Naturområden som har stora frilufts-, natur- och kulturvärden 
• Park- och friluftsanläggningar, lek- och badplatser samt Slottsskogen inkl 

djurpark, Trädgårdsföreningen 
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• Stadens vattendrag och sjöar  
• Skötseln av grönytor, planteringar inom trafikområden och gatumark där skötseln 

inte ankommer på trafiknämnden samt av skulpturer, fontäner och offentliga 
toaletter 

• Att utföra och samordnar barmarks- och vinterväghållning av allmänna gator, 
parker och andra platser, parkskötsel  

• Att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser 
 

Park och naturförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i ett 
verksamhetsområde för förvaltning och planering samt tre olika verksamhetsområden 
med utföraruppdrag.  

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämndens ändamål är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. 
Nämnden ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och 
miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt verka för en god 
resurshushållning. 

Nämnden ansvarar för att  
• Fullgöra det ansvar staden har för vattenförsörjning, avloppshantering och 

avfallshantering 
• Förvalta och utveckla stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
• Utveckla nya produktions- och distributionsmetoder för vattenförsörjning och 

avloppshantering samt metoder för avfallshantering 
• Nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas på samtliga avslutade deponier på av 

staden ägd mark 

Nämnden driver också verksamheten Återbruket vid Kretsloppsparken, Alelyckan. 
Återbruket finansieras med verksamhetens intäkter medan övriga verksamheten är 
finansierad via va- och avfallstaxa. 
Förvaltningen Kretslopp och vatten är utöver stödfunktioner, organiserad i avdelningarna 
Dricksvattenproduktion, Ledningsnät, Avfall samt Utveckling och projekt  

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår att 

• leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet 
med att ta fram styrande dokument  

• ansvara för samordning och gränsdragning mellan nämnderna  
• ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
• att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige  

 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även det övergripande ansvaret för bl a  

• den strategiska planeringen för göteborgssamhällets utveckling 
• den kommunala servicen 
• verksamhet och ekonomi i kommunens nämnder och bolag  
• kommunens personalpolitik  
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• kommunens informations- och kommunikationsverksamhet  
• kommunens internationella samarbete  
• utvecklingen av den kommunala demokratin  
• ansvar för strategisk planering av lokaler för verksamheter inom kommunen  

 
Stadsledningskontoret är utöver en Ledningsstab och en Förvaltningsstab organiserat i 
områdena Välfärd och utbildning, Stadsutveckling, Ekonomi,  HR, Juridik samt 
Kommunikation. I arbetet inom den här grupperingen är det framförallt området 
Stadsutveckling som är berört. 
 
7.4 Relationen till Stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har genom framförallt arbetet på avdelningen Stadsutveckling en 
central roll i samordningen av stadens arbete inom stadsutvecklingsområdet. 
Stadsledningskontoret har utöver detta också ett uttryckligt koordineringsansvar för flera 
av de större projekten som berör stadens infrastruktur.  Lokalsekretariatet som är en 
avdelning på stadsledningskontoret har ett ansvar för att säkerställa att planeringen av 
stadsutvecklingen även omfattar stadens behov av verksamhetslokaler. 
 
På samma sätt som för övriga grupperingar har Stadsledningskontoret även inom det här 
området en central roll när det gäller att stödja kommunstyrelsens arbete med uppföljning 
och uppsikt.  
 
7.5 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
Ett resultat av den tidigare genomförda organisationsförändringen inom stadsdelssektorn 
var att dessa nämnder fick ett tydligare och utökat ansvar för att lyfta in den sociala 
dimensionen i samhällsplaneringen. Utgångspunkten var att de social erfarenheter som 
stadsdelarna har utifrån sitt grunduppdrag och sitt befolkningsansvar är ett viktigt 
underlag för planering och genomförande av stadens utveckling. I stadsdelsnämndernas 
uppdrag ingår också att utveckla former för dialog med stadsdelens invånare. Flertalet 
stadsdelnämnder har utifrån dessa perspektiv fastställt lokal utvecklingsprogram. 
 
Ett flertal av stadens bolag är involverade i olika delar av stadsutvecklingen. Många av 
dem har främst en roll som genomförare och förvaltare men det finns även bolag som 
utöver detta arbetar med exploatering och andra former av översiktlig samhällsplanering. 
Till den första gruppen hör t ex bolagen inom Förvaltnings AB Framtiden och några av 
bolagen inom Lokalklustret. Till den senare gruppen hör bl a Älvstranden Utveckling, 
Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Stads Parkerings AB. 
 
Inom området Stadsutveckling har staden ett stort antal externa parter att samverka med. 
Hit räknas bland annat Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR ), 
Västragötalandsregionen och Länsstyrelsen. I samband med genomförandet av det 
Västsvenska paketet inom infrastrukturområdet är stadens samarbete med och beroende 
av Trafikverket extra påtagligt. Den regionala fysiska planeringen sker till stora delar i 
samverkan med de övriga kommunerna inom Göteborgsregionen. Tonvikten i 
Länsstyrelsens uppdrag inom det här området ligger på att utarbeta planeringsunderlag 
och att granska stadens egen planering. 
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Flera av de externa parterna har en ofta central roll och ett stort mandat inom 
stadsutvecklingsområdet. Det gör att de i många fall även sätter en yttre ram för hur 
stadens arbete inom området kan bedrivas. En stor del av genomförandet av olika delar 
av stadsutvecklingen sker genom privata exploatörer inom framförallt byggbranschen. 
Även gentemot denna grupp finns därför ett starkt beroendeförhållande.  
 
7.6 Processbeskrivning 
På ett mycket översiktligt plan kan processen för stadsutveckling beskrivas med följande 
figur: 
 

 
 
I den första delen av processen hanteras de strategiska politiska prioriteringarna som 
utgör en grund för det fortsatta arbetet. Här identifieras också de behov som t ex 
demografiska förändringar ger upphov till.  Denna del följs av en planering som sträcker 
sig från mer övergripande genomförandestudier, investeringsplanering och åtgärdsval, till 
förprövningar och detaljplaner. I nästa fas av processen sker det genomförande som 
planeringen lett fram till. Det kan gälla såväl utbyggnad av bostäder och verksamhets-
lokaler som utveckling av infrastruktur. Dessa byggnationer ska sedan förvaltas och 
underhållas. 
 
Inom projektet GEM har Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret 
utarbetat en långt mycket mer detaljerad beskrivning av den del av planeringsprocessen 
som sträcker sig från förprövning till dess att en ny detaljplan vunnit laga kraft. Det 
arbetet fortsätter nu med en processkartläggning, VEX, av genomförandet av en 
utbyggnad efter det att detaljplanen är fastställd. 
 

 
 
7.7 Utmaningar inom grupperingen 
Inom området stadsutveckling återfinns några av de allra största utmaningarna som 
staden står inför.  

• På ett övergripande plan handlar det om att säkerställa en attraktiv och tillgänglig 
stad över tid. Det förutsätter i sin tur en utveckling som säkerställer hållbarhet i 
alla dimensioner. 
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• Göteborg står inför en stor och snabb expansion. Det ställer krav på en väl 
fungerande infrastruktur och ett omfattande bostadsbyggande samt goda 
förutsättningar för en växande arbetsmarknad.  

• Denna expansion ska ske i samklang med en utveckling mot ökad ekologisk 
hållbarhet där frågor kring klimatförändringar, biologisk mångfald och 
hälsosamma miljöer har en central plats.  

• På samma sätt ska denna förändring stärka den sociala hållbarheten i staden så att 
integration och social sammanhållning förstärks och utvecklas. 

• Stadsutvecklingen ska dessutom ske i en dialog med invånarna i staden så att tillit 
och förtroende stärks och där befolkningens möjligheter till delaktighet är goda. 

• De olika insatser som görs inom området måste dessutom utformas så att deras 
inverkan under byggtiden på det vanliga livet i staden minimeras 

 
Även ur ett mer internt perspektiv står staden för ett flertal utmaningar inom området 
stadsutveckling 
 

• Nämndernas och förvaltningarnas möjligheter att på ett framgångsrikt sätt arbeta 
med kompetensförsörjning, resurssättning samt utveckling av ny arbetssätt är 
avgörande för möjligheterna att genomföra de olika utvecklingsinsatserna. 

• För att öka kvaliteten i planering och prioritering behöver förvaltningarna utarbeta 
former för en utvecklad och tidig analys av genomförbarhet i olika projekt. 

• Förmågan att minimera och hantera målkonflikter och obalanser mellan helhet 
och delar i genomförandet har en avgörande betydelse 

• Arbetet med den ekonomiska dimensionen i både planering och genomförande 
behöver utvecklas 

• Långsiktiga och uthålliga politiska inriktningar, ramar och prioriteringar för 
arbetet är en förutsättning 

• Formerna för gemensam kommunikation och dialog inom hela stadsutvecklings-
området behöver utvecklas 

• Den kraftiga expansion som staden står inför kommer att generera ökande 
kostnader för drift och underhåll  

• Stadens förmåga att kunna fånga behoven nu och i framtiden inom området har en 
stor betydelse, inte minst ur ett medborgarperspektiv kring delaktighet och tillit 

 
7.8 Andra kommuner 

Stockholm 
I Stockholm är ansvaret inom stadsutvecklingsområdet fördelat på framförallt 
Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden och Fastighetsnämnden.  
 
I Exploateringsnämndens ansvar ingår att förvalta, utveckla och exploatera stadens mark 
samt att sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende 
Exploateringsnämnden ansvarar även för stadens investeringar i gator, vägar, torg, parker 
och andra allmänna platser inom exploateringsområden. 
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Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för den fysiska planeringen i staden. Ansvaret 
omfattar övergripande planering för bland annat bostadsförsörjning, arbetsplatser, miljö 
och infrastruktur och planer och bygglov för nya bostäder.  
 
Trafiknämndens ansvar omfattar strategisk trafikplanering i staden, gatuskötsel och 
investeringsansvar för gator, vägar och kommuncentrala parker. Nämnden är också 
huvudman för allmänna platser. 
 
På Fastighetsnämnden ligger ansvaret som stadens fastighetsförvaltare för lokaler som 
inte naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag. Nämnden ska tillhandahålla 
och förvalta lokaler primärt för stadens egna verksamheter men i vissa fall även för 
externa hyresgäster. I ansvaret ingår även naturvårdsområden och reservat utanför 
stadens gräns. 

Malmö 
I Malmö har framförallt Stadsbyggnadsnämnden, Servicenämnden och Tekniska 
nämnden ansvar för olika delar av Malmös stadsutveckling. Stadsbyggnadsnämnden och 
Servicenämnden har varsin förvaltning som stödjer dem. Tekniska nämnden stöds av två 
förvaltningar; Fastighetskontoret och Gatukontoret. 
 
I Stadsbyggnadsnämndens ansvar ingår arbetet med översiktlig planering, 
detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning samt service åt 
bostadsmarknadens parter. 
 
De två förvaltningarna under Tekniska nämnden arbetar med förvaltning och 
exploatering av stadens mark. Här ingår även att planera, genomföra och förvalta mark 
och fastigheter i stadsmiljön. Det handfasta genomförandet och förvaltandet sker genom 
kommunens utförarorganisation eller genom upphandling av externa entreprenörer. 
 
Servicenämnden ansvarar för serviceverksamheter, som utförs i kommunal regi. Inom 
området stadsutveckling omfattar det framförallt olika byggande- och förvaltaruppdrag 
som utförs på uppdrag från Tekniska nämnden. Ansvarsområdet omfattar anläggning och 
markskötsel som park- och gaturenhållning I uppdragen ingår även skötsel underhåll och 
drift av kommunala fastigheter. 

Köpenhamn 
I Köpenhamn ligger ansvaret för den mer övergripande planeringen i form av t ex 
översiktsplanen, på Økonomiutvalget som leds av Överborgmästaren. Den huvudsakliga 
delen av Köpenhamns övriga arbete med stadsutveckling är samlat på en nämnd hos 
Teknik- og miljøutvalget. Den nämnden ansvar för såväl planering och genomförande 
som förvaltning och myndighetsutövning.   

Uppsala, Linköping och Örebro 
Arbetet med stadsutvecklingsfrågor är i kommunerna Uppsala, Linköping och Örebro till 
stora delar samlat på någon form av stadsbyggnadsförvaltning som omfattar såväl 
planering och genomförande som förvaltning. I några fall omfattar den förvaltningen 
även miljöfrågorna. Det politiska ansvaret för området är dock uppdelat på ett mindre 
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eller större antal nämnder. I Uppsala stödjer stadsbyggnadsförvaltningen fem olika 
nämnder medan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping arbetar gentemot 
två nämnder. I Örebro är arbetet uppdelat på och Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen. Det politiska ansvaret är fördelat på tre olika nämner. 
 
7.9 Alternativa organisationsformer 
Ur ett mer teoretiskt perspektiv kan organiseringen av nämnderna inom det här området 
utgå från två olika principer. Den ena principen utgår från det sakområde som nämnden 
ansvarar för t ex trafik, park eller fastighet. Inom varje sådant sakområde har nämnden 
ansvar för alla funktioner som t ex planering, genomförande och förvaltning. Principen 
illustreras på ett övergripande plan med följande figur: 
 

 

Göteborgs Stads facknämnder är idag i huvudsak indelade efter den här principen. 

Den andra principen utgår istället från de funktioner som finns inom varje sakområde och 
baserar organisationsindelningen på dessa. Organisation blir då indelad på den andra 
ledden. 

Den interna organisationen inom Köpenhamns Teknik- och miljöförvaltning är i 
huvudsak baserad på denna princip. 
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Det är naturligtvis möjligt att både forma kombinationer av dessa två principer och att 
utforma indelningen i t ex sakområden annorlunda. Den beskrivning av olika alternativ 
till dagens organisation som följer, utgår från någon av dessa principer eller 
kombinationer av dem. 
 
Flera av de följande alternativen berör Kretslopp- och vattennämndens ansvarsområde. 
Generellt gäller därför att dessa alternativ förutsätter att den ekonomiska redovisningen 
särskiljer skattekollektivet från taxekollektivet. 

Alt 1. Två planerande nämnder varav en även ansvarar för genomförande samt två 
förvaltande nämnder 
Alternativet innebär att en nämnd ansvarar för den fysiska planeringen som t ex 
översiktsplaner och detaljplaner. Den nämnden hanterar även bygglovsfrågor. En annan 
nämnd ansvarar för exploateringsfrågor och exploateringsekonomi och investerings-
planering. Den nämnden ansvarar även för genomförandet i exploateringsområden. Två 
nämnder delar på ansvaret för förvaltning. Den ena för mark och den andra för 
byggnader. Alternativet har många likheter med hur Stockholm organiserat motsvarande 
verksamhet. Nedanstående bild illustrera huvuddragen i alternativet. 
 

 
 
En variant inom det här alternativet är att förlägga ansvaret för den övergripande 
planeringen på kommunstyrelsen. I praktiken innebär det att översiktsplanen och andra 
liknande stadenövergripande styrdokument tas fram på beställning av Kommunstyrelsen 
men att den kompetens som krävs för att genomföra uppdraget är organiserade på andra 
förvaltningar. 
 
Det här alternativet kan även utformas så att ansvaret för miljö- och klimatfrågor 
sammanförs med den nämnd som ansvarar för den fysiska planeringen. 
 
Till det här alternativets fördelar hör att det ger ökade förutsättningar för en 
sammanhållen politisk styrning då antalet nämnder som är involverade i såväl den 
strategiska planeringen som genomförande och förvaltning minskar. Av samma skäl ökar 
också transparensen inom området och därmed även möjligheterna för externa parter att 
hitta en väg in i organisationen. Det här alternativet ökar även förutsättningarna för en 
ökad tydlighet kring investeringsekonomin då nämnden med ansvar för 
exploateringsfrågor även får ett tydligt ansvar för beredningen inom detta område. 
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Det är även rimligt att anta att det här alternativet även skulle ge förutsättningar för en 
ökad tydlighet i beslutsprocesser och en snabbare planeringsprocess samt ökade 
möjligheter att hantera målkonflikter. 
 
Alternativet har även avigsidor. Till de tydligaste hör uppdelningen mellan genomförande 
och förvaltning. Den förvaltning som ansvarar för genomförandet i exploateringsområden 
har inget ansvar för hur resultatet ska förvaltas. Det ökar risken för lösningar som är 
olyckliga ur ett förvaltarperspektiv. På samma sätt underlättar denna uppdelning inte för 
den förvaltande organisationens möjligheter att få genomslag för sina erfarenheter vid 
genomförandet i nya områden. Då alternativet förutsätter att de förvaltande 
organisationerna även har ansvar för genomförandet av det planerade underhållet i 
befintliga anläggningar finns det en risk för suboptimering då samma typ av genom-
förande i den meningen är fördelat på flera nämnder. 

Alt 2. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande planeringen. En nämnd ansvarar 
för hela det övriga stadsbyggnadsuppdraget 
I det här alternativet ansvarar Kommunstyrelsen för den övergripande planeringen. Alla 
andra delar av stadsbyggnadsuppdraget inklusive förvaltning hanteras av en nämnd. 
Alternativet kan beskrivas med hjälp av figuren nedan. 

 

 
 
Alternativet har många likheter med hur Köpenhamn har format sin organisation. Det här 
alternativet förutsätter dock att man lyfter ut ansvaret för myndighetsutövningen kring till 
exempel bygglov och placerar det hos t ex en myndighetsnämnd. Till den nämnden kan 
man även välja att föra ansvaret för myndighetsutövningen inom miljöområdet. 
 
Alla de fördelar som alternativ 1 medför får man även i det här alternativet. För flera av 
dem blir effekten troligen ännu tydligare då det i huvudsak bara är en nämnd involverad. 
De nackdelar som följer med alternativ 1 blir inte lika påtagliga i det här alternativet då 
ansvaret för både genomförande och förvaltning ligger på samma nämnd. 
 
Nackdelarna med det här alternativet ligger främst i att ansvarsområdet för nämnden med 
det samlade ansvaret för merparten av stadsbyggnadsuppdraget blir mycket stort. Det gör 
att det politiska uppdraget för den nämnden blir svårt att överblicka och att ta ansvar för. 
Den problematiken blir även en utmaning för den förvaltning som ska stödja nämndens 
arbete. Ett sätt att minska denna svårighet med alternativet kan vara att lyfta ut ansvaret 
för lokalförsörjning och förvaltning av stadens verksamhetslokaler och organisera detta 
under en annan nämnd. 
 
Ytterligare en nackdel är att lösningen med att lyfta ut myndighetsutövningen kring 
bygglov till en annan nämnd leder till att sambandet mellan detaljplanearbetet och arbetet 
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med bygglov går förlorat. En eventuell övergång från stadens nuvarande organisation till 
det här alternativet blir mycket omfattande. Det riskerar att resurser och energi i allt för 
hög utsträckning går till organisationsfrågan på bekostnad av det grunduppdrag som 
nämnden har.  

Alt 3. Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder 
Alternativ tre innebär att två nämnder ansvarar för planeringen inom processen på samma 
sätt som i alternativ 1. Det vill säga ena nämnden ansvarar för planeringen av  
t ex översiktsplaner och detaljplaner. Den nämnden hanterar även bygglovsfrågor. En 
annan nämnd ansvarar för exploateringsfrågor och exploateringsekonomi samt 
investeringsplanering. Skillnaden mot alternativ 1 är främst att de två nämnder som 
ansvarar för förvaltning av mark respektive byggnader även ansvarar för genomförandet i 
form av de byggnationer av olika slag som planeringen leder fram till.  Följande figur 
beskriver alternativet. 
 

 
 
Även det här alternativet går att utforma i en variant där ansvaret för den övergripande 
planeringen förläggs på kommunstyrelsen. Alternativet kan även utformas så att ansvaret 
för miljö- och klimatfrågor sammanförs med den nämnd som ansvarar för den fysiska 
planeringen. 
 
Alternativets fördelar påminner till stora delar om de som gäller för alternativ 1 det vill 
säga ökade förutsättningar för en sammanhållen politisk styrning, ökad transparens, en 
väg in i organisationen samt en ökad tydlighet kring investeringsekonomin. Till för-
delarna hör även att det här alternativet rimligen skulle ge förutsättningar för en ökad 
tydlighet i beslutsprocesser och en snabbare planeringsprocess samt ökade möjligheter att 
hantera målkonflikter. 
 
Till skillnad från alternativ 1 innebär det här alternativet att de två nämnder som ansvarar 
för förvaltning av mark respektive byggnader även ansvarar för genomförandet av 
byggnationer mm inom respektive område. Det innebär i sin tur att gränssnittet mot de 
två planerande nämnderna ligger mellan planering och genomförande. Även i detta 
gränssnitt kan det naturligtvis uppstå friktion när två olika perspektiv och ansvars-
områden är beroende av varandra. 
 
Alternativet skiljer sig från alternativ 2 genom att både planering och exploatering samt 
genomförande och förvaltning är uppdelade på flera nämnder. Det är naturligtvis en 

Vision, behov, 
strategier Planering Genomförande Förvaltning

Exploatering Mark

Ex. ÖP, detaljplan, bygglov Byggnader
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nackdel utifrån några perspektiv men troligen en fördel vid en värdering av möjligheterna 
att genomföra en organisationsförändring utifrån nuvarande förutsättningar. 
 
Sammantaget är fördelarna med det här alternativet tillräckligt många för att det bör 
belysas mer utförligt i översynens andra fas.   

Alt 4. En planerings- och exploateringsfunktion organiseras under Kommunstyrelsen, en 
planerande nämnd och två genomförande och förvaltande nämnder 
Det här alternativet har mycket gemensamt med det närmast föregående men med den 
skillnaden att ansvaret för exploateringsfrågor och exploateringsekonomi samt 
investeringsplanering och den strategiska planering som är förknippad med detta, inte 
förläggs till en enskild nämnd utan placeras som en funktion under Kommunstyrelsen. 
Detta innebär i sin tur att ett antal kompetenser som idag finns på flera olika förvaltningar 
organiseras på stadsledningskontoret. 

 

Fördelarna med detta alternativ består i att det ger Kommunstyrelsen tydligare möjlighet 
att ta ansvar för ett helhetsperspektiv inom stadsutvecklingsområdet. Det bör även kunna 
bidra till en ökad tydlighet i arbetet då Kommunstyrelsen, på ett annat sätt än övriga 
nämnder, har möjlighet att i en samlad bedömning hantera de skilda perspektiv och 
eventuella målkonflikter som kan uppstå inom området.  

Till avigsidorna med alternativet hör att det innebär en relativt stor utökning av 
Kommunstyrelsens ansvarsområde och även av volymen på Stadsledningskontoret. En 
sådan förändring är inte i linje med den nuvarande inriktningen inom dessa områden. Det 
finns även en risk för att Kommunstyrelsen inte kan ge exploateringsfrågorna samma 
utrymme som en särskild nämnd inom detta område skulle kunna göra.  
 
Alternativet tillför ett delvis annat perspektiv på nämndsorganiseringen inom området. 
Det har också flera fördelar som inte fångas i något av de andra alternativen, Detta gör att 
detta alternativ bör belysas mer utförligt i översynens andra fas.  

 Alt 5. En planerande nämnd och två nämnder som genomför och förvaltar 
Ett ytterligare alternativ innebär att en nämnd ansvarar för hela den planerande delen av 
processen med såväl exploateringsfrågor som den fysiska planeringen. I det här 
alternativet är ansvaret för genomförande och förvaltande fördelat på två nämnder, en 
med ansvar för mark och en för byggnader. Figuren nedan beskriver alternativet. 
 

Vision, behov,  
strategier Planering Genomförande Förvaltning 

Planerings- och exploaterings- 
funktion under kommunstyrelsen Mark 

Ex. ÖP, detaljplan, bygglov Byggnader 
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Det här alternativet går också att utforma i en variant där ansvaret för den övergripande 
planeringen förläggs på kommunstyrelsen. Alternativet förutsätter dock också att man 
lyfter ut ansvaret för myndighetsutövningen kring t ex bygglov och lantmäteriverksamhet 
och placerar det hos t ex en myndighetsnämnd. Detta för att undvika en jävsliknande 
situation i nämndens myndighetsutövning. Till den nämnden kan man även välja att föra 
ansvaret för myndighetsutövningen inom miljöområdet. 
 
Förtjänsterna med det här alternativet är till stora delar de samma som med alternativ 3. 
Här förstärks dock fördelarna kring förutsättningar för en sammanhållen politisk styrning, 
ökad transparens, en väg in i organisationen samt för en ökad tydlighet i besluts-processer 
och en snabbare planeringsprocess då ansvaret för fysisk planering och exploatering är 
samlat på en nämnd. Till avigsidorna med alternativet hör dock att ansvarsområdet för 
den aktuella nämnden blir stort vilket kan försvåra möjligheterna att utöva en aktiv 
styrning över hela området. Även i det här alternativet går sambandet mellan 
detaljplanearbetet och arbetet med bygglov förlorat.   
 
Alternativets fördelar gör det dock tillräckligt intressant för att motivera en fördjupad 
genomgång i översynens andra fas. 

Alt 6. En planerande och genomförande nämnd och två förvaltande nämnder 
Även alternativ 6 innehåller en planerande nämnd men skillnaden mot närmast 
föregående alternativ är att den nämnden även ansvarar för genomförandet. 
Förvaltaruppdraget är även i det här alternativet fördelat på två nämnder utifrån ansvaret 
för mark respektive byggnader. Alternativet illustreras i figuren nedan. 
 

 
 

Vision, behov, 
strategier Planering Genomförande Förvaltning

Planering från vision till detalj
Mark

Byggnader

Vision, behov, 
strategier Planering Genomförande Förvaltning

Planering från vision till detalj samt genomförande
Mark

Byggnader
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Även det här alternativet går att utforma i en variant där ansvaret för den övergripande 
planeringen förläggs på kommunstyrelsen. Alternativet förutsätter dock också att man 
lyfter ut ansvaret för myndighetsutövningen kring t ex bygglov och lantmäteriverksamhet 
och placerar det hos t ex en myndighetsnämnd. Till den nämnden kan man även välja att 
föra ansvaret för myndighetsutövningen inom miljöområdet. 
 
Fördelarna med det här alternativet är i det närmaste identiska med alternativ 5. Till 
nackdelarna hör att problemet med det omfattande politiska ansvaret som läggs på en 
enskild nämnd blir ännu mer påtagligt då ansvaret även omfattar genomförandet i 
exploateringsområden. Denna indelning har även nackdelen att ansvaret för 
genomförandet respektive förvaltning delas på flera nämnder. 

Alt 7. Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och 
Byggnadsnämnden sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade 
ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden sammanförs till en 
nämnd. 
Alternativet är utformat utifrån sakområden där nämndernas ansvarsområde omfattar alla 
funktioner från strategisk planering till förvaltning. I det här fallet förs hela nuvarande 
Fastighets- och Byggnadsnämnden samman till en nämnd. På samma sätt läggs även hela 
ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden ihop till en nämnd. 
 
Det är full möjligt att till sammanslagningen av Trafiknämnden och Park- och 
naturnämnden även föra hela det ansvarsområde som ligger på Nämnden för kretslopp 
och vatten. En sammanslagning av Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden förutsätter 
att ansvaret för bygglov och lantmäteriverksamhet lyfts ut och placeras på en 
myndighetsnämnd som t ex Miljö- och klimatnämnden. Alternativet kan illustrera av 
följande figur: 
 

 
 
Till fördelarna med det här alternativet hör att det håller ihop de olika funktionerna 
planering, genomförande och förvaltning inom ett och samma sakområde. Det bygger 
också på den nuvarande grundstrukturen i staden och därför bör förändringen vara 



68 
 

   

 

enklare att genomföra. Alternativet har även ett antal fördelar jämfört med stadens 
nuvarande organisation då antalet nämnder inom området minskar. Till dessa hör ökade 
förutsättningar för en sammanhållen politisk styrning, ökad transparensen, färre vägar in i 
organisationen. Jämfört med dagens organisation skulle det här alternativet rimligen ge 
förutsättningar för en ökad tydlighet i beslutsprocesser och en snabbare planerings-
process samt ökade möjligheter att hantera målkonflikter. 
 
Till nackdelarna hör att de fördelar som beskrivs ovan inte blir lika påtagliga som i flera 
av de tidigare beskrivna alternativen då funktioner som planering, genomförande och 
förvaltning blir fördelade på fler nämnder.  
 
Då alternativet innehåller flera fördelar och dessutom är baserat på en annan 
organisationsprincip än de övriga alternativen bör det belysas mer utförligt i fas två av 
översynen. 
 
7.10 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativen 
3, 4, 5 och 7 dvs : 

• Den nuvarande organisationen 
• Två planerande nämnder och två nämnder som genomför och förvaltar 
• En planerings- och exploateringsfunktion organiseras under Kommunstyrelsen, en 

planerande nämnd och två genomförande och förvaltande nämnder 
• En planerande nämnd och två nämnder som genomför och förvaltar 
• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Fastighetsnämnden och 

Byggnadsnämnden sammanförs till en nämnd och det nuvarande samlade 
ansvarsområdet för Trafiknämnden och Park- och naturnämnden sammanförs till 
en nämnd. 

I den fortsatta översynen ingår också att värdera: 

• Behovet av att komplettera alternativen med en myndighetsnämnd 
• Möjligheterna att även integrera det ansvar som idag ligger på Miljö- och 

klimatnämnden i alternativen 
• Möjligheten att lägga beställningsansvaret för den strategiska planeringen på 

Kommunstyrelsen 
• Möjligheten att i det sista av alternativen även tillföra Nämnden för kretslopp och 

vattens samlade ansvarsområde vid en eventuell sammanslagning av 
Trafiknämnden och Park- och naturnämnden 

 
7.11 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Alla de ansvarsområden som hanteras inom grupperingen Stadsutveckling har starka 
kopplingar till grupperingarna Lokalförsörjning samt Förvaltning och underhåll. Det 
medför att det är svårt att värdera ett enskilt alternativ inom en gruppering utan att 
samtidigt fundera över vilka konsekvenser det får för de två andra grupperingarna. Det 
innebär också att det politiska ställningstagandet kring den fortsatta inriktningen för 
översynens andra fas förutsätter en mer samlad bedömning. 
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8. Service 
 
8.1 Sammanfattning 
I ett första skede fokuseras arbetet inom de olika grupperingarna på att identifiera och 
värdera alternativ till den nuvarande organiseringen. Inom grupperingen Service har detta 
resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad 
genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 

medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd 
tillsammans med hela eller delar av färdtjänstverksamheten med nuvarande 
placering under Trafiknämnden. 

8.2 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden för konsument- och medborgarservice ansvarar för: 

• Samordnad service till medborgarna 
• Samordnad utvecklingen av e-tjänster  
• Stadens kontaktcenter 
• Allmän konsumentpolitisk verksamhet  
• Kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen 
• Energirådgivning 

 
Förvaltningen för konsument- och medborgarservice är utöver stödfunktioner, 
organiserad i verksamhetsområdena budget- och skuldrådgivning, hållbar utveckling, 
konsumentrådgivning, kontaktcenter, service och e-tjänstutveckling samt webbstrategisk 
verksamhet. 

Nämnden för intraservice 
Nämnden för intraservice ansvarar för att: 

• Utföra samordnad intern service till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser 
• Utveckla och driva arbetssätt för den interna serviceutvecklingen 
• Utveckla, leverera, och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i 

staden. 
• Besluta om ärenden gällande stadsgemensamma IT-stöd och i samråd besluta om 

standardiseringar för exempelvis gemensamma verktyg, arbetssätt och mallar. 
 
Förvaltningen Intraservice är utöver stödfunktioner organiserad i verksamhetsområdena 
IT-governance , Tjänst, IT-tjänster, HR, Utbildning/Välfärd, Ekonomi/Styrning/ Ledning, 
samt Kommunikation/Demokrati   

Trafiknämnden - Färdtjänstförvaltningen 
Inom grupperingen service är Trafiknämnden i första hand berörd i rollen som ansvarig 
nämnd för Färdtjänstförvaltningen. Inom detta verksamhetsområde ansvarar 
Trafiknämnden för att: 
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• Ombesörja kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst samt att i förkommande fall 
samordna samhällsbetalda resor 

• Handlägga ärenden enligt av kommunfullmäktige antagna regler för färdtjänsten 
och riksfärdtjänsten i Göteborgs Stad 

• Utfärda de färdtjänsttillstånd, som följer av nämnda grunder 
• I nämndens regi eller genom annan tillhandahålla de transporttjänster, som behövs 

för samhällsbetalda resor 
• Till kommunfullmäktige lämna förslag på avgifter för färdtjänst 

 
Färdtjänstförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i avdelningarna 
Reseservice, Tillstånd, Administrativt stöd, Trafik 
 
8.3 Relationen till stadsledningskontoret 
På samma sätt som för övriga grupperingar har Stadsledningskontoret även inom det här 
området en central roll när det gäller att stödja kommunstyrelsen i att leda och samordna 
staden vilket bland annat inkluderar arbete med uppföljning och uppsikt i relation till 
berörda nämnder. Stadsledningskontoret har också vissa utpekade uppdrag som att leda 
och samordna arbetet när det gäller stadens riktlinjer och regler för styrning av 
kommungemensamma interna tjänster, programmet för e-samhälle, programmet för 
kommunikation och programmet för medborgarservice. 

Samtliga nämnder och förvaltningar som ingår i denna gruppering har relativt nyligen 
varit föremål för förändring när det gäller uppdrag och/eller organisation. I delar har detta 
involverat överföring av verksamheter av mer operativ karaktär som tidigare haft sin 
organisatoriska hemvist inom Stadsledningskontoret. Bland annat gäller detta områden 
som HR, webben och kommungemensam IT. Som en konsekvens har relationen mellan 
Stadsledningskontoret och dessa förvaltningar förändrats och ska motsvara relationen 
som stadsledningskontorets har till övriga fackförvaltningar. Att etablera denna nya roll- 
och ansvarsfördelning är i någon mån en pågående process som hanteras av berörda 
förvaltningar.   
 
8.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
Nämnderna för konsument och medborgarservice respektive Intraservice har genom sina 
uppdrag en självklar relation till stadens andra verksamheter oavsett om de bedrivs i 
bolags- eller nämndform. Uppdraget för Nämnden för Intraservice är tydligt inriktat på 
service internt inom kommunen, dvs till stadens olika förvaltningar, bolag och stiftelser 
medan uppdraget för Nämnden för konsument och medborgarservice är formulerat med 
utgångspunkt från boende, besökare och företagare. Genom sin verksamhet utgör 
Nämnden för konsument och medborgarservice ett stöd och support till stadens nämnder 
och bolag. I delar utvecklas också verksamheten på direkt efterfrågan från dessa, 
exempelvis genom särskilda svarsgrupper inom Kontaktcenter. När det gäller 
verksamheten inom Nämnden för konsument och medborgarservice omfattar 
kundbegreppet därför i någon mån såväl boende, besökare och näringsliv som stadens 
egna nämnder och bolag. 

Färdtjänstförvaltningens tydligaste relation till stadens övriga nämnder och bolag är den 
till stadsdelarna när det gäller samordningen av skolskjutsverksamheten. Inom ramen för 
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Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) finns ett pågående samarbete inom området 
vilket bland annat berör frågan kring harmonisering av färdtjänstreglerna bland 
förbundets olika medlemskommuner.        
 
8.5 Processbeskrivning 
På ett mycket översiktligt plan kan serviceprocessen beskrivas med följande figur: 

 

I den första delen av processen hanteras idéer, behov och krav vilket senare utgör 
grunden för det fortsatta arbetet. Idéer, behov och krav kan givetvis formuleras inom den 
egna organisationen, men i stor utsträckning handlar det om ett arbete i relation till 
boende, besökare och näringsliv och/eller andra verksamheter inom kommunen i 
egenskap av kund eller brukare av någon form av kommunal service eller tjänst. Innan 
utveckling och leverans av aktuell service eller tjänst sker någon form av analys och 
beredning vilket i regel inkluderar en prioritering, bland annat utifrån ett nytto- och ett 
ekonomiperspektiv. Efter leveransen följs resultaten upp.   

Bilden utgår från ett internt verksamhetsperspektiv, men för att vara effektiv i processens 
olika delar krävs en god kännedom kring de förväntningar och behov som 
kunden/brukaren av tjänsten eller servicen har. Dessa förväntningar kan i sig uttryckas 
som en process som löper parallellt med den interna process som tecknats ovan.    

 
Utgångspunkten för denna process är medborgaren har ett behov av någon form av 
serviceinsats. För att få detta tillgodosett behöver medborgaren orientera sig i vad 
serviceutbudet består i och utvärdera vad som bäst motsvarar behovet. Därefter görs valet 
av service samt utförs den handling som krävs för att effektuera detta. Först därpå sker 
själva handläggningen av ärenden innan fullgörandet sker genom att tjänsten i fråga 
levereras. 
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8.6 Utmaningar inom grupperingen 
Inom grupperingen finns ett antal utmaningar som i huvudsak kan betecknas som 
gemensamma för de berörda nämnderna: 

• Ökad digitalisering innebär ett förändringstryck på den kommunala verksamheten 
som bland annat ställer krav på gemensam utveckling av e-tjänster och andra 
digitala lösningar. Både hos medborgare och stadens egna verksamheter finns en 
efterfrågan på att i ökat utsträckning kunna använda självservice.  

• Att bedriva serviceverksamhet ställer krav på en hög grad av kundorientering, 
både generellt och mer specifikt inom ramen för arbetet med digitalisering 

• Det pågående arbetet med att ta fram modeller för att beräkna nyttorealisering av 
vidtagna åtgärder behöver färdigställas och implementeras.  

• En mer samlad hantering i utvecklingen av e-tjänster och digitala lösningar. Idag 
finns uppdraget och resurser för detta fördelat på flera nämnder och bolag. 

• Hanteringen av utvecklingskostnader inom området, t ex hur kostnader ska 
hanteras (direkt eller genom avskrivningar) i samband med byte av ett större 
verksamhetssystem. 

• För att nämnderna med uppdrag att utveckla stadens externa respektive interna 
service ska utvecklas i enlighet med intentionerna i sina reglementen krävs ett 
mandat och förtroende hos övriga förvaltningar och bolag. 

 
8.7 Andra kommuner 
Som en del i den omvärldsorientering som sker inom översynen av 
facknämndsorganisationen ingår att belysa hur ett antal andra större kommuner valt att 
organisera motsvarande verksamheter. 

Stockholm 
I Stockholms stad hanteras frågor kring gemensam administration av Servicenämnden. 
Nämnden ansvarar bland annat för löne- och pensionsadministration samt gemensam 
ekonomiadministration för stadens verksamheter. Därutöver ansvarar nämnden för central 
upphandling av varor och tjänster till stadens förvaltningar. Nämnden erbjuder också 
rekryterings- och lokalplaneringstjänster till stadens verksamheter. Servicenämndens 
huvudsakliga uppdrag handlar om intern service, men man ansvarar även för kommunens 
kontaktcenter som hanterar frågor och enklare ärenden bland annat inom förskola, skola 
och äldreomsorg. Kontaktcenter hanterar även e-tjänstsupport, parkeringstillstånd, 
tillfälliga försäljningsplatser samt frågor om miljö- och hälsoskydd.   

Avdelning för digital utveckling på Stadsledningskontoret ansvarar för strategisk ledning 
och styrning av IT-verksamhet i staden vilket bland annat inkluderar en beställarfunktion 
av stadens gemensamma IT som handlas upp av externa leverantörer. 

När det gäller färdtjänstverksamheten är denna en del av Stockholms läns landstings 
kollektivtrafik. Landstingets Trafiknämnd har det övergripande ansvaret för planering 
samt upphandling av trafiktjänster. Stockholms stad är ändå involverad genom att 
respektive stadsdelsförvaltning utreder individens behov av färdtjänst även om själva 
beslutet om beviljande sker inom landstinget.  
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Malmö 
Servicenämnden i Malmö har ansvar för förvaltning, utveckling och support för stadens 
digitalisering, IT-miljö och IT-infrastruktur samt tillhandahåller service inom områden 
som HR och ekonomi till stadens övriga verksamheter. Det strategiska ansvaret när det 
gäller IT, den digitala utvecklingen och beställarfunktionen ligger på 
Kommunikationsavdelning på Stadsledningskontoret.  

Kommunen har ingen motsvarighet till Göteborgs Stads Kontaktcenter, utan stadens 
telefonväxel och ett kundcenter finns också samlat under Servicenämnden. Nämnden 
ansvarar också för handläggning av färdtjänstärenden, hantering av beställningar av 
färdtjänst- och specialfärdtjänstresor samt upphandlingar av färdtjänsttrafiken.  

Kommunens konsumentvägledning samt energi-, budget- och hyresrådgivning ligger 
ansvarsmässigt på Miljönämnden. 

Köpenhamn 
Inom Økonomiudvalgets förvaltningsorganisation finns avdelningarna Koncern IT och 
Koncernservice. Dessa arbetar med frågorna kring kommungemensam IT och stöttar 
övriga förvaltningar i staden med administrativ service inom områden som ekonomi, HR 
och lön.  

Borgerservice är kommunens motsvarighet till Göteborgs Stads Kontaktcenter, men 
utöver service via telefon så finns också ett antal fysiska kontor, några i anslutning till ett 
par av stadens bibliotek, som kan ta emot personliga besök. Denna verksamhet ligger 
ansvarsmässigt på Kultur- og fritidsutvalget.  

Uppsala, Linköping och Örebro 
I Uppsala är de klassiska stödfunktionerna (HR, ekonomi, IT, kommunikation och 
kanslifunktionen) centraliserade och finns placerade på Kommunledningskontoret. 
Därigenom har Kommunledningskontoret rollen som intern serviceorganisation inom 
dessa områden. Utöver en traditionell telefonväxel finns en kundtjänst som hanterar 
felanmälningar beträffande offentliga miljöer och kommunala fastigheter som 
ansvarsmässigt ligger under Styrelsen för teknik och service. Arbetsmarknadsnämnden 
ansvarar för kommunens konsument-, budget- och skuldrådgivning medan 
färdtjänstfrågor hanteras av Gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Även i Linköping finns stora delar av funktionerna för internt service placerade på 
Kommunledningskontoret. Samma förvaltning hanterar också de strategiska IT-frågorna, 
medan det praktiska utförandet ligger på kommunens utförarstyrelse Leanlink. Budget- 
och skuldrådgivning samt konsumentvägledning ligger på Bildningsnämnden som i 
övrigt ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Ansvaret 
för färdtjänstverksamheten ligger på Samhällsbyggnadsnämnden.  

I Örebro kommun har man likt Uppsala valt att centralisera en stor andel stödfunktioner 
till Kommunledningskontoret. Inom områden som HR, kommunikation, 
nämndsekreterare, IT, lokalförsörjning har förvaltningen en roll som intern servicegivare. 
Det politiska ansvaret för dessa frågor ligger dock inte på Kommunstyrelsen utan på de 
tre programnämnderna inom sitt respektive område. Även kommunens servicecenter är 
placerat på Kommunledningskontoret medan konsumentvägledning samt budget- och 
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skuldrådgivning ansvarsmässigt faller under Kulturnämnden respektive Socialnämnden 
öster. Färdtjänst hanteras på regional nivå i Örebro, men myndighetsutövningen och ett 
beställaransvar för särskild kollektivtrafik ligger på Programnämnd social välfärd.   

 

8.8 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  

Alternativ 1. Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 
medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd. 
Alternativet innebär en sammanslagning av de två nuvarande nämnderna och 
förvaltningsorganisationerna. En fördel med en sådan gemensam serviceorganisation är 
att den är enkel att förstå, både för utomstående och för kommunens egna verksamheter. 
Det innebär också möjligheter till viss samordning inom områden som kompetens, teknik, 
resurser – inte minst i leveransfasen av en tjänst eller service. Dagens båda organisationer 
arbetar båda mot ett behov från kund som utgångspunkt för utveckling och leverans av 
service. Med en nämnd som ansvarar för såväl extern som intern service ges möjlighet att 
på politisk nivå göra prioriteringar och hantera avvägningar mellan dessa båda 
perspektiv.  
Det finns även nackdelar med detta alternativ. En sammanslagning innebär ett stort 
ansvarsområde med en stor bredd på uppdrag för den nya nämnden. Det finns också en 
risk i att det kan uppstå en obalans mellan det interna och det externa perspektivet då 
båda ska hanteras inom samma organisation. Om stadens egna verksamheter utgör 
”starka” beställare i förhållande till olika medborgargrupper så kan det interna 
perspektivet få allt för stort inflytande på bekostnad på det externa.  

Alternativ 2. Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 
medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd, men med 
bibehållen uppdelning i två förvaltningsorganisationer. 
Detta alternativ är på nämndnivå det samma som föregående, men skillnaden är att 
förvaltningarna kvarstår som två separata organisationer. För- och nackdelar blir i stor 
utsträckning de samma som för ovanstående alternativ. Möjligheten till samordning 
beträffande teknik, personal och resurser blir dock sannolikt svagare vid en sådan här 
organisering. Det innebär troligtvis också en ytterligare administrativ börda då det 
behöver säkerställas att kommunikation som går direkt till nämnden eller uppdrag från 
den samma sedan går vidare till rätt förvaltningsorganisation. Möjligen innebär 
alternativet större möjlighet för respektive förvaltning att bevara och utveckla 
specialistkompetens.   
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Alternativ 3. Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 
medborgarservice samt Nämnden för Intraservice bibehåller nuvarande uppdrag och 
ansvarsområden, men förvaltningarna som idag stödjer respektive nämnd sammanförs i 
en gemensam organisation. 
Även detta alternativ är en variant av det första alternativet, här med bibehållen 
nämndsorganisation men med ett samgående på förvaltningsnivå. Nämndernas 
ansvarsområde blir på detta sätt inte större än tidigare och de ges därmed möjlighet till 
specialistering inom sitt respektive område. En avgörande nackdel är dock att styrningen 
av förvaltningen riskerar att bli otydlig med två nämnder som har olika kundgrupper som 
utgångspunkt för sin styrning.   

Alternativ 4. Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 
medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd tillsammans 
med hela eller delar av färdtjänstverksamheten med nuvarande placering under 
Trafiknämnden. 
Alternativet har sin utgångspunkt i det första alternativet ovan, med tillägget att hela eller 
delar av färdtjänstverksamheten under Trafiknämnden inkluderas i sammanslagningen. 
För- och nackdelar med att sammanföra nämnderna för Konsument och 
medborgarservice samt Intraservice finns beskrivna i anslutning till alternativ 1. Utöver 
att alternativet innebär att den nya nämndens uppdrag blir ännu bredare finns ytterligare 
för- och nackdelar specifikt knutna till färdtjänstverksamheten.  

Bland fördelar kan nämnas att färdtjänstverksamheten i stor utsträckning är en 
serviceorganisation och det kan finnas vissa synergieffekter vid en sammanföring med en 
verksamhet som Kontaktcenter som också arbetar med kundkontakter via telefoni. En 
sammanslagning innebär också en större organisation som gemensamt kan utveckla 
arbetet med kundkontakter och tydligheten i att det finns en väg in i staden kan öka och 
utnyttjas i samband med kommunikation ut till kund eller i hantering av inkommande 
kundklagomål.  

Till nackdelarna med alternativet hör att färdtjänstnämnden med sin nuvarande placering 
under Trafiknämnden har närmare tillgång till planeringen av staden och möjligheten att 
samverka i frågor kring tillgänglighet som har direkt betydelse för verksamheten. Detta 
aktualiseras till exempel vid kommande stora trafikstörningar vilka kommer innebära 
konsekvenser för färdtjänstens verksamhet. Genom ansvaret för flexlinjen hanterar 
färdtjänstverksamheten en viktig del av stadens kollektivtrafik som i övrigt 
ansvarsmässigt ligger samlad under Trafiknämnden. Även lagstiftningen som styr 
färdtjänstverksamheten är utformad med utgångspunkt att det är fråga om kollektivtrafik. 
Ovanstående nackdelarna är delvis beroende på om hela eller delar av 
färdtjänstverksamheten inkluderas i samgåendet. 

Den sammantagna bedömningen av alternativet är att fördelarna är tillräckligt många för 
att motivera en fördjupad analys under översynens andra fas. Det är ett bredare alternativ 
än det första och ger därmed möjlighet att i fas 2 pröva förtjänsterna med att hela eller 
delar av färdtjänstverksamheten också inkluderas i en ny nämnds uppdrag. 
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Alternativ 5. Alla kundtjänster, medborgarkontor mm samlas hos Nämnden för 
konsument och medborgarservice 
Detta alternativ innebär att kundtjänster, medborgarkontor och liknande verksamheter 
som idag finns kvar hos respektive ursprungsförvaltning samlas hon Nämnden för 
konsument och medborgarservice. Inför bildandet av Nämnden för konsument och 
medborgarservice fattade Kommunfullmäktige beslut om ett program för utveckling av 
Göteborgs Stads medborgarservice. Programmet omfattar skrivningar som ligger i linje 
med detta alternativ. Nämndens nuvarande reglemente innebär inte heller hinder för en 
utveckling av verksamheten i denna riktning. Genom att alternativet inte förutsätter 
någon förändrad fördelning av ansvar eller uppdrag mellan stadens nämnder bedöms 
frågan ligga utanför uppdraget för facknämndsöversynen.   

Alternativ 6. Flera interna servicefunktioner till Nämnden för Intraservice t ex 
Trygghetsjouren 
Alternativet motsvarar det föregående med skillnaden att det avser att samla flera utav 
stadens interna servicefunktioner hos Nämnden för Intraservice. Nämnden har med 
utgångspunkt i sitt reglemente tagit fram och fattat beslut om ett program för utveckling 
av intern service som ligger i linje med tanken bakom detta alternativ. Programmet ska 
inom en snar framtid behandlas i Kommunstyrelsen. I likhet med det föregående 
alternativet förutsätter denna utveckling inte någon förändrad fördelning av ansvar eller 
uppdrag mellan stadens nämnder. Av samma anledning bedöms därför frågan ligga 
utanför uppdraget för facknämndsöversynen.   

Alternativ 7. Organisering utifrån uppdelning mellan serviceleverans respektive 
tjänsteleverans till boende, besökare och näringsliv 
Detta alternativ är en mer långtgående organisatoriskt version av alternativ 5 och bygger 
på en tanke om ett särskiljande mellan att ge service och att leverera tjänster och uppdrag. 
Genom att samla verksamheten som innebär kundmöte och delar av den handläggning 
som idag ligger hos tjänstegivaren hos en servicegivande nämnd kan denna sedan agera 
”beställare” på uppdrag av medborgaren i förhållande till nämnderna som levererar 
tjänsterna. Fördelen med detta alternativ är att uppdelningen ger möjlighet för den 
servicegivande nämnden att fokusera och bygga en kultur för kundtillfredställelse i 
kundmötet och de nämnder som levererar tjänster kan på samma sätt fokusera på att 
uppnå hög kvalitet och effektivitet i leveransen. Genom denna organisering skulle den 
servicegivande nämnden också kunna hantera ”samlingsärenden” åt medborgare 
Exempelvis kan en restaurangföretagare enbart ha en kontakt med den servicegivande 
nämnden som sedan i sin tur hanterar nödvändiga beställningar (t ex miljötillstånd, 
serveringstillstånd mm) i förhållande till berörda tjänstelevererande nämnder i staden. 

Om detta alternativ ska genomföras fullt ut så innebär det en genomgripande förändring 
av ansvarsfördelning mellan stadens nämnder och inte minst involveras 
stadsdelsnämnderna som utgör de stora tjänsteleverantörerna i staden. Dessutom är 
möjligheten att särskilja service från leverans av tjänster och uppdrag mycket 
komplicerad, särskilt i en kommun med så stor spännvid på tjänster som levereras. 
Åtminstone i delar bedöms en utveckling i enlighet med detta alternativ kunna 
genomföras utan att det förutsätter förändringar i fördelning av ansvar mellan nämnder. 
Sådana förändringar kan dock komma att aktualiseras i ett senare skede.       
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Alternativ 8. Specialistkompetens kring process- och verksamhetsutveckling samlas inom 
en nämnd  
Strategiska process- och verksamhetsutveckling sker inom flera av stadens olika 
verksamheter och alternativet innebär att samla specialistkompetens på området inom en 
organisation och därmed finns den tillgänglig för andra att göra avrop på. Fördelarna är 
att specialistkompetensen är enklare att behålla om den samlas på ett ställe samt att den 
kan utnyttjas mer effektivt än om den spridd på många verksamheter. Potentiellt kan detta 
alternativ rymmas inom ovanstående alternativ 6, dvs att fler interna servicefunktioner 
samlas hos Nämnden för Intraservice och därför föreslås det inte bli föremål för 
ytterligare fördjupning inom översynens andra fas.   

 
8.9 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
Den samlada värderingen av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativ 4, 
dvs: 

• Den nuvarande organisationen 
• Det nuvarande samlade ansvarsområdet för Nämnden för konsument och 

medborgarservice samt Nämnden för Intraservice sammanförs till en nämnd 
tillsammans med hela eller delar av färdtjänstverksamheten med nuvarande 
placering under Trafiknämnden. 

 
8.10 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar 
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
inom serviceområdet har viss beröring med grupperingen Klimat och miljö. I denna 
gruppering berörs delar av uppdraget för Nämnden för konsument och medborgarservice 
som inom förvaltningsorganisationen ligger inom verksamhetsområdet Hållbar 
utveckling. Inom grupperingen Övriga nämnden berörs Nämnden för Intraserivce inom 
ett av de alternativ som avser Arkivnämnden. Alternativet i fråga ingår dock inte i 
förslaget till den fortsatta inriktningen på översynen. 
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9. Kultur och Fritid 
 
9.1 Sammanfattning 
Det praktiska arbetet inom översynen av facknämndsorganisationen genomförs i ett antal 
grupperingar. I ett första skede fokuseras arbetet inom dessa på att identifiera och värdera 
alternativ till den nuvarande organiseringen. Inom grupperingen Kultur och fritid har 
detta resulterat i ett förslag till en fortsatt inriktning på översynen där en fördjupad 
genomlysning sker inom följande områden:   

• Den nuvarande organisationen 
• Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens 

ansvarsområde och hela Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och 
utåtriktad verksamhet hos Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 

• Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela 
ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och 
utförarverksamheten hos Park- och naturnämnden  

 
9.2 Nämndernas uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De nämnder som har ansvarsområden inom den här grupperingen är Kulturnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden samt Park- och naturnämnden. 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden har ansvar för att: 

• Samordna stadens arbete med kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering 
• Lägga förslag på utformning av mål och inriktningar för kulturverksamheten  
• Verka för en utveckling av stadens kulturverksamheter.  
• Stadens musei- och konsthallsverksamhet 
• Stadens gemensamma biblioteksverksamhet samt övrig kulturverksamhet med 

undantag för den musei-, biblioteks- och kulturverksamhet som tillagts annan 
nämnd 

• Fastställa kriterier för och ansvara för bidragsgivning till det fria kulturlivet  
• Bereda och besluta om namn på stadsdelar, kommunikationsstråk, broar, parker 

mm 
• Verka för stadens konstnärliga utsmyckning. 

 
Kulturförvaltningen kommer från och med 2017 att ha en ny organisation. I den är 
verksamheterna utöver stödfunktioner och en strategisk avdelning, organiserad i följande 
sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur 

Idrotts- och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsnämnden ansvara för: 

• Förvaltning och drift av dels idrotts- och motionsanläggningar med tillhörande 
aktivitetsytor och markområden dels simhallar 

• Upplåtelse till stadsdelsnämnder respektive uthyrning till föreningslivet av dessa 
anläggningar 



79 
 

   

 

• Förvaltning av frilufts- och parkanläggningar  
• Centrala selektiva och generella föreningsbidrag samt övrigt stöd till 

föreningslivet 
• Hantering och upplåtelse av lokaler i samband med övernattningsverksamhet vid 

idrottscuper mm 
 

Idrotts- och föreningsförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i verksamhets-
områdena Planering och utredning, Fastighet, Samordning samt Anläggning 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden har ett förvaltar-, skötsel- samt utvecklingsansvar för: 

• Stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik 
• Naturområden som har stora frilufts-, natur- och kulturvärden 
• Park- och friluftsanläggningar, lek- och badplatser samt Slottsskogen inkl 

djurpark, Trädgårdsföreningen 
• Stadens vattendrag och sjöar  
• Skötseln av grönytor, planteringar inom trafikområden och gatumark där skötseln 

inte åligger trafiknämnden samt av skulpturer, fontäner och offentliga toaletter 
• Att utföra och samordnar barmarks- och vinterväghållning av allmänna gator, 

parker och andra platser, parkskötsel  
• Att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser 

 
Inom kultur och fritidsområdet har Park- och naturnämnden en tydlig roll när det gäller 
dels ansvaret för stadens parker, friluftbad och naturområden, dels för de olika 
verksamheter man genomför i t ex lekparker och i trädgårds- och parkmiljöer  
 
Park och naturförvaltningen är utöver stödfunktioner, organiserad i ett 
verksamhetsområde för förvaltning och planering samt tre olika verksamhetsområden 
med utföraruppdrag. 
 
9.3 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har ett ansvar för samordningen och ledningen av de verksamheter 
och aktiviteter som stadens förvaltningar och bolag bedriver inom kultur- och 
fritidsområdet. Bland facknämnderna är det framförallt Kulturnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden som är berörda men stadsledningskontorets uppdrag inom det här 
området omfattar även stadsdelsnämnderna och flera av stadens bolagsstyrelser. 
 
Utöver samordningsuppdraget har stadsledningskontoret också ett ansvar för att stödja 
kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning och uppsikt.  
 
9.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
Stadsdelsnämnderna har ansvaret för den lokal kultur- och fritidsverksamheten i 
respektive stadsdel. I ansvaret ingår bland annat de lokala biblioteken och 
fritidsgårdsverksamheten. Flera av stadsdelarna bedriver även en omfattande 
programverksamhet inom området. I deras ansvar ingår även att ge stöd till det lokala 
föreningslivet i form av selektiva lokala föreningsbidrag. Stadsdelsnämnderna ansvarar 
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även för att bedriva kulturskola för barn och ungdomar. För alla dessa ansvarsområden 
finns tydliga beröringspunkter och gränssnitt till Kulturnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden. Behovet av samordning mellan de tolv olika nämnderna är tydligt. 
Social resursnämnd bedriver kultur- och fritidsverksamhet samt beviljar föreningsbidrag 
inom funktionshinderområdet.  
 
Även flera av bolagen har uppdrag inom kultur- och fritidsområdet. Några av dem 
ansvarar för verksamheter, andra i första hand för de lokaler där de olika verksamheterna 
bedrivs.  Till den första kategorin hör inte minst Göteborg & Co vars uppdrag består i att 
marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och 
evenemangsstad samt Göteborgs Stadsteater AB som har stadens största teaterscen.  
Higab ansvar i sin roll som fastighetsbolag för flera av stadens kulturinstitutioner och i 
idrottsanläggningar. GotEvent AB bedriver både verksamhet i form av olika större 
evenemang och mer vardagsnära idrottsverksamhet samt ansvarar för ett flertal 
anläggningar. Ansvaret för stadens småbåtshamnar ligger på GREFAB. Liseberg AB 
driver nöjesparken men även några olika gästanläggningar. 
 
Det finns tydliga beröringspunkter och gränssnitt mellan alla dessa bolag och 
Kulturnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden samt Park- och naturnämnden. I det 
arbete som genomförts och alltjämt pågår för att tydliggöra och renodla ansvarsför-
delningen har ansvaret för såväl olika arenor och lokaler som samverkan runt olika 
evenemang en central plats.  
  
9.5 Processbeskrivning 
De processer som är gemensamma för alla nämnderna inom grupperingen är dels den 
som beskriver de olika öppna verksamheter som alla de tre förvaltningarna bedriver, dels 
den som fångar det stöd till föreningar, organisationer och kulturutövare som Kultur-
nämnden, Idrotts- och föreningsnämnden samt Park- och naturnämnden ansvarar för. 
 
Öppen verksamhet 

 
 
 
Till den öppna verksamheten räknas i det här sammanhanget de olika verksamheter och 
evenemang som de berörda förvaltningarna genomför i egen regi. Parallellt med detta 
genomför många föreningar sin egen öppna verksamhet som även vänder sig till personer 
som inte är medlemmar i föreningen. Även stadsdelsförvaltningarna anordnar många 
olika former av öppen verksamhet. 
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Oavsett vilken av de tre förvaltningarna som bedriver den öppna verksamheten följer de i 
grova drag samma process. Den utgår från de politiska mål och uppdrag som finns för 
verksamheten och knyter dessa till de behov och önskemål som man fångar från besökare 
och boende. Med detta som utgångspunkt planerar man och genomför sin verksamhet för 
att därefter följa upp dess resultat. 
 
Förvaltningarnas insatser inom det här området innehåller många gemensamma inslag. 
Till dessa hör arbetet med att fånga behov och önskemål hos nuvarande och kommande 
brukare, nå ut med erbjudanden, genomföra aktiviteter och evenemang, nå de målgrupper 
som inte normal utnyttjat tjänsterna samt uppdraget att påverka och informera. 
 
Stöd till föreningar, organisationer samt konst- och kulturutövare 

 

Både Kulturnämnden och Idrotts- och föreningsnämnden stödjer föreningar och 
organisationer med ekonomiska bidrag. Kulturnämnden gör det genom sitt ansvar för 
bidragsgivning till konst- och kulturutövare. I Idrotts- och föreningsnämndens ansvar 
ingår centrala selektiva och generella föreningsbidrag samt övrigt stöd till föreningslivet 
och stöd till studieförbund. I mer blygsam skala hanterar även Park- och naturnämnden 
visst ekonomiskt stöd till föreningar 

Till bilden hör också att både Social resursnämnd och Stadsdelsnämnderna ger 
ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer.  
 
Den processkarta som beskriver det här arbetet utgår även den från politiska mål och 
uppdrag samt de behov och önskemål som de berörda förvaltningarna fångar i sin 
vardagskontakt med olika föreningar. Utifrån detta fastställer varje nämnd sin struktur för 
hanteringen av ekonomiskt stöd och fördelar med den som utgångspunkt stöd till 
föreningar, organisationer samt konst- och kulturutövare. Den sista delen i processen 
fångar uppföljningen av det ekonomiska stöd som nämnden beviljat. 
 
Även inom det här området finns många gemensamma inslag i förvaltningarnas arbete. 
Det kan handla om att fånga behov och önskemål hos föreningar, organisationer och 
kulturutövare, utifrån likabehandling forma struktur och tillämpning för konsultativt och 
ekonomiskt stöd, informera om möjligheterna till och formerna för stöd samt att skapa 
rutiner för uppföljning av ekonomiskt stöd 
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9.6 Utmaningar inom grupperingen 
Inom kultur- och fritidsområdet finns ett flertal större utmaningar som staden måste 
förhålla sig till och som även bör ha ett stort genomslag i värderingen av olika 
organisationsalternativ. Till dessa utmaningar hör framförallt: 
 

• Nämndernas uppdrag att fånga behov och önskemål hos nuvarande och 
kommande brukare och att utifrån det nå ut med erbjudanden, aktiviteter och 
evenemang. I uppdraget ingår även att insatserna ska nå de målgrupper som inte 
normal utnyttjar nämndernas olika tjänster 

• Nämnderna har också flera uppdrag som handlar om att på olika sätt informera 
och påverka boende och besökare i staden. Det kan gälla olika aspekter på 
folkhälsa, deltagande i kulturaktiviteter, friluftsliv eller någon form av 
föreningsverksamhet. 

• Behovet är stort av att utifrån likabehandling samordna strukturer och tillämpning 
kring både ekonomiskt- och olika former av konsultativt stöd. Från föreningar 
efterfrågas en mer entydig och samlad information om möjligheterna till och 
formerna för olika former av stöd. I arbetet med att möta dessa utmaningar ingår 
även att utveckla rutinerna för uppföljning av framförallt ekonomiskt stöd där 
tillit fortfarande är den naturliga utgångspunkten. 

• Kulturnämnden har ansvar för stadens konst och kulturhistoriska samlingar. Idag 
förvaras större delen av denna samling i magasin som inte är lämpade som 
föremålsmagasin. 

• Ett flertal av stadens förvaltningar och bolag är på olika sätt involverade i arbetet 
med att anordna och marknadsföra olika typer av program eller ibland större 
evenemang. Genomslaget för detta arbete skulle förstärkas av ett helhetsgrepp 
över programverksamheten. 

• Kultur- och fritidsområdet har många väsentliga pusselbitar att bidra med i arbetet 
med stadsutveckling och hållbarhet ur framförallt den sociala dimensionen. 
Formerna för hur detta ska ske kan utvecklas ytterligare.  

• Alla de tre aktuella förvaltningarna arbetar mycket aktivt med att utveckla sin 
interna förvaltningskultur. 
 

9.7 Andra kommuner 

Stockholm 
Stockholm har valt att organisera verksamheterna inom den aktuella grupperingen i en 
Kulturnämnd och en Idrottsnämnd. Kulturnämnden ansvarar för stadsbiblioteket, de 
lokala folkbiblioteken, stadsmuseet och konsthallar. Nämnden ansvarar även för 
kulturskolan och genomför egna evenemang och ansvarar för ekonomiskt stöd till 
föreningar. Idrottsnämnden ansvarar för all drift av idrottsanläggningar inne och ute, sim- 
och idrottshallar/bad, sporthallar, idrottsplatser, ishallar och övriga utomhusanläggningar. 
Även Idrottsnämnden beviljar ekonomiskt stöd till föreningar. 
 
Ansvaret för parker och naturområden ligger dels på Trafiknämnden, dels på de olika 
stadsdelsnämnderna. 
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Malmö 
Malmö har också en Kulturnämnd och en Fritidsnämnd i sin facknämndsorganisation. 
Kulturnämnden ansvarar för Stadsbiblioteket, Malmö museer och konsthallen. 
Fritidsnämnden ansvarar för ett antal idrotts- och fritidsanläggningar samt förvaltar 
idrottsaktivitetslokaler. Nämnden beviljar även ekonomiskt stöd till föreningar., 
 
Ansvaret för parker och friluftsområden ligger i Malmö på Tekniska nämnden.  

Köpenhamn 
I Köpenhamn är det Kultur- og fritidsforvaltningen som ansvarar för stadens åtaganden 
inom området. Teknik- og miljøforvaltningen ansvarar för parker och friluftsområden 

Uppsala, Linköping och Örebro 
I Uppsala består organisationen inom det här området av en Idrotts- och fritidsnämnd 
som stöds av Samhällsbyggnadsförvaltningen samt en Kulturnämnd som stöds av 
Kulturförvaltningen. Linköping har en gemensam Kultur och fritidsnämnd med en 
förvaltning. I Örebro är verksamhetsområdet organiserat i en Fritidsnämnd och en 
Kulturnämnd med en gemensam Kultur och fritidsförvaltning 
 
9.8 Alternativa organisationsformer 
I översynens arbete inom grupperingen Kultur och fritid har följande alternativ till dagens 
organisation identifierats: 

Alt 1. Hela Idrotts- och föreningsnämndens och hela Kulturnämndens ansvarsområden 
förs samman till en nämnd 
Alternativet innebär att de två nämnderna fullt ut förs samman till en nämnd. Till 
fördelarna med en sådan organisering hör att det minskar antalet kontaktytor för den 
samlade politiska styrningen av området. Det ger också förutsättningar för viss 
samordning och därmed effektivisering, av förvaltningarnas arbete med den utåtriktade 
verksamheten. Till förtjänsterna med alternativet hör även att det ger förutsättningar för 
samordning och ökad transparens kring olika former av ekonomiskt stöd till föreningar, 
organisationer och konst- och kulturutövare. 
 
Alternativet har också flera tillkortakommanden. Ett av dem är att det relativt omfattande 
uppdrag som Idrotts- och föreningsnämnden har kring lokalförsörjning och förvaltning av 
lokaler helt saknar motsvarighet hos Kulturnämnden. Inom det området finns därför inga 
beröringspunkter mellan de två nämnderna. Denna del av Idrotts- och föreningsnämndens 
uppdrag gör också att detta alternativ blir komplext och därmed svårare att styra ur både 
ett politiskt- och förvaltningsperspektiv.  

Alt 2. Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens 
ansvarsområde och hela Kulturnämndens ansvarsområde förs samman till en nämnd  
Skillnaden mellan det här alternativet och det närmast föregående består i att Idrotts- och 
föreningsnämndens nuvarande uppdrag inom lokalförsörjning samt förvaltning och 
underhåll inte ingår i ansvarsområdet för den nya nämnden. Ansvaret för dessa delar 
måste därför istället placeras på en annan nämnd.  
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De fördelar som finns i alternativ 1 kring förutsättningar för en sammanhållen politiskt 
styrning och samordning av delar av verksamheten är även giltiga i det här alternativet. 
Nackdelarna i det här alternativet blir inte lika påtagliga då den nya nämndens 
ansvarsområde inte omfattar lokalförsörjning eller förvaltning av lokaler. Det här 
alternativet kan dock ge upphov till en annan nackdel som består i att ansvaret för drift 
respektive förvaltning av idrottsanläggningar delas upp på flera nämnder. 

Alt 3. Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens 
ansvarsområde och hela Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och utåtriktad 
verksamhet hos Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 
I det här alternativet ingår hela det ansvarsområde som beskrivs i alternativ två men 
dessutom delar av Park- och naturnämndens nuvarande ansvarsområde. Det innebär att 
det här alternativet samlar all utåtriktad verksamhet inom området Kultur och fritid under 
en nämnd.  
 
De fördelar som identifierats kring alternativ 1 och 2 är även giltiga i det här alternativet. 
De är dessutom ytterligare accentuerade då möjligheterna till sammanhållen politiskt 
styrning, transparens och samordning ökar eftersom även delar av Park- och 
naturnämndens ansvarsområden ingår. 
 
Alternativets avigsidor består främst i att ansvarsområdets komplexitet ökar ytterligare 
och att det även inom Park- och naturnämndens ansvarsområde blir en uppdelning mellan 
förvaltning och utåtriktad verksamhet. 
 
Sammantaget har det här alternativet tillräckligt många fördelar för att förtjäna en 
fördjupad genomgång i översynens andra fas. I det arbetet krävs det också en mer 
detaljerad genomgång av vilka delar av Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och 
naturnämndens nuvarande ansvarsområden som i det här alternativet förs över till den 
nya nämnden. 

Alt 4. Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela ansvars-
områden förs samman till en nämnd 
Även i det här alternativet förs två hela nämndsansvar ihop till en ny nämnd. De berörda 
nämnderna är Idrotts- och föreningsnämnden och Park- och naturnämnden.  Alternativet 
har flera förtjänster. Båda nämnderna ansvara för drift och förvaltning vilket bör ge en 
del synergieffekter och en mindre splittrad förvaltarkarta. De arbetar båda med 
folkhälsofrågor ur lite olika aspekter och har båda kontaktytor mot flera delar av 
idrottsrörelsen. Alternativet skulle också minska antalet politiska kontaktytor och på så 
sätt stärka förutsättningarna för en samlad politisk styrning. 
 
Till alternativets tillkortakommanden hör att nämndens ansvarsområde skulle bli 
komplext och innehålla många olika delar. Dessutom består en relativt stor del av Park- 
och naturnämndens ansvarsområde av olika förvaltar- och utförarverksamheter. Flera av 
dessa har ingen eller bara begränsad beröring med Idrotts- och föreningsnämndens 
ansvarsområde. 
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Alt 5. Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela 
ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och utförarverksamheten hos 
Park- och naturnämnden  
Detta alternativ skiljer sig från det närmast föregående genom att hela förvaltar och 
utförarverksamheten hos Park- och naturnämnden inte ingår i den nya nämndens 
ansvarsområde. Det förutsätter dels en fördjupad genomgång av vilka delar av detta 
uppdrag som ska föras över till en ny nämnd, dels krävs det på samma sätt som i 
alternativ 2 och 3, att de ansvarsområden som inte omfattas i sammanslagningen kan 
placeras hos någon annan nämnd. I det här fallet bör det vara en nämnd med ansvar för 
förvaltning och underhåll av mark. 
 
De fördelar som beskrivits i samband med alternativ 4 är även giltiga för detta alternativ 
medan några av nackdelarna inte blir lika omfattande. Komplexiteten i ansvarsområdet 
minskar och det innehåller inte hela det förvaltar och utföraruppdrag som idag ligger på 
Park- och naturnämnden. 
 
Detta gör att alternativet innehåller en tillräcklig potential för att det bör belysas mer 
ingående i översynens andra fas.  

Alt 6. Hela ansvarsområdena för Idrotts- och föreningsnämnden och Kulturnämnden 
samt Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 
Detta är det mest omfattande av de olika alternativen. Här förs de tre nämndernas totala 
ansvarsområde över till en ny nämnd. Till fördelarna med denna utformning hör att det 
minskar antalet politiska kontaktytor ytterligare. Det bör dessutom ge ännu större förut-
sättningar för en del synergieffekter. Ansvarsområdet blir dock både omfattande och 
komplext ur såväl ett politiskt- som ett förvaltningsperspektiv 

Alt 7. Det samlade ansvaret för simhallar och friluftsbad förs till Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Alternativet som berör en mindre del av den samlade kultur- och fritidsverksamheten 
innebär att ansvaret för friluftsbaden överförs från Park- och naturnämnden till Idrotts- 
och föreningsnämnden. Beröringspunkterna mellan de två verksamheterna är dock 
mycket begränsade. Därmed gäller troligen detsamma för alternativets fördelar.     

Alt 8. Det tre nämndernas samlade ansvar för ekonomiskt stöd till föreningar, 
organisationer och kulturutövare, förs till en nämnd  
Även det här alternativet fokuserar på en mer begränsad del av den samlade kultur- och 
fritidsverksamheten. Ansvaret för olika former av ekonomiskt stöd som idag hanteras av 
alla de tre berörda nämnderna samlas här på en och samma nämnd.  Det bör kunna föra 
med sig förtjänster som ökad likabehandling och transparens. Det bör även öka 
förutsättningarna för en god uppföljning av det ekonomiska stödet. 
 
En helt avgörande nackdel med alternativet är att den ansvariga nämnden helt saknar 
verksamhetskompetens i två av de tre verksamhetsområden där stödet ingår. 
 
De positiva effekterna av en samlad hantering av ekonomiskt stöd till föreningar med 
flera, uppnås på ett bättre sätt i flera av de övriga alternativen. Dessutom har Stads-



86 
 

   

 

ledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett mer sammanhållet 
perspektiv kring olika former av föreningsstöd. 
 
9.9 Förslag till fortsatt inriktning på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i ett förslag till en fortsatt 
inriktning på översynen som utöver den nuvarande organiseringen omfattar alternativen 3 
och 5 dvs : 

• Den nuvarande organisationen 
• Den utåtriktade verksamheten inom Idrotts- och föreningsnämndens 

ansvarsområde och hela Kulturnämndens ansvarsområde samt evenemang och 
utåtriktad verksamhet hos Park- och naturnämnden förs samman till en nämnd 

• Idrotts- och föreningsnämndens och Park- och naturnämndens hela 
ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och 
utförarverksamheten hos Park- och naturnämnden  

 
9.10 Föreslagen inriktning i relation till översynens andra grupperingar  
Ett av förslagen till fortsatt inriktning på översynen inom området innebär att delar av 
Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande ansvarsområde förs samman med 
Kulturnämndens ansvarsområde. Det förutsätter i sin tur att övriga delar av Idrotts- och 
föreningsförvaltningens ansvarsområde omhändertas i andra grupperingar inom 
översynen. Det gäller nämndens ansvar dels för lokalförsörjning, dels för förvaltning och 
underhåll. I förslagen till fortsatt inriktning på översynen inom dessa områden finns 
alternativ där denna fråga blir hanterad.  
 
Båda alternativen till den nuvarande organisationen innebär att Park- och naturnämndens 
nuvarande ansvarsområde delas upp. Det förutsätter i sin tur att de delar av ansvars-
området som inte ingår i alternativen placeras hos en annan nämnd. Inom grupperingarna 
Förvaltning och underhåll samt Stadsutveckling finns alternativ där dessa 
ansvarsområden är omhändertagna. 
 
Ur ett helhetsperspektiv bör därför förslaget till fortsatt inriktning på översynen värderas i 
relation till motsvarande förslag inom grupperingarna Förvaltning och underhåll samt 
Stadsutveckling. 
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10. Övriga nämnder  
Det praktiska arbetet inom översynen av stadens facknämndsorganisation genomförs i ett 
antal grupperingar. Utgångspunkten för denna indelning är att i en och samma gruppering 
samla de förvaltningar vars nämnder är berörda av samma huvudprocesser eller på andra 
sätt har tydliga gränssnitt, samband eller beroendeförhållanden mellan varandra.  

Några av facknämnderna har ett uppdrag som inte på ett naturligt sätt går att inordna i en 
sådan gruppering tillsammans med andra nämnder. Till denna kategori hör 
Arkivnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder och deras 
förvaltningar har därför hanterats i en särskild ordning där arbetet har koncentrerats till 
att enbart identifiera och värdera olika organisatoriska alternativ för de ansvarsområden 
som hanteras av respektive nämnd. 

10.1 Arkivnämnden 
10.1.1 Sammanfattning 
I arbetet har olika alternativ där Arkivnämndens ansvarsområde sammanförs med 
Kommunstyrelsen eller Kulturnämnden eller med Nämnden för intraservice beskrivits 
och värderats. Den samlade bedömning är att inget av dessa alternativ har tillräckligt 
stora fördelar för att det ska motivera en fördjupad belysning i en andra fas av översynen. 
Slutsatsen blir därför att den nuvarande organisationen bör bibehållas. 

10.1.2 Berörda nämnders uppdrag och förvaltningarnas organisationer 
De facknämnder som har varit aktuella vid arbetet med Arkivnämndens uppdrag och 
Regionarkivets organisation är förutom Arkivnämnden även Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden samt Nämnden för intraservice. De tre sistnämnda har varit aktuella då 
de är berörda av de alternativ till dagens organisation som analyserats under arbetet. De 
berörda nämndernas uppdrag inom området framgår av respektive reglemente.  

Arkivnämnden 
Arkivnämnden är en gemensam nämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 
Verksamheten är organiserad inom Göteborgs Stad. I nämndens ansvar ingår att 

• Vara arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 
• Ansvara för anvisningar, vägledning och råd till och tillsyn över regionens och 

kommunens myndigheter vad avser arkivbildning och arkivvård  
• Ansvara för driften av gemensamma arkiv i regionen och kommunen.  

 
Regionarkivet som är Arkivnämndens förvaltning är utöver stödfunktioner, organiserad i 
följande verksamhetsområden: Tillsyn och rådgivning, Arkivdepå Göteborg samt 
Arkivdepå Vänersborg och föreningsarkiv 

Kommunstyrelsen 
I Kommunstyrelsens ansvara ingår att:  

• leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrande dokument   

• ansvara för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens 
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• ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även det övergripande ansvaret för bl a :  

• den strategiska planeringen för göteborgssamhällets utveckling  
• den kommunala servicen  
• verksamhet och ekonomi i kommunens nämnder och bolag  
• kommunens personalpolitik  
• kommunens informations- och kommunikationsverksamhet  
• kommunens internationella samarbete  
• utvecklingen av den kommunala demokratin  
• ansvar för strategisk planering av lokaler för verksamheter inom kommunen  

 

Stadsledningskontoret som är Kommunstyresen förvaltning, är utöver en Ledningsstab 
och en Förvaltningsstab organiserat i områdena: Välfärd och utbildning, Stadsutveckling, 
Ekonomi, HR, Juridik samt Kommunikation 

Nämnden för intraservice 
Nämnden för intraservice ansvara för att: 

• Utföra samordnad intern service till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser 
• Utveckla och driva arbetssätt för den interna serviceutvecklingen 
• Utveckla, leverera, och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i 

staden. 
• Besluta om ärenden gällande stadsgemensamma IT-stöd och i samråd besluta om 

standardiseringar för exempelvis gemensamma verktyg, arbetssätt och mallar. 
 

Nämndens förvaltning, Intraservice, är utöver stabsfunktioner organiserad i följande 
verksamhetsområden: IT-governance, Tjänst, IT-tjänster, HR, Utbildning/Välfärd 
Ekonomi/Styrning/Ledning samt Kommunikation/Demokrati.  

Kulturnämnden 
Kulturnämnden har ansvar för att: 

• Samordna stadens arbete med kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering 
• Lägga förslag på utformning av mål och inriktningar för kulturverksamheten  
• Verka för en utveckling av stadens kulturverksamheter.  
• Stadens musei- och konsthallsverksamhet 
• Stadens gemensamma biblioteksverksamhet samt övrig kulturverksamhet med 

undantag för den musei-, biblioteks- och kulturverksamhet som tillagts annan 
nämnd 

• Fastställa kriterier för och ansvara för bidragsgivning till kulturorgan  
• Bereda och besluta om namn på stadsdelar, kommunikationsstråk, broar, parker 

mm 
• Verka för stadens konstnärliga utsmyckning. 
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Kulturförvaltningen kommer från och med 2017 att ha en ny organisation. I den är 
verksamheterna utöver stödfunktioner och en strategisk avdelning, organiserad i följande 
sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur 

10.1.3 Relationen till stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret har i sin roll som kommunstyrelsens förvaltning en självklar 
relation till Regionarkivet. I det här fallet består rollen framförallt i att stödja 
kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning och uppsikt.  

På samma sätt har Regionarkivet en roll till stadsledningskontoret utifrån sitt uppdrag 
kring rådgivning och tillsyn inom områdena dokumenthantering och arkiv. 

10.1.4 Relationen till stadsdelsnämnder, bolagsstyrelser och externa parter  
Arkivnämnden har ur flera perspektiv en nära relation till såväl stadsdelsnämnder som 
bolagsstyrelser. Kontaktytan omfattar även flera olika externa parter. Gentemot 
stadsdelsnämnder och bolagsstyrelser har Arkivnämnden både en rådgivande funktion 
och uppdraget att utöva tillsyn.  

Nämnden har dessutom ansvar för de handlingar som utifrån anvisningar i 
dokumenthanteringsplaner mm överlämnas till Arkivnämndens depåer. Ett antal externa 
parter utnyttjar Arkivnämndens depåer. Det gäller för föreningslivet men också för ett 
antal privata aktörer inom framförallt hälso- och sjukvården.   

Slutligen har Arkivnämnden ansvar för att gentemot interna och externa parter 
tillhandahålla och tillgängliggöra de handlingar som finns i nämndens depåer. Till de 
externa parterna i det här sammanhanget räknas naturligtvis även privatpersoner. 

10.1.5 Processbeskrivning 
Arkivnämndens relationer till externa och interna parter kan på ett översiktligt plan 
beskrivas med en processkarta. Den fångar relativt väl de kontaktytor som beskrivits 
ovan. 
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Arkivprocessen 

 
10.1.6 Utmaningar inom arkivprocessen 
Till de utmaningar som identifierats inom arkivprocessen hör: 
 

• En relativt begränsade kompetens inom området på flera av stadens förvaltningar 
och bolag. Även bland de större förvaltningarna och bolagen är det ovanligt med 
arkivariekompetens. Detta kan både vara en följd av och en orsak till att 
förvaltningarnas och bolagen prioritering av arkivarbetet inte alltid är särskilt hög. 

  
• Det jämförelsevis stora antalet förvaltningar och bolag i staden gör att antalet 

arkivbildande myndigheter också blir stort. Det gör i sin tur att antalet kontaktytor 
för Regionarkivet blir omfattande och därmed också ställer stora krav på 
kommunikationsinsatserna från den förvaltningen. Mycket talar också för att 
antalet arkivbildande myndigheter kommer att öka till följd av ökande krav på 
externa utförares dokumenthantering.  

 
• Som en följd av digitaliseringen inom flertalet verksamheter måste Regionarkivet 

klara av att bevara olika handlingar i digital form. Då olika verksamheter har valt 
olika tekniska lösningar och form för sina IT-system innebär detta en stor 
utmaning för Regionarkivet. 

 
• Till följd av tidigare ställningstaganden har Regionarkivet idag stora mängder 

oförtecknade handlingar. Möjligheterna att hantera detta material i enlighet med 
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Arkivnämndens intentioner för inlevererade handlingar till förvaltningens två 
depåer är mycket begränsade utan betydande resurstillskott.  

 
• Regionarkivet har cirka 55 årsarbetare anställda i förvaltningen. Den ekonomiska 

omslutningen ligger runt 55 mkr. Denna begränsade omfattning på verksamheten 
gör att förvaltningen är sårbar för förändringar såväl i omvärlden som i uppdrag 
och ekonomiska förutsättningar. Den lilla förvaltningen har i regel även 
svårigheter med att bära ett mer kvalificerat ledningsstöd inom områden som t ex 
ekonomi, HR och kommunikation. 

 
10.1.7 Andra kommuner 

Stockholm 
I Stockholm finns ett stadsarkiv som är en egen förvaltning under Kulturnämnden. 
Stadsarkivet ansvar omfattar stadens arkivbildande myndigheter. Det ansvarar även för 
uppdraget som landsarkiv.  

Malmö 
I Malmö ligger ansvaret för arkivfrågorna på Kulturförvaltningen. Stadsarkivet är en 
verksamhet inom Kulturförvaltningen.  I ansvaret ingår även ett landsarkiv. 

Köpenhamn 
Köpenhamn har valt att organisera ansvaret för sitt stadsarkiv under Kultur- og 
fritidsudvalget som närmast motsvarar en kultur och fritidsnämnd. Stadsarkivet är där en 
enhet i avdelning Historia och konst som i sin tur ingår i Kultur- og fritidsforvaltningen. 
 
Uppsala, Linköping och Örebro 
Uppsala, Linköping och Örebro har alla valt att organisera sina stadsarkiv som en del i 
Kommunstyrelsens förvaltning 

10.1.8 Alternativa organisationsformer 
Under arbetet i grupperingen har en bruttolista över alternativ till och justeringar inom 
den nuvarande organisationen identifierats. De olika alternativen har därefter värderats 
utifrån deras olika förtjänster och tillkortakommanden. Värderingen är gjord med 
utgångspunkt i målen för översynen, översynens principiella utgångspunkter samt de 
utmaningar som verksamheterna inom grupperingen ställs inför. 

Den valda arbetsformen förutsätter att den nuvarande organisationen inom respektive 
gruppering alltid ingår i fas två av översynen.  

Alternativ 1. Göteborgs Stads arkiv skiljs från Regionens arkiv.  
Alternativet innebär att den nuvarande organisationen delas upp mellan de två 
huvudmännen. Det förutsätter också att de två arkivdepåerna renodlas så att varje 
huvudman ansvarar för sina handlingar. En möjlig fördel med en sådan förändring är att 
den skulle ge förutsättningar för en renodling av verksamheterna och därigenom i någon 
mån begränsa komplexiteten i det nuvarande uppdraget. Alternativet underlättar även för 
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en förändring i nämndsorganisationen där den del av Arkivnämndens uppdrag som 
omfattar Göteborgs Stad då kan sammanföras med en annan nämnd. 

Alternativet har betydande nackdelar. Det skulle med stor sannolikhet leda till ökade 
driftskostnader då flera samordningsvinster skulle gå förlorade. Till detta kommer 
betydande kostnader för själva genomförandet av förändringen. Det skulle också ge en 
ökad sårbarhet då förvaltningen skulle bli ännu mindre.   

Alternativet skulle troligen även medföra att förvaltningen tappade tempo i det pågående 
utvecklingsarbetet. Det finns även en risk att alternativet skulle påverka stadens relationer 
till regionen negativt. 

Alternativ 2. Verksamheten organiserar i en förvaltning som stödjer två nämnder  
Om staden vill behålla samverkan med regionen men samtidigt öppna för en förändrad 
förvaltningsorganisation kan detta ske i en form där en förvaltning stödjer två nämnder. 
En sådan lösning öppnar upp för en möjlighet där Regionarkivet som förvaltning 
sammanförs med en annan av stadens förvaltningar men där såväl Arkivnämnden som 
den andra förvaltningens nämnd bibehålls. 

En av de mer påtagliga fördelarna med en sådan lösning är att sårbarheten för 
Regionarkivet minskar då volymen på den sammanförda förvaltningen är större. Det ger 
också förutsättningar för ett mer utbyggt ledningsstöd. Det ger i sin tur ökade 
förutsättningar för ett större genomslag för arkivfrågorna i stadens övriga förvaltningar 
och bolag. Genom att ha två olika nämnder undviks risken för olika typer av jävsliknade 
situationer på nämndsnivå. Detta då arkivnämnden har en självständig ställning gentemot 
den nämnd som ansvarar för övriga delar av den sammanförda förvaltningens 
verksamheter. 

Till nackdelarna med alternativet hör att arkivfrågorna riskerar att bli en mindre och mer 
avsides del av den nya förvaltningens samlade verksamhet. Det finns också en risk att en 
viss jävsliknande situation skulle kunna uppstå inom förvaltningen när arkivfrågornas 
perspektiv ställs emot andra verksamhetsperspektiv inom den nya förvaltningen. 
Alternativet förutsätter även en särredovisning av Regionarkivets ekonomi utifrån 
regionens behov av ekonomisk uppföljning. 

De olika organisatoriska alternativ som beskriv nedan bygger alla på en lösning med två 
nämnder som stöds av en förvaltning. Det innebär också att de mer generella förtjänster 
och brister som följer med denna lösning, i olika omfattning, även gäller för alla dessa 
alternativ. 

Alternativ 3. Regionarkivet och Stadsledningskontoret förs samman  
Det här alternativet innebär att Regionarkivet blir en avdelning på Stadslednings-
kontoret. Utöver de mer generella fördelarna som beskrivits ovan ger den här lösningen 
ett extra tydligt mandat i arbetet med rådgivning och tillsyn i arkivfrågorna. Det ger 
också både en tidigare ingång för Regionarkivet i många frågor samt tillgång till stadens 
samlade kompetens inom kommunikation och HR-området. 
 
En påtaglig nackdel med alternativet är att det inte alls är i linje med det förändrings-
arbete som pågår inom stadsledningskontoret. Det arbetet kännetecknas bl a av att 
operativa frågor flyttas till andra förvaltningar och att Stadsledningskontorets fokuserar 
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på de övergripande och mer strategiska frågorna. En sammanslagning med Region-
arkivet skulle snarast ha den omvända karaktären. Regionarkivet skulle inte heller ha 
några egentliga verksamhetskopplingar till övriga delar av stadsledningskontoret. 
Alternativet riskerar också att skapa en obalans då Regionarkivets dryga 50 medarbetare 
skulle utgöra en betydande del av det samlade Stadsledningskontoret. 

Alternativ 4. Regionarkivet och Intraservice förs samman 
I det här alternativet sammanförs Regionarkivet med Intraservice. Det ger flera fördelar. 
Båda förvaltningarna arbetar med stöd och att leverera tjänster till stadens övriga 
förvaltningar och bolag. Det bör ge utrymme för en ökad effektivitet. Allt mer av 
lagringen av handlingar sker i digitalform. Regionarkivet är i denna del av sitt arbete 
beroende av stöd från Intraservice. Även här kan det finnas samordningsvinster i en 
gemensam organisation.  

Bland alternativets tillkortakommanden märks att Regionarkivet riskerar att få ett svagare 
genomslag i sitt myndighetsuppdrag då Intraservice inte har något likande uppdrag idag 
som tillsynen av arkivfrågorna kan ha draghjälp av. Det faktum att Intraservice ansvarar 
för driften av de datalager som Regionarkivet är beroende av kan ge en jävsliknande 
situation inom tjänstemannaleden. Till alternativets begränsningar hör även att 
Intraservice redan idag har en verksamhet som spänner över många ansvarsområden. 

Alternativ 5. Regionarkivet och Kulturförvaltningen förs samman 
Ytterligare ett alternativ är att föra samman Regionarkivet med Kulturförvaltningen. Det 
har sin utgångspunkt i att båda förvaltningarna har som en del i sitt uppdrag att 
säkerställa och tillgängliggöra historiskt material. Förutom de samordningsvinster som 
detta kan ge upphov till har båda förvaltningarna också en betydande verksamhet med 
olika former av rådgivning både internt i staden men för framförallt kulturförvaltningen 
även externt. 

Även det här alternativet har en begränsning i att Kulturförvaltningen inte har något 
tillsynsuppdrag och att genomslaget för Regionarkivets myndighetsutövning riskerar att 
försvagas. En ökad betoning av uppdraget med att tillhandahålla och tillgängliggöra 
historiskt material risker att förskjuta Regionarkivets fokus från de stora utmaningar man 
står inför inom områdena rådgivning och tillsyn samt ordning och reda i arkivdepåerna. 

Alternativ 6. Funktioner från annan nämnd överförs till Arkivnämnden 
Ett annat sätt att tänka när det gäller organisatoriska lösningar och möjligheterna att 
stärka Regionarkivets möjligheter att ta sig an de utmaningar som förvaltningen står inför 
skulle kunna vara att föra över verksamheter från en annan nämnd till Arkivnämnden. 
Genom en sådan förändring skulle volymen i Regionarkivets verksamhet öka och 
förvaltningens sårbarhet minska. 

I översynens arbete med Arkivnämnden och Regionarkivet har dock inga sådana 
verksamheter identifierats. 

10.1.9 Den fortsatta inriktningen på översynen 
En samlad värdering av de olika alternativen har resulterat i att inget av dem har 
tillräckligt tydliga fördelar för att motivera ett fördjupat analysarbete. Slutsatsen blir 
därför att den nuvarande organisationen med en arkivnämnd och ett regionarkiv bör 
kvarstå. 
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10.1.10 Den fortsatta inriktningen i relation till översynens andra 
grupperingar  
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget kring inriktning på den fortsatta översynen 
för Arkivnämnden främst har beröringspunkter med grupperingarna service samt Kultur 
och fritid. Vid en oförändrad organisation för Arkivnämnden saknar dessa berörings-
punkter betydelse. 

  



95 
 

   

 

10.2 Valnämnden 
Enligt vallagen ska det i varje kommun finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet 
med ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden i Göteborgs Stad består av åtta 
ledamöter och åtta ersättare. Förvaltningen som bistår valnämnden har sin 
grundanställning på stadsledningskontoret och under år 2015, då inga val genomfördes, 
motsvarande den arbetade tiden 0,75 årsarbetare. Under ett valår som 2014 var 
motsvarade uppgift 31 årsarbetare (2 heltidsanställda, 130 timanställda och 9 
tidsbegränsat anställda).  

Valnämnden i Göteborg är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det 
finns vallokaler i staden och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. 
Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna samt genomförandet 
vid en kommunal folkomröstning. 

Sammanfattningsvis är valnämnden obligatorisk och verksamheten har, sett till uppdrag 
samt storlek på förvaltningsorganisation och ekonomi, en uppenbar periodisk karaktär. 
Med utgångspunkt från ovanstående bedöms det inte föreligga något behov att inom 
ramen för översynen föreslå någon förändring av nämndens organisation. Däremot 
föreslås valnämnden, i likhet med övriga facknämnder, ingå i den del av översynens 
uppdrag som avser en prövning av antalet ledamöter i de olika nämnderna utifrån att det 
bör stå i rimlig relation till omfattningen på uppdraget.  

  



96 
 

   

 

10.3 Överförmyndarnämnden 
I anslutning till kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att genomföra en översyn av stadens facknämnder gavs ett separat uppdrag att i 
ett särskilt spår genomföra en översyn av överförmyndarnämnden. Av yrkandet som låg 
till grund för beslutet framgår att syftet med översynen är att klargöra huruvida nämndens 
arbetsbelastning ligger på en nivå som möjliggör en minskning av de politiska heltiderna 
till enbart mötesarvoden. Om det visar sig vara så, bör det även övervägas om 
överförmyndarnämnden kan slås ihop med en annan nämnd. 

Sedan stadsledningskontoret erhållit uppdraget har frågan kring arvoderingen till de 
förtroendevalda i överförmyndarnämnden varit uppe för politisk behandling vid ett par 
tillfällen. Vid sammanträdet den 3 december 2015 fastställde kommunfullmäktige 
arvodesnivån för överförmyndarnämndens presidium från och med den 1 januari 2016. 
Beslutet innebär en betydligt lägre nivå på den fasta arvoderingen i förhållande till 
föregående år. Den del av uppdraget som avsåg nämndledamöternas arvodering bedömer 
stadsledningskontoret som hanterad och därmed har stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande enbart berört frågeställningen huruvida överförmyndarnämnden kan slås 
ihop med en annan nämnd. 

I den utredning som stadsledningskontoret tillställt kommunstyrelsen har olika alternativ 
för samverkan och samgående värderats. Utifrån denna värdering föreslår 
stadsledningskontoret ett samgående mellan överförmyndarförvaltningen och 
förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Med hänvisning till de legala 
förutsättningarna för överförmyndarverksamheten så innebär förslaget en 
sammanslagning som enbart omfattar förvaltningsorganisationerna. Därmed föreslås att 
Överförmyndarnämnden med sitt lagstadgade uppdrag kvarstår i dess nuvarande form. 
Stadsledningskontorets förslag innebär således en konstruktion där två nämnder bistås av 
en gemensam förvaltningsorganisation. 

Kommunstyrelsen beslutade bifalla Stadsledningskontorets förslag vid sitt sammanträden 
den 15 juni. Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att ytterligare utreda 
förutsättningarna för en sammanslagning av Överförmyndarnämnden och Nämnden för 
konsument och medborgarservice från och med kommande mandatperiod. Som ett 
alternativ ska även för- och nackdelar med bildandet av en personunion mellan berörda 
nämnder belysas. 
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11. Helhetsbilden 
En del i arbetsformen för översynen av facknämndsorganisationen består i en indelning 
av de nuvarande nämnderna och deras förvaltningar i olika grupperingar. Detta är 
nödvändigt för att göra arbetet med översynen hanterbart. Samtidigt är det svårt att 
värdera olika alternativ till dagens organisation inom respektive gruppering utan att ha 
någon form av helhetsbild över samtliga grupperingar för ögonen.  Syftet med att i det 
här sammanhanget beskriva olika helhetsbilder är att underlätta värderingen av de 
alternativ som finns beskrivna inom varje gruppering i översynen. Syftet är inte att redan 
nu ta ställning till eller förorda någon av helhetsbilderna. Ett sådant ställningstagande 
sker först i slutet av översynens andra fas.  
 
Som tidigare beskrivits i avsnittet om grupperingen Stadsutveckling kan man urskilja två 
olika principer bakom organiseringen av facknämnder. Den ena tar sin utgångspunkt i 
olika sakområden som fastigheter, trafik, parker eller vatten. Den andra principen är 
baserad på en indelning efter de funktioner som ingår i alla sakområden som planering, 
genomförande och förvaltning. 
 
I praktiken är det svårt att se att hela organiseringen av nämnder kan vara fult ut baserad 
på enbart en av dessa principer. Det handlar mer om att olika helhetsbilder har sin 
tyngdpunkt i någon av principerna. 
 
För samtliga helhetsbilder gäller att de kan kombineras med ett förtydligande av 
kommunstyrelsens roll som beställare av kommunövergripande planer och strategier. 
 
Här följer tre scenarier där tänkbara alternativ inom de olika grupperingarna har 
grupperats till helhetsbilder. I varje scenario beskrivs de nya nämnderna i rubrikform, 
deras huvudsakliga ansvarsområden samt vilka av de nuvarande nämnderna som har hela 
eller delar av motsvarande ansvarsområde idag. 

Scenario 1 
I scenario 1 har alternativen med några av de mest omfattande förändringarna samlats till 
en gemensam bild. Tonvikten i scenariot ligger mer på en indelning utifrån funktion än 
sakområden. Det är uppbyggt kring ett planerings- och exploateringsansvar på 
Kommunstyrelsen, en byggnadsnämnd, en nämnd med ansvar för genomförande och 
förvaltande av byggnader, en motsvarande nämnd med ansvar för mark och anläggningar, 
en servicenämnd, en miljönämnd, en kultur- och fritidsnämnd samt en nämnd med ansvar 
för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. 

Scenario 2 
Även scenario två är i huvudsak baserat på en indelning utifrån olika funktioner snarare 
än sakområden men nämndernas ansvarsområden är något mindre och antalet nämnder 
därmed något fler. Till skillnad från scenario 1 har ansvaret för exploateringsfrågor lagts 
på en egen nämnd. Ansvaret för vattenförsörjning samt avlopps- och avfallshantering har 
också lagts på en egen nämnd. I det här scenariot ingår inga delar av Park- och 
naturnämndens uppdrag i det ansvar som ligger på den nya nämnden för Kultur och fritid. 
Dessutom är ansvaret för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor 
delat på två nämnder. 
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Scenario 3 
I ett tredje scenario har utgångspunkten varit att i huvudsak sammanföra hela befintliga 
nämnder med hela deras nuvarande ansvarsområde. Det medför att indelningen i större 
utsträckning är gjord utifrån ansvar för sakområden än funktioner. I den här samman-
ställningen har Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden förts samman till en nämnd. 
För att undvika risken för jävsliknande situationer har ansvaret för bygglovs- och 
lanmäteriverksamhet flyttats till en miljö- och byggnadsnämnd. Vidare har Trafik-
nämnden, Park- och naturnämnden sam Kretslopp- och vattennämnden förts samman. 
Det samma gäller för Nämnderna för intraservice respektive konsument och 
medborgarservice. Det har även Kulturnämnden och Idrotts- och föreningsnämnden. 
Inom utbildningsområdet är Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning sammanförda till en ny nämnd. 
 
Även om scenariot bygger på att befintliga nämnder och förvaltningar sammanförs, är det 
naturligtvis fullt möjligt att även inom en sådan organisationsmodell göra mindre 
justeringar av nämndernas ansvarsområden. 

Samlad bild över de olika alternativen  
Sist i detta avsnitt finns en sammanställning över de olika organisatoriska alternativ som 
behandlats i de olika grupperingarna. Den beskriver de olika grupperingarna och under 
var och en dem finns en sammanställning över de olika alternativ som behandlats inom 
respektive gruppering. Längst ned i sammanställning hittar man, för varje gruppering, de 
alternativ som ingår i förslaget till fortsatt inriktning på översynen av 
facknämndsorganisationen. 
 
Denna sammanställning är mycket komprimerad och blir svårtydd om man inte läser den 
parallellt med genomläsningen av de olika avsnitten i delrapporten. Om den istället 
används som ett stöd för minnet vid genomläsningen kan den förhoppningsvis öka 
möjligheterna att se olika samband mellan grupperingarna och på så sätt även göra det 
lättare att skapa helhetsbilder utifrån de alternativ till dagens organisation som finns 
beskrivna inom de olika avsnitten. 
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Scenario 1 
Ny nämnd Planerings- och 

exploaterings 
funktion under 
Kommunstyrelsen  

Fysisk planering Förvaltning och 
genomförande –  
Byggnader  
inkl lokalförsörjning 

Förvaltning och 
genomförande – 
Mark/anläggningar 
Inkl dagliga leveran-
ser 

Miljö- och klimat Service Kultur och fritid Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

Nya 
nämndens 
huvud-
sakliga 
ansvars-
områden 
 

Strategisk planering 
Markägare 
Mark- och exploa-
teringsverksamhet 
Bostadsförsörjning 
Strategisk planering 
av lokaler för 
verksamheter inom 
kommunen 
 

Strategisk planering 
Reglering av 
bebyggelse, mark och 
vatten, Driva och 
samordna den fysiska 
planeringen 
Bygglov, Lantmäteri-
verksamhet 

Förvalta alla typer av 
verksamhetsfastigheter 
och externt inhyrda 
lokaler samt lokaler på 
markreserven, 
Projektledning för ny- 
och ombyggnation, 
Förvaltning av idrotts- 
och motionsanlägg-
ningar samt simhallar 
 

Ban- och väganlägg-
ningar, Kollektiv-
trafikanläggningar, 
Gator och allmänna 
platser, Kajer och 
färjelägen, Park- och 
naturområden, 
Torgytor, Lek- och 
badplatser, Vattendrag 
och sjöar, Grönytor, 
och gatumark, Bar-
marks- och vinterväg-
hållning, Vatten-
försörjning, avlopps-
hantering och avfalls-
hantering 
 

Miljöstrategi, 
Livsmedelskontroll, 
Miljötillsyn, 
Beteendepåverkan, 
 

Samordnad intern 
service till stadens 
förvaltningar och bolag, 
Samordnad service till 
medborgarna, 
Färdtjänst och riks-
färdtjänst 

Kulturplanering, 
Musei- och konsthalls-
verksamhet, Biblio-
teksverksamhet Drift av 
idrotts- och 
motionsanläggningar 
samt simhallar, För-
eningsbidrag samt 
övrigt stöd till före-
ningslivet och kultur-
utövare, Vissa parker, 
frilutsbad, lekplatser 

Gymnasieskolan, 
Gymnasiesärskolan  
Yrkeshögskolan 
Uppdragsutbildning 
Kommunal vuxen-
utbildning, SFI 
Arbetsmarknads-
politiska åtgärder 

Ansvars-
områden 
från nu-
varande 
nämnder 

Del av Fasighets-
nämnden 
Del av 
Trafiknämnden 
Del av Park- och 
naturnämnden 
Del av Kretslopp 
och vattennämnden 
Del av Kommun-
styrelsen (del av 
Lokalsekretariatet) 
 

Byggnadsnämnden 
 

Lokalnämnden 
Del av Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Del av Fastighets-
nämnden 
Del av Kommun-
styrelsen (del av 
Lokalsekretariatet) 
 

Del av Park- och 
naturnämnden 
Del av Trafiknämnden 
Del av Fastighets-
nämnden 
Del av Kretslopp och 
vattennämnden 

Miljö- och 
klimatnämnden 
Del av Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 
(Miljö och klimat) 

Intraservice 
Del av Nämnden för 
konsument och 
medborgarservice 
Del av Trafiknämnden 
(Färdtjänstförvalt-
ningen) 

Kulturnämnden 
Del av Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Del av Park- och 
naturnämnden 

Utbildningsnämnden 
Nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
Del av Social 
resursnämnd (Krami 
och del av 
Integrationscenter) 

 
Oförändrade eller marginellt  
förändrade nämnder 

Nämnder som inte berörts av  
översynen 

Social resursnämnd 
Arkivnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
 

Stadsrevisionen 
Upphandlingsnämnden 
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Scenario 2 
Ny nämnd Exploateringsnämnd  Fysisk planering Förvaltning och 

genomförande –  
Byggnader  
inkl lokalförsörjning 

Förvaltning och 
genomförande – 
Mark/anläggningar 
 

Förvaltning och 
genomförande - 
Vatten, avlopp och 
avfall 

Miljö och klimat Service Kultur och fritid 

Nya 
nämndens 
huvud-
sakliga 
ansvars-
områden 
 

Strategisk planering 
Markägare 
Mark- och exploa-
teringsverksamhet 
Bostadsförsörjning  
Strategisk planering av 
lokaler för 
verksamheter inom 
kommunen  
 

Strategisk planering 
Reglering av 
bebyggelse, mark och 
vatten, Driva och 
samordna den fysiska 
planeringen 

Förvalta alla typer av 
verksamhetsfastigheter 
och externt inhyrda 
lokaler samt lokaler på 
markreserven, 
Projektledning för ny- 
och ombyggnation, 
Förvaltning av idrotts- 
och motionsanlägg-
ningar samt simhallar 
 

Ban- och väganlägg-
ningar, Kollektiv-
trafikanläggningar, 
Gator och allmänna 
platser, Kajer och 
färjelägen, Park- och 
naturområden, 
Torgytor, Lek- och 
badplatser, Vattendrag 
och sjöar, Grönytor, 
och gatumark, Bar-
marks- och vinterväg-
hållning 

Vattenförsörjning, 
avloppshantering och 
avfallshantering 

Miljöstrategi 
Livsmedelskontroll, 
Miljötillsyn 
Beteendepåverkan 

Samordnad intern 
service till stadens 
förvaltningar och 
bolag, Samordnad 
service till 
medborgarna, 
Färdtjänst och riks-
färdtjänst 

Kulturplanering, 
Musei- och konsthalls-
verksamhet, Biblio-
teksverksamhet Drift 
av idrotts- och 
motionsanläggningar 
samt simhallar, 
Ekonomiska bidrag 
samt övrigt stöd till 
föreningslivet och 
kulturutövare,  

Ansvars-
områden 
från nu-
varande 
nämnder 

Del av Fasighets-
nämnden 
Del av Trafiknämnden 
Del av Park- och 
naturnämnden 
Del av Kretslopp och 
vattennämnden 
Del av 
Kommunstyrelsen (del 
av Lokalsekretariatet) 

Byggnadsnämnden 
 

Lokalnämnden 
Del av Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Del av Fastighets-
nämnden 
Del av Kommun-
styrelsen (del av 
Lokalsekretariatet) 

Del av Park- och 
naturnämnden 
Del av Trafiknämnden 
Del av Fastighets-
nämnden 
 

Dela av Kretslopp och 
vattennämnden 
 

Miljö- och 
klimatnämnden 
Del av nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 

Intraservice 
Del av Nämnden för 
konsument och 
medborgarservice 
Del av Trafiknämnden 
(Färdtjänstförvaltn.) 

Kulturnämnden 
Del av Idrotts- och 
föreningsnämnden 
 

 
Ny nämnd Gymnasieskola Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning 
 Oförändrade eller marginellt  

förändrade nämnder 
Nämnder som inte berörts av 
översynen 

Nya nämndens  
huvud- 
sakliga  
ansvars- 
områden 
 

Gymnasieskolan, 
Gymnasiesärskolan  
 

Yrkeshögskolan 
Uppdragsutbildning 
Kommunal vuxenutbildning, 
SFI 
Arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 

 Kommunstyrelsen 
Social resursnämnd 
Arkivnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
 

Stadsrevisionen 
Upphandlingsnämnden 

Ansvarsområden  
från nu- 
varande  
nämnder 
 

Del av Utbildnings- 
nämnden 
 

Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning 
Del av Utbildningsnämnden 
Del av Social resursnämnd 
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Scenario 3 
Ny nämnd Exploatering och 

fysisk planering samt 
förvaltning av mark 
och byggnader 

Strategisk planering, 
genomförande, 
förvaltning och 
underhåll samt dagliga 
leveranser – Mark och 
vatten 

Strategisk planering, 
genomförande, 
förvaltning och 
underhåll - Byggnader 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 

Service Kultur och fritid Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

Ansvars-
områden 
från nu-
varande 
nämnder 

Fastighetsnämnden 
Del av Byggnads-
nämnden 

Trafiknämnden 
Park- och naturnämnden 
Kretslopp och 
vattennämnden  

Lokalnämnden 
Del av kommun-
styrelsen 
(Lokalsekretariatet) 

Miljö- och 
klimatnämnden 
Del av 
Byggnadsnämnden 
(Bygglov och 
lantmäteriverksamhet) 

Nämnden för 
intraservice 
Nämnden för 
konsument och 
medborgarservice 

Kulturnämnden 
Idrotts- och 
föreningsnämnden 

Utbildningsnämnden 
Nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
 

 
Oförändrade eller marginellt  
förändrade nämnder 

Nämnder som inte berörts av 
översynen 

Kommunstyrelsen 
Social resursnämnd 
Arkivnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
 

Stadsrevisionen 
Upphandlingsnämnden 
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Gruppering Utbildning och 
arbetsmarknad 

Miljö och klimat Lokalförsörjning Förvaltning och 
underhåll 

Stadsutveckling Service Kultur och fritid Övriga nämnder 

Berörda 
nämnder 

Utbildningsnämnden 
Nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
Park- och 
naturnämnden 
Social resursnämnd 

Miljö- och 
klimatnämnden 
Nämnden för 
konsument och 
medborgarservice 
Trafiknämnden 
Kretslopp- och 
vattennämnden 

Lokalnämnden 
Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

Lokalnämnden 
Fastighetsnämnden 
Trafiknämnden 
Idotts- och förening 
Kretslopp- och 
vattennämnden 
Park- och 
naturnämnden 

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Trafiknämnden 
Kretslopp- och 
vattennämnden 
Park- och 
naturnämnden 

Nämnden för 
intraservice 
Nämnden för 
Konsument och 
medborgarservice 
Trafiknämnden 

Kulturnämnden 
Idrotts- och 
föreningsnämnden 
Park- och 
naturnämnden 

Arkivnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Valnämnden 

Alternativ 
som 
behandlats 

1.En nämnd – En 
förvaltning UBN och 
NAV 
2.En nämnd – Två 
förvaltningar 
3.Två nämnder – En 
förvaltning 
4.Hela vuxenutbild-
ningen samlas på NAV  
5.Hela vuxenutbild-
ningen samlas på UBN  
6.Vägledningen samlas 
under en nämnd 
7.Betygsutfärdandet 
för komvux flyttas från 
NAV till externa 
utförare 
8.Delar av Integra-
tionscenter och 
KRAMI på SRN 
flyttas till NAV 

 

1.Flera eller alla 
påverkansuppdrag, 
samlas hos en nämnd 
2.Alla externa 
påverkansuppdrag 
samlas hos KoM alla 
interna samlas hos 
MoK  
3.Alla forsknings- 
och utvecklings-
initiativ samlas på en 
nämnd 
4.All rådgivning,  
samlas hos en nämnd 
5.MoK:s ansvar 
renodlas  
6.MoK och KoM 
sammanförs till en 
nämnd  
7.KoM fördelas till 
MoK och 
Intraservice  
8.Miljöförvalt. och 
Stadsbyggnad. blir 
en förvaltning som 
stödjer två nämnder 

1.IoFN:s uppdrag som 
byggande nämnd 
upphör  
2.LS flyttas till en 
befintlig nämnd 
3.LS  knyts närmare till 
KS 
4.LS  knyts till en 
exploateringsfunktion 
5.LS omvandlas till en 
planerande och 
byggande nämnd  
6.Rollen som byggherre 
skiljs från LN och IoFN 

1.Förvaltning av 
mark TN, PoNN 
samlas på en nämnd  
2.Förvaltning av 
mark TN, PoNN, FN 
samlas på en nämnd  
3.Förvaltning av all 
mark samlas på en 
nämnd 
4.Förvaltning av grön 
mark PoNN, FN, LN, 
IoFN, KoV samlas 
på en nämnd 
5.Förvaltning av 
mark och 
anläggningar samt 
daglig drift TN, 
PoNN, FN, KoV 
samlas på en nämnd 
6.Förvaltning av 
byggnader LN, IoFN, 
samlas på en nämnd 
7.Förvaltning av 
byggnader LN, IoFN, 
FN samlas på en 
nämnd 
8.All förvaltning i en 
nämnd 

1.Två planerande 
nämnder varav en 
ansvarar för genom-
förande samt två 
förvaltande nämnder 
2.KS har den 
övergripande 
planeringen. En 
nämnd ansvara 
övriga stadsbygg-
nadsuppdraget 
3.Två planerande, två 
nämnder som 
genomför och 
förvaltar 
4. En exploaterings-
funktion  på KS,  
5.En planerande och 
två nämnder som 
genomför och 
förvaltar 
6.En planerande och 
genomförande 
nämnd och två 
förvaltande nämnder 
7.FN och BN samt 
TN och PoNN 
sammanförs  

1. En nämnd – en 
förvaltning KoM 
och IS 
2. Två nämnder - en 
förvaltning 
3. En nämnd – två 
förvaltningar  
4. KoM, IS samt 
färdtjänst inom TN 
blir en nämnd 
5. Kundtjänster och 
medborgarkontor 
samlas hos KoM 
6. Fler interna 
servicefunktioner till 
Intraservice  
7. Organisering 
utifrån service- resp 
tjänsteleverans 
8. Specialistkompe-
tens kring verk-
samhetsutveckling 
samlas på en nämnd  

1.IoFN och KN blir en 
nämnd 
2. Utåtriktade verk-
samheten inom IoFN 
och hela KN blir en 
nämnd  
3.Utåtriktade verk-
samheten inom IoFN 
och PoNN samt hela 
KN blir en nämnd 
4.IoFN och PoNN till 
en nämnd 
5 IoFN samt PoNN 
exkl delar av förvaltar- 
och utförar-
verksamheten blir en 
nämnd 
6. IoFN, PoNN, KN 
blir en nämnd 

Arkivnämnden 
Två nämnder där  
Regionarkivet sammanförs 
med  
förvaltningen inom 
1. KS 
2. Intraservice 
3. KN 
 
Överförmyndarnämnden 
Eget spår 
 
Valnämnden 
Inget alternativ  

Förslag till 
fortsatt 
inriktning på 
översynen 
utöver 
nuvarande 
organisation 

1.En nämnd – En 
förvaltning 
4.Hela vuxenutbild-
ningen samlas på NAV 
exkl externa utförare 
8.Delar av Integra-
tionscenter och Krami 
på SRN flyttas till 
NAV 

1.Flera eller alla 
påverkansuppdrag, 
samlas hos en nämnd 
5.Miljö och 
Klimatnämndens  
ansvar renodlas  
 

1.IoFN:s uppdrag som 
byggande nämnd 
upphör  
2.LS flyttas till en 
befintlig nämnd 
4.LS  knyts till en 
exploateringsfunktion 
6.Byggherre skiljs från 
LN och IoFN  

2.Förvaltning av 
mark TN, PoNN, FN 
till en nämnd  
5Förvaltning av mark 
och anläggningar 
samt daglig drift till 
en nämnd  
7.Förvaltning av 
byggnader LN, IoFN, 
FN till en nämnd 

3.Två planerar, två 
genomför och 
förvaltar 
4.En planerar och två 
genomför och 
förvaltar 
6.FN och BN samt 
TN och PoNN 
sammanförs  

4. KoM, IS samt 
färdtjänst inom TN 
blir en nämnd 
 

3.Utåtriktade verk-
samheten inom IoFN 
och PoNN samt hela 
KN blir en nämnd 
5.IoFN samt PoNN 
exkl delar av förvaltar- 
och utförar-
verksamheten blir en 
nämnd 
 

Oförändrad nämnds-
organisation 

Sammanställning över samtliga alternativ inom samtliga grupperingar samt förslagen till fortsatt inriktning inom översynen 
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Bilaga 2 - Andra kommuners organisationer 
 
Inom ramen för översynen har det genomförts studiebesök i andra kommuner för att ta 
del av och möjliggöra jämförelser med alternativa sätt att organisera verksamheter 
motsvarande Göteborgs Stads facknämnder. Nedan följer en jämförelse mellan Göteborgs 
Stad och de besökta kommunerna utifrån ett antal övergripande parametrar.  

 
Befolkning Antal anställda 

Kommunens 
bruttokostnad 

(mnkr) 

Antal 
facknämnder/ 
fackförvaltn.¹ 

Göteborgs Stad 548 000 45 000 34 400 18/19 
Stockholm Stad 924 000 40 000 48 300 17/18 
Köpenhamns kommun 581 000 42 000 47 800 7/7 
Malmö Stad 323 000 25 000 19 100 14/14 
Uppsala kommun 210 000 13 000 12 200 18/13 
Linköpings kommun 153 000 8 000 8 580 13/8 
Örebro kommun 144 000 11 000 9 700 21/10 
¹Antalet nämnder inkluderar kommunstyrelse, valnämnd och revisionskollegium (eller motsvarande) och i 
antalet förvaltningar ingår stadsledningskontor eller motsvarande  
Nedan redogörs kort för respektive kommuns organisation när det gäller facknämnder 
och tillhörande förvaltningar. Ett särskilt fokus finns på områden där respektive kommun 
valt en organisation eller ansvarsfördelning som skiljer sig från den som finns inom 
Göteborgs Stad.  

Stockholms stad 
På nämndsidan är Stockholm stad organiserad i 14 stadsdelsnämnder och 17 
facknämnder. Huvudprincipen för organisationen är att den politiskt tillsatta nämnden 
bistås av en förvaltning som svara för den dagliga driften av det som enligt reglementet 
faller under nämndens ansvar. Undantaget är Kulturnämnden som utöver ansvar inom 
kulturområdet även är stadens arkivmyndighet och som enligt reglementet ska ha ett 
särskilt utskott som har ansvar för arkivfrågor. Nämnden bistås därför i praktiken av två 
förvaltningar - kulturförvaltningen samt stadsarkivet. I nedanstående tabell redogörs för 
Stockholms stads olika facknämnder och tillhörande förvaltningsorganisation. 

Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Stockholms stad 
Nämnd Förvaltning 
Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen 
Exploateringsnämnden Exploateringskontoret 
Fastighetsnämnden Fastighetskontoret 
Idrottsnämnden Idrottsförvaltningen 
Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret 

Kulturnämnden Kulturförvaltningen 
Stadsarkivet 

Kyrkogårdsnämnden Kyrkogårdsförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen 
Servicenämnden Serviceförvaltningen 
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Socialnämnden Socialförvaltningen 
Trafiknämnden Trafikkontoret 
Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen 
Äldrenämnden Äldreförvaltningen 
Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret 
Valnämnden Valnämndens kansli 
Överförmyndarnämnden Överförmyndarförvaltningen 
Revisorskollegiet Revisionskontoret 
    
Fördelningen av uppdrag/ansvar mellan Stockholms stads stadsdelsnämnder och 
facknämnder är i viss mån en annan än motsvarande fördelning inom Göteborgs Stad. Ett 
uttryck för detta är exempelvis Äldrenämnden som ansvarar för kommunövergripande 
strategiska frågor rörande äldreomsorgen. Ytterligare ett exempel är att 
Utbildningsnämnden i Stockholm utöver gymnasieskolan även ansvarar för att driva 
stadens grundskolor samt att de har ett samordningsansvar beträffande 
förskoleverksamheten.  

Det finns också exempel på en annan fördelning mellan verksamhet som bedrivs i 
nämnd- respektive bolagsform. I Stockholm återfinns förvaltningen utav stadens lokaler 
för skol- och omsorgsverksamhet i två bolag inom Stockholms Stadshuskoncern. Ett 
annat exempel är leveransen av dricksvatten samt omhändertagande och rening av 
avloppsvatten som hanteras i Stockholm Vatten AB. Bolaget äger och sköter också 
ledningsnäten för vatten och avlopp, pumpstationer och vattenreservoarer. 

Kyrkogårdsnämnden i Stockholm har ett uppdrag att ta hand om och ansvara för 
begravningsverksamheten i staden vilket överhuvudtaget inte hanteras inom kommunen i 
Göteborgs Stad. 

Även om ett flertal nämnder åtminstone till benämningen tycks ha sin tydliga 
motsvarighet i Göteborgs Stad så finns det beträffande vissa utav dem stora skillnader när 
det kommer till ansvar och uppdrag. Ett tydligt sådant område rör planering och 
utveckling av staden där det i Stockholm finns en Exploateringsnämnd som i vissa delar 
även medför ett annat uppdrag eller en annan roll för Trafik-, Fastighets-, och 
Stadsbyggnadsnämnden i relation till motsvarande nämnder inom Göteborgs Stad. I 
Exploateringsnämndens uppdrag ingår bland annat att: 

• Förvalta, utveckla och exploatera stadens mark  
• Sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende 
• Ansvara för stadens investeringar i gator, vägar, torg, parker och andra allmänna 

platser inom exploateringsområden 
• Samverka i arbetet med att utveckla planeringen för stadens framtida 

bostadsförsörjning tillsammans med berörda nämnder och kommunstyrelsen 
• Tillhandahålla mark till stadens övriga nämnder eller andra kommunala organ 

som behövs för deras verksamhet  

Inom förvaltningen finns stadens specialistfunktion för miljö-, park-, trafik- och 
anläggningsfrågor i exploateringsprocessen. Genom denna konstruktion samlas 
planerings- och investeringsverksamhen inom exploateringsprocessen till en nämnd 
medan motsvarande uppdrag inom Göteborgs Stad är fördelat på flera nämnder. 
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Utarbetandet av detaljplaner inom exploateringsområden ansvarar 
Stadsbyggnadsnämnden för, men det sker i större utsträckning på beställning från 
Exploateringsnämnden som också har ansvar för exploateringsekonomin i anslutning till 
respektive projekt. Som en konsekvens av valet att inrätta en Exploateringsnämnd blir 
verksamheterna inom Fastighets- och Trafiknämnden mer utav en drifts- och 
förvaltningsorganisationer än motsvarande nämnder inom Göteborgs Stad.   

Malmö stad     
I Malmö stad är verksamheten som bedrivs i nämndform indelad i 5 
stadsområdesnämnder och 14 facknämnder. Den vanligast förekommande ordningen är 
att den enskilda facknämnden bistås av en förvaltningsorganisation, men det finns två 
undantag. Sedan några år tillbaka är tjänstemannaorganisationen som bistår 
Överförmyndarnämnden organiserad som en avdelning inom stadens Sociala 
resursförvaltning. Det innebär ett upplägg där en och samma förvaltningsorganisation 
bistår två nämnder. En annan variant på organisation gäller för Tekniska nämnden som 
bistås av två separata förvaltningsorganisationer: Gatukontoret och Fastighetskontoret.   
Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Malmö stad 
Nämnd  Förvaltning 
Arbetsmarknads-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Arbetsmarknads-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 
Förskolenämnden Förskoleförvaltningen 
Grundskolenämnden Grundskoleförvaltningen 
Kommunstyrelsen Stadskontoret 
Kulturnämnden Kulturförvaltningen 
Miljönämnden Miljöförvaltningen 
Revisorskollegiet Stadsrevisionen 
Servicenämnden Serviceförvaltningen 
Sociala resursnämnden 
Överförmyndarnämnden Sociala Resursförvaltningen 

Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret 

Tekniska nämnden Gatukontoret 
Fastighetskontoret 

Valnämnden Valnämndens kansli 
 

I likhet med Stockholms stad är fördelningen av uppdrag/ansvar mellan 
stadsområdesnämnder och facknämnder i Malmö stad en annan än motsvarande 
fördelning inom Göteborgs Stad. Utöver gymnasieskolan så ligger även grundskole- och 
förskoleverksamheten utanför stadsområdesnämndernas ansvar. Ansvaret för 
gymnasieskolan ligger på en nämnd vars uppdrag också innefattar arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsfrågor medan ansvaret för förskolan och grundskolan är organiserade i 
två separata nämnder. 

Servicenämnden i Malmö stad har ett omfattande uppdrag och bedriver verksamhet inom 
områden som i Göteborgs Stad är fördelat på ett större antal nämnder. 
Förvaltningsorganisationen består av omkring 1 400 anställda och har en omslutning på 
omkring 2,7 mdkr varav 1 mdkr utgörs av investeringar. Utöver ett mindre 
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kommunbidrag så får verksamheten sina intäkter via internfakturering till stadens övriga 
verksamheter. Förvaltningen är indelad i fyra olika verksamhetsområden: 
Stadsfastigheter, Kommunteknik, Kommuntjänster samt Skolrestauranger. 
Stadsfastigheter projektleder alla stadens byggprojekt och ansvarar för förvaltningen när 
det gäller verksamhetslokaler för skola, barnomsorg, äldreomsorg samt kultur och fritid. 
Verksamhetsområdet Kommunteknik sköter och förvaltar bl.a. badstränder, parker, delar 
av stadens övriga markanläggningar, gatubelysning m.m. Därutöver ansvarar 
verksamheten för förvaltningen av stadens mer teknikintensiva fastigheter som badhus 
och ishallar. Huvuddelen av uppdragen som verksamhetsområdet hanterar görs på 
beställning av stadens gatukontor. Vidare ansvarar nämnden för måltidsservice till 
gymnasieskola och grundskola i kommunen och inom verksamhetsområdet 
Kommuntjänster tillhandahåller nämnden löneadministration, fakturahantering, 
telefonväxel, men också beställningscentralen och myndighetsutövningen när det gäller 
kommunens färdtjänst och specialfärdtjänst.        

När det gäller uppdraget som arkivmyndighet så ligger detta på Kulturnämnden i Malmö 
stad och Stadsarkivet är en del av kommunens kulturförvaltning.   

Uppsala kommun 
I Uppsala kommun är verksamheten organiserad i 18 nämnder som sammantaget stöds av 
13 förvaltningsorganisationer. Kommunen har tidigare haft en organisation med 
kommundelsnämnder och när denna övergavs kring år 2002 infördes en 
nämndsorganisation enligt en beställar- och utförarmodell. Modellen med 
uppdragsnämnder och ett antal utförarverksamheter är delvis fortfarande synlig i 
kommunens organisation, men den tycks vara under avveckling. Inom kultur- och 
utbildningsområdet lämnade kommunen beställar- och utförarsystemet per 1 jan 2015. 
Det pågår nu en översyn av nämndorganisationen i kommunen och det finns ett förslag 
ute på remiss som innebär att verksamheten inom de två kvarvarande produktions-
styrelserna förs över till respektive uppdragsnämnd. Därigenom ska samtliga nämnder 
ansvara för både övergripande planering och verksamhet i egenregi inom av 
kommunfullmäktige beslutat ansvarsområde.       
Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Uppsala kommun 
Nämnd  Förvaltning 
Kulturnämnden Kulturförvaltningen 
Valnämnden 

Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 

Stadsbyggnadskontoret 
Namngivningsnämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen 
Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningen 
Räddningsnämnden Brandförsvaret 
Socialnämnden Socialförvaltningen 
Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen 



107 
 

   

 

Äldrenämnden Äldreförvaltningen 
Överförmyndarnämnden Överförmyndarförvaltningen 
Styrelsen för teknik & service Teknik & service 
Styrelsen för vård & omsorg  Vård & omsorg 
Kommunrevisionen -  
 

Den vanligast förekommande ordningen är att den enskilda facknämnden bistås av en 
förvaltningsorganisation, men det finns undantag framförallt när det gäller 
Stadsbyggnadskontoret som i praktiken arbetar mot fem olika nämnder. En utav dessa är 
Kommunstyrelsen där ärenden gällande översiktsplan och strategisk markhantering 
hanteras. I vissa ärenden har Kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till sitt Mark- 
och exploateringsutskott som tillkom år 2012 i anslutning till avvecklingen av stadens 
Fastighetsnämnd. Som en konsekvens av att Stadsbyggnadskontoret i Uppsala samlar 
tjänstemannaorganisationen som hanterar både plan- och exploateringsfrågor har 
lantmäteriverksamheten placerats under Miljö- och hälsoskyddsnämnden.   

En skillnad i organisation mellan Uppsala och Göteborgs Stad är att de klassiska 
stödfunktionerna (HR, ekonomi, IT, kommunikation och kanslifunktionen) för alla 
nämnder i kommun är centraliserade och finns placerade på Kommunledningskontoret. 
För nyttjandet av dessa resurser betalar respektive nämnd en fast kostnad beräknad som 
en andel av kommunbidraget och därutöver tillkommer en rörlig kostnad för vissa 
funktioner/tjänster som exempelvis fakturahantering och datorer.     

Linköpings kommun 
I Linköpings kommun är verksamheten som bedrivs i nämndform indelad i 13 nämnder 
och 8 förvaltningsorganisationer. Kommunledningskontoret som är Kommunstyrelsens 
förvaltning utgör också tjänstemannaorganisationen för Överförmyndar- och 
Valnämnden. I sin beskrivning av nämnderna särskiljer man i Linköping mellan 
uppdragsnämnder och myndighetsnämnder. Utöver överförmyndarnämnden utgör Bygg- 
och miljönämnden samt Socialnämnden myndighetsnämnder medan övriga är 
uppdragsnämnder. Myndighetsnämnderna har det gemensamt att deras arbete främst styrs 
av lagstiftning och i Linköping har man på detta sätt valt att särskilja 
myndighetsutövningen från utförandet av den kommunala servicen.  
Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Linköpings kommun 
Nämnd  Förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret Överförmyndarnämnden 
Valnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 

Utbildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden 
Omsorgsnämnden 

Omsorg- och äldreförvaltningen 
Äldrenämnden  
Socialnämnden Socialförvaltningen 
Utförarstyrelsen Utförarstyrelsens förvaltning Leanlink 
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Kommunens revisorer Revisionskontoret 
 
Flera utav nämnderna i Linköping har uppdrag som motsvarar det som inom Göteborgs 
Stad hanteras inom stadsdelsnämnderna. Sett till verksamheterna som Göteborgs Stad 
hanteras av facknämnderna så har Linköping i vissa delar valt en annan organisering.  

Kultur- och fritidsfrågor ansvarsmässigt är samlat under en nämnd och en 
förvaltningsorganisation. Utöver viss verksamhet i egen regi upphandlar nämnden en 
väsentlig del av verksamhet och drift från både kommuninterna och externa leverantörer. 
Byggandet av verksamhetslokaler eller anläggningar utförs i allt väsentligt inom ett utav 
stadens bolag.   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot två nämnder: 
Samhällsbyggnadsnämnden samt Bygg- och miljönämnden. Dessa båda nämnder har 
tillsammans uppdrag motsvarande det som i Göteborgs stad vilar på Fastighets-, Trafik-, 
Byggnads- samt Park- och naturnämnden. Bygg- och miljönämnden är 
myndighetsnämnden som ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag 
samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd. Därutöver ansvarar 
nämnden för kommunens lantmäteriverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden har det 
övergripande ansvaret för att bygga staden vilket bland annat innebär ett ansvar för 
detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark 
och naturreservat. När det gäller byggande, drift, underhåll och liknande verksamheter 
upphandlas utförandet både internt inom kommunen och av externa entreprenörer. Inom 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns tjänstemannaorganisationen för 
framtagande av översiktsplaner men politiskt hanteras frågan av Kommunstyrelsen.     

Utförarstyrelsen är en nämnd som utför verksamhet och service som bedöms vara möjlig 
och lämplig att konkurrensutsätta. Nämnden erbjuder, genom sin förvaltningsorganisation 
Leanlink, andra kommunala verksamheter olika tjänster inom stöd, omsorg, IT, 
kommunikation, kost, restaurang och service. Styrelsen är skyldig att, inom sitt 
verksamhetsområde, lämna anbud i upphandlingar som övriga nämnder genomför, men 
en del av uppdragen får styrelsen genom överenskommelser med andra kommunala 
verksamheter, dvs utan ett upphandlingsförfarande. Förvaltningen har drygt 2 000 
anställda.    

Örebro kommun 
Med Kommunstyrelsen inräknat så har Örebro kommun organiserat sin verksamhet inom 
nämndsektorn i 21 nämnder och 10 förvaltningar. Skillnaden i antal mellan nämnder och 
förvaltningar följer av att nästen hälften av förvaltningarna svarar mot två nämnder och 
att kommunstyrelsens förvaltning utöver Kommunstyrelsen bistår ytterligare sex 
nämnder. 
Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Örebro kommun 
Nämnd  Förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning Valnämnden 
Landsbygdsnämnden 
Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbete 
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Programnämnd barn och utbildning Kommunstyrelsens förvaltning 
 Förskolenämnden 

Förvaltningen förskola och skola 
 Grundskolenämnden 

 Gymnasienämnden Förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbete 

Programnämnd Samhällsbyggnad  Kommunstyrelsens förvaltning 
 Byggnadsnämnden Stadsbyggnad 
 Fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 Kulturnämnden 
 Miljönämnden Miljökontoret 
 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen 
Programnämnd social välfärd Kommunstyrelsens förvaltning 
 Nämnden för 
 funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade 

 Socialnämnd väster 
Socialförvaltningen 

 Socialnämnd öster 
 Vård- och omsorgsnämnd 
 väster 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 Vård- och omsorgsnämnd 
 öster 
 Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Det som tydligast särskiljer nämndsorganisationen i Örebro är konstruktionen med 
programnämnder. De tre programnämnderna för barn och utbildning, samhällsbyggnad 
samt social välfärd har ett övergripande ansvar inom sitt respektive programområde och 
är överordnade ett antal nämnder med ansvar för myndighetsutövning och drift av 
kommunala verksamheter. Utöver Valnämnden, som organisatoriskt ligger placerad rakt 
under kommunfullmäktige, ingår inte Landsbygdsnämnden samt Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i något programområde. Konstruktionen har sin rättsliga grund i 
3 kap 4 § kommunallagen där det framgår att fullmäktige får besluta att en nämnd skall 
vara underställd en annan nämnd.  

Tanken bakom konstruktionen med programnämnder är att det ger möjlighet till 
resursfördelning, ekonomistyrning, verksamhetsmässig styrning (kravställande) och 
samordning genom den överordnade nämnden. Programnämnderna får vidare en viktig 
uppgift att stödja kommunstyrelsen i dess roll att leda och samordna kommunens 
verksamheter. Utöver ovanstående finns det vissa ansvarsområden och uppdrag som är 
gemensamma för samtliga programnämnder: de tar fram program för inriktningen på 
arbetet i driftsnämnderna, de hanterar lokalförsörjningsfrågan inom sitt programområde 
och i ärendeberedningen så går ärenden från driftsnämnderna till programnämnderna 
innan de går vidare till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Huvudprincipen när det 
gäller de förtroendevalda i programnämnderna är att ordförandeposten innehas av ett 
kommunalråd och att bland övriga ledamöter ska åtminstone ordförande från respektive 
driftsnämnd vara representerad.  

Under de drygt tio år som programnämnderna funnits har det skett viss förflyttning av 
ansvar mellan dem och driftsnämnderna inom programområdet. En generell utveckling är 
att programnämnden ansvarar för myndighetsutövning, uppföljning och i förekommande 
fall upphandling i de fall då själva utförandet av verksamheten är delat på både 



110 
 

   

 

kommunala och externa utförare. Eftersom det är kommunstyrelsens förvaltning som 
stödjer programnämnderna så har denna utveckling också inneburit en överföring av 
tjänstemannaresurser från driftsnämnderna.  

Fördelning av ansvar mellan programnämnder och driftsnämnder varierar mellan de olika 
programområdena. När det gäller Programnämnden för samhällsbyggnad har de 
exempelvis ansvar för frågor som översiktsplanering, framtagande av 
stadsbyggnadsvisioner och mer omfattande detaljplaner. Nämnden äger vidare 
kommunens markreserv och exploateringsfastigheter och kan inom angivna ramar 
överlåta och förvärva fastigheter. 
 
På initiativ från regeringen pågår en översyn av kommunallagen. I förslaget till ny 
kommunallag är möjligheten för en kommun att organisera sig så att en nämnd är 
underställd en annan nämnd borttagen. 

Köpenhamns kommun 
Inom Köpenhamns kommun är verksamheten organiserad i 7 nämnder (udvalg) med var 
sin tillhörande förvaltningsorganisation. Köpenhamns motsvarighet till fullmäktige är 
Borgarrepresentationen där det sitter 55 ledamöter och det är bland dessa som 
ledamöterna i respektive nämnd utses. Varje nämnd leds av en borgmästare och i 
Økonomiudvalget, med sina 13 ledamöter, ingår samtliga borgmästare och kommunens 
överborgmästare innehar ordförandeposten. Økonomiudvalget med sin förvaltning är det 
som närmast kan sägas motsvara Kommunstyrelsen och Stadsledningskontoret i 
Göteborgs Stad även om liknelsen i många delar haltar betänkligt. Nämnden har det 
övergripande ansvaret för ekonomi samt stadsutvecklingen i kommunen och 
förvaltningsorganisationen har närmare 2 000 årsarbetare. När det gäller stadsutveckling 
har nämnden ansvar för mycket av den strategiska planeringen vilket bland annat 
inkluderar motsvarande översiktsplanering, exploateringsekonomi, bostadspolitiska 
frågor, trafikplanering och köp av kollektivtrafik. Inom förvaltningsorganisationen finns 
även avdelningar som hanterar kommunintern serviceverksamhet inom områden som HR, 
finans, IT och inköp. Kommunens tjänstemannaorganisation som arbetar med byggandet 
av kommunens verksamhetslokaler finns inom förvaltningen tillsammans med de som 
arbetar med förvaltningen av dessa lokaler. 
Tabell. Facknämnder och förvaltningar i Köpenhamns kommun 
Nämnd (Udvalg) Förvaltning 
Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen 
Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsforvaltningen 
Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsforvaltningen 
Sundheds- og omsorgsudvalget Sundheds- og omsorgsforvaltningen 
Socialudvalget Socialforvaltningen 
Teknik- og miljøudvalget Teknik- og miljøforvaltningen 
Beskæftigelses- og 
integrationsudvalget 

Beskæftigelses- og 
integrationsforvaltningen 

 
Utifrån uppdraget kring facknämndsöversynen är det ytterligare ett antal nämnder som är 
särskilt intressanta då de representerar ett alternativt sätt att organisera uppdrag och 
ansvar i förhållande till Göteborgs Stad.  
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Kultur- og fritidsudvalget ansvarar för verksamhet och drift av kommunens alla idrotts-, 
sim- och ishallar tillsammans med kulturhus, bibliotek, museer och utställningshallar. I 
nämndens ansvar ingår även kommunens stadsarkiv och Köpenhamns motsvarighet till 
Göteborgs Stads kontaktcenter och medborgarkontor.  

Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområdet tillsammans med insatser för 
integration ligger under Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Verksamheten 
inkluderar bland annat rådgivning till medborgare som söker arbete eller 
vidareutbildning, språkundervisning för invandrare, rådgivning och vägledning i frågor 
kring integration samt service till företagare och entreprenörer.  

Utöver områden som strategisk planering och övergripande ekonomi som ligger på 
Økonomiudvalget så har Teknik- og miljøudvalget ett ansvarsområde som motsvarar 
stora delar av det som i Göteborgs Stad hanteras av Fastighets-, Trafik-, Park- och natur-, 
samt Miljönämnden. Förvaltningen består av ca 2 300 medarbetare som sedan omkring 
två år tillbaka är organiserad i fyra större avdelningar. Från att tidigare haft en mer 
tematisk indelad organisation fanns det ett uttalat syfte med den senaste omorganisa-
tionen att skapa en avdelningsstruktur med utgångspunkt från hur kommunmedborgare 
möter staden. Nedan följer en kortare beskrivning av områden som hanteras inom 
respektive avdelning.  

• Brukande av staden (Byens Anvendelse) – myndighetsutövning (miljö, 
evenemang, bygglov, grävning, uteserveringstillstånd, etc, inklusive parkering) 

• Drift av staden (Byens Drift) – ser till att staden Köpenhamn är ren, grön och 
fungerar i vardagen (t ex tömmer papperskorgar, klipper gräs, städar badplatser 
och sköter kyrkogårdar) 

• Stadens fysik (Byens Fysik) – ansvarar för de fysiska förändringarna av staden, 
allt från att anlägga parker, torg och cykelväger till att asfaltera kommunens gator. 
Koordinering av byggprojekt (såväl nybyggnation som renovering). 

• Utveckling av staden (Byens Udvikling) – koordinerar alla utvecklingsprojekt 
som syftar till utveckling av København som stad, som t ex klimatplan, inspel till 
kommunal utvecklingsplan, lokalplaner, avfalls- och resursplaner.  
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Bilaga 3 - Några externa parters reflektioner 
 
För att inte översynen av stadens facknämndsorganisation ska få ett allt för internt 
perspektiv är det angeläget att även fånga de uppfattningar kring samverkan med staden 
som finna hos några större externa samverkansparter. Intressanta frågeställningar i ett 
sådant sammanhang är till exempel; Hur upplever de externa parterna möjligheterna hitta 
rätt i stadens organisation och att komma i kontakt med rätt handläggare, Hur uppfattar 
man kontinuiteten och samstämmigheten i dels stadens samlade bedömning, dels i de 
enskilda förvaltningarnas arbete och kanske framförallt hur bedömer man stadens 
förmåga att uppfylla sina åtaganden. 
 
I det här skedet av översynen har den här typen av frågeställningar diskuterat med 
Västsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen, Trafikverket och Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR). 

Västsvenska Handelskammaren 
Västsvenska Handelskammarens ändamål är att främja handel, hantverk, industri, tjänste- 
och transportnäring samt att företräda dess intressen i förhållande till det allmänna. 
Handelskammarens verksamhet har två huvudinriktningar: Politisk påverkan inom 
infrastruktur/kommunikationer, kompetensförsörjning, stadsutveckling, bra företags-
klimat och industri som resurs för landet. Det andra området är stärkt ledarskap och bättre 
affärer. Det bedrivs genom nätverk, utbildningar och främjandet av internationell handel. 
Vid ett av mötena med Västsvenska Handelskammaren deltog även ett antal företrädare 
för några av de större företagen i byggbranschen. 

Länsstyrelsen 
Som en följd av det stora antalet ärenden gentemot Göteborgs Stad har Länsstyrelsen 
gjort en omorganisation för att bättre kunna samverka med staden. Förändringen innebär 
att ett antal kompetenser som tidigare var placerade på olika avdelningar, har samlats i en 
tvärgrupp under en chefs ledning. På så sätt kan Länsstyrelsen på ett bättre sätt möta 
staden mer samlat och bedriva arbetet ur ett helhetsperspektiv. 
 
De kompetenser som är samlade i Tvärgrupp Göteborg är hämtade från Samhällsbygg-
nadsenheten, Samhällskydd och beredskap, Kulturmiljöenheten och Vattenavdelningen.  
I gruppen finns också personer från Naturavdelningen och Miljöskyddsavdelningen. 
Gruppens juridiska kompetens har förstärkts med en utökad tillgång till medarbetare från 
Rättsenheten 

Trafikverket 
Trafikverket är utöver gemensamma stödfunktioner, organiserat i fem olika verksamhets-
områden; Planering, Investering, Stora projekt, Underhåll samt Trafikledning. Verket har 
även en regional indelning där Göteborg ingår i en region tillsammans med övriga Västra 
Götaland samt Värmland och Halland.  
 
Trafikverket arbetar på uppdrag dels från regeringen, dels från regionen. En enskild 
kommun är alltså inte uppdragsgivare åt Trafikverket. Trafikverket har heller inga 
befogenheter över en kommun.  
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Stadens främsta kontaktytor gentemot Trafikverket är avdelningen för Samhällsplanering 
inom verksamhetsområdet Planering samt verksamhetsområdena Investering och Stora 
projekt. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
Göteborgsregionens Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till uppgift att 
verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhets-
utbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska, inom ramen för den kommunala 
självstyrelsen, vara till nytta och skapa mervärde för de tretton medlemskommunerna 
samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.  
 
Den politiska styrningen av verksamheten sker genom ett Förbundsfullmäktige, en 
Förbundsstyrelse och fyra politiska styrgrupper. Kommunalförbundets tjänstemanna 
organisation leds av en förbundsdirektör. Organisationen består utöver en administrativ- 
och en ekonomiavdelning av de tre avdelningarna Välfärd, Utbildning och Planering.  
 
Möjligheterna att hitta rätt i stadens organisation 
De olika externa parternas bilder av möjligheterna att hitta rätt i stadens organisation 
skiljer sig en del åt. Handläggarna på Länsstyrelsen har ofta sedan tidigare etablerat 
kontakt med sina samarbetsparter inom stadens olika förvaltningar. Mot den bakgrunden 
är det därför sällan något bekymmer att hitta rätt i förvaltningarnas organisationer eller att 
komma i kontakt med rätt person. I ett stort antal av kontakterna mellan Länsstyrelsen 
och staden är det någon funktion inom staden som tar den första kontakten. I de fallen är 
det inte heller några svårigheter för Länsstyrelsen handläggare att hitta rätt i stadens 
organisation. 
 
Om Länsstyrelsens handläggare behöver etablera en kontakt med staden inom ett nytt 
område blir det ofta svårare. Det kan vara problematiskt att veta vilken förvaltning eller 
vilken avdelning inom en given förvaltning som hanterar den aktuella frågan. 
Handläggaren får försöka hitta rätt väg med hjälp av hemsidor och kontaktcenter men det 
är både omständligt och osäkert. En liknande problematik uppstår ibland när Läns-
styrelsen vill kommunicera beslut och yttrande till de delar av staden som är berörda. 
Problemet består i att avgöra vilka nämnder som utifrån sina olika ansvarsområden bör få 
ta del av Länsstyrelsens ställningstagande. 
 
Även medarbetarna på GR har sedan länge väl upparbetade kontaktvägar och en god 
personkännedom i relationen till staden. Utmaningen ligger snarare i frågor kring 
representantskap och mandat. Detta blir tydligt i GR:s samarbete med staden inom 
stadsdelsnämndernas ansvarsområden. Här företräds stadens av representanter från 
Stadsledningskontoret och några av stadsdelarna. Ingen av dem har ett tydligt mandat att 
företräda övriga stadsdelar vilket naturligtvis begränsar beslutskraften i samarbetet. GR 
upplever också svårigheter i att nå ut till stadens olika organisationer med olika former av 
samverkan jämfört med motsvarande möjligheter i andra mindre kommuner. Man 
framhåller dock att detta går betydligt bättre sen några år tillbaka.  
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Trafikverkets ansvarsområde gränsar främst till Trafiknämnden, Byggnadsnämnden och 
Fastighetsnämnden. Miljöförvaltningen och Göteborg Energi AB är också centrala 
samverkansparter.  Den naturligaste vägen in i staden för Trafikverket går via 
Trafikkontoret. När den kontakten väl är tagen räknar verket med att kontakten med 
staden är etablerad oavsett vilka övriga delar av stadens organisation som är berörda av 
den aktuella frågan. Trafikkontoret skulle enligt detta synsätt vara ”en väg in” i stadens 
organisation. Trafikverkets erfarenhet är dock att det i praktiken inte alltid fungerar så 
utan att frågor som i hög grad berör t ex stadsbyggnadskontoret har svårt att nå fram dit. 
 
Västsvenska Handelskammaren har en mer kritisk bild inom det här området. Man menar 
att flera av byggbranschens företrädare uppfattar kommunen som en ”svart låda”. Man 
upplever det som oklart kring vem som är mottagare och var företagens olika förslag 
hamnar i den kommunala organisationen. Branschen efterlyser ett forum där exploatörer 
kan möta politiker och ledande tjänstemän för att få en snabb återkoppling kring sina 
förslag och idéer. Det skulle kunna ske i någon form av plansluss där förslag i ett mycket 
tidigt skede ”döms av” som intressanta att jobba vidare med eller ej. 
 
Samlade och entydiga bedömningar från staden 
Länsstyrelsen gör bedömningen att stadens ofta talar med en röst i sina bedömningar och 
underlag. Det finns dock ett antal undantag. Problem uppstår när ställningstaganden kan 
skifta från en nämnd eller förvaltning till en annan. Stadens olika organisationer är heller 
inte alltid synkroniserade sinsemellan. När detta inträffar har naturligtvis Länsstyrelsen 
svårt att se hur stadens samlade och gemensamma bild ser ut. När den här typen av 
situationer uppstår är det inte sällan kopplat till att planeringen av infrastruktur respektive 
bostäder berör samma geografiska område eller när flera förvaltningar har varsin 
projektledare knutna till samma projekt. Vid några tillfällen har detta lett till att 
Länsstyrelsen får samla de olika berörda delarna av stadens organisation för att få en 
samlad och mer entydig bild. Länsstyrelsen har ibland svårt att se hur stadens interna 
kommunikationsvägar ser ut när en och samma fråga, i olika skeden, hanteras av olika 
förvaltningar.  
 
GR:s uppfattning är att staden i allt väsentligt har en god samstämmighet i sina 
bedömningar. Ur förbundets perspektiv är det mer problematiskt att värdera förankring 
och genomslag i de bedömningar som stadens representanter gör i olika nätverksmöten.  
Detta gäller återigen främst i kontakterna med stadsdelssektorn. Inom många delar 
fungera dock samarbetet mycket väl t ex runt arbetet med att stärka möjligheterna till 
kompetensförsörjning eller i insatser av forsknings- och utvecklingskaraktär. 
 
GR:s planeringsavdelning samverkar framförallt med fackförvaltningarna inom stads-
byggnadsområdet. Kommunalförbundets bedömning inom detta område är att de två 
organisationerna inte riktigt hittat formerna för samverkan och att det allt för ofta 
inträffar att staden och GR jobbar dubbelt och ovetande om varandra och att detta 
förutom att det är ineffektivt även försvagar det samlade resultatet av arbetet. 
 
GR menar att det finns exempel där staden och GR jobbar parallellt gentemot en statlig 
eller regional myndighet trots att GR har i sitt uppdrag att företräda regionen i den 
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aktuella frågan. Det behöver inte innebära att de bedömningar man landar i är olika men 
det risker trots det att mottagaren får en splittrad bild och att möjligheterna att påverka 
därmed försvagas. Ett sådant område är arbetet inför en ny programperiod inom EU. 
 
Trafikverket upplever att det till och från sker olika bedömningar i samma fråga från 
framförallt Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret och att dessa inte samordnas inom 
staden innan de kommuniceras till Trafikverket. Det gör det ibland svårt för Trafikverket 
att veta vad som är den samlade bilden från staden. Trafikverket har samtidigt stor 
förståelse för att den typen av problem kan uppstå i stor organisation med en hög belast-
ning. Verket skulle gärna se att staden hade en kontaktperson med ansvar och mandat att 
samordna staden ur ett helhetsperspektiv. Det skulle underlätta arbetet och spar tid.  
 
Västsvenska Handelskammaren beskriver att ett flertal bygg- och fastighetsbolag vittnar 
om olika besked från olika förvaltningar. Man upplever att stadens bedömningar ofta inte 
är samordnade och bedömningarna inte alltid följer kommunens huvudinriktning om att 
bygga en tät och hållbar stad med hög byggtakt. Handelskammaren skulle gärna se en  
ökad formell samordning mellan de avdelningar som arbetar med exploatering inom 
framförallt fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. 
 
Det pågående arbetet med Jubileumssatsningen lyfts av Handelskammaren fram som ett 
gott exempel där både de interna arbetsformerna i staden och samarbetet med branschen 
fungerar väl. En mycket bidragande faktor till detta är den målbild som finns för arbetet. 
En tydlig politisk målbild har, enligt företrädarna för byggbranschen, en helt avgörande 
betydelse för hur framgångsrikt det konkreta arbetet blir.  
 
Tidsplaner och kvalitet 
Göteborgs Stad har ett högt tempo i arbetet med stadsutveckling. Det skiljer sig markant 
från flertalet övriga kommuner i regionen. Det är därför en utmaning för Länsstyrelsen att 
svara upp mot det höga tempot. Det händer, om än inte regelbundet, att det höga tempot 
går ut över kvaliteten i de underlag som staden tar fram genom att delar eller perspektiv 
inte finns med eller är knapphändigt belysta. Detta kan i sin tur leda till att förhållanden 
som borde varit tydliga i ett samråd blir det först i granskningsskedet. 
 
Trafikverket gör bedömningen att det inträffar lite för ofta att trafikperspektivet saknas 
eller är outvecklat i de detaljplaner som sänds för samråd. Till en del kan detta bero på 
olika bedömningar kring den framtida utvecklingen av volymen på biltrafiken 
 
De tidsplaner som finns för olika former av samråd upplevs som rimliga av såväl 
Länsstyrelsen som Trafikverket. Båda organisationerna menar även att staden respek-
terar de tidsfrister som sätts av dem. Trafikverket framhåller också den positiva 
utveckling som skett i samordning av stadens svar på samråd till verket.  
 
Inom några områden är GR remissinstans till stadens arbete. I andra fall råder det 
omvända förhållandet. GR:s bedömning är att detta fungerar väl ur både ett kvalitets- och 
ett tidsperspektiv. Inom stadsbyggnadsområdet skulle GR dock vilja komma in tidigare i 
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processen än i det mer formaliserade samrådet kring en enskild detaljplan. Ett sådant 
förändrat arbetssätt skulle kunna stärka det regionala perspektivet i planeringen. 
 
Västsvensk Handelskammaren gör bedömningen att det man upplever som stadens 
långdragna och komplicerade processer driver upp kostnaderna för byggande vilket gör 
att det byggs mindre och det som byggs sker till en högre kostnad. Processen försvårar 
också för mindre byggföretag att ta sig in, vilket försämrar konkurrensen. Man vill därför 
att effektiviteten i handläggningen ökar markant. Handelskammaren upplever även att 
övergripande projektledarkompetens vanligen kopplat till ekonomi och marknad för ofta 
saknas hos handläggande tjänstemän inom de berörda förvaltningarna. 
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Bilaga 4 – Faktablad över facknämnderna 

Inledning 
För att ge en något djupare inblick i de nämnder som är berörda av översynen av 
Göteborgs stads facknämndsorganisation redovisas i denna bilaga ett kortfattat 
faktaunderlag över respektive nämnd. 
 
Faktabladen innehåller en sammanfattning av nämndens uppdrag som det är formulerat i 
reglementet. För flera av facknämnderna är reglementet inte helt uppdaterat. Det kan 
innebära att ansvarsområden som nämnden tilldelats under senare tid därför inte finns 
med i reglementet och därmed inte heller i faktabladet. 
 
Vidare innehåller bladet en översiktlig beskrivning av hur nämndens förvaltning är 
organiserad. Beskrivningen fångar enbart den övergripande indelningen i verksamhets-
områden, avdelningar eller sektorer. Det innebär att enhetsnivån i förvaltningens 
organisation inte finns återgiven. 
 
För att fånga nämndernas bedömningar av de större utmaningar de står inför, finns en 
sammanfattning av det som nämnden lyft fram som viktiga framtidsfrågor i den senaste 
årsrapporten med i faktabladet.  
 
Den andra halvan av faktabladet innehåller ett antal nyckeltal. Avsikten är att dessa ska 
ge en viss känsla för nämndens verksamhet och där det är möjligt, dess resultat. 
Nyckeltalen beskriver även några aspekter ur ett medarbetar- och ekonomiperspektiv. 
 
I den mån nämnden har varit föremål för någon organisationsförändring eller granskning 
ur ett organisationsperspektiv under de senaste tio åren finns även detta kort beskrivet på 
faktabladets baksida. 
   
Det är naturligtvis omöjligt att på en sida ge en fullödig och allsidig beskrivning av en 
nämnd. Förhoppningen är dock att faktabladen trots eventuella brister i urval och 
beskrivningar ska öka möjligheterna att orientera sig i beslutsunderlaget inför ställnings-
tagandet kring den fortsatta inriktningen på översynen av stadens facknämnds-
organisation. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Jonas Attenius (S) 
1:e vice ordf: Mats Pilhem (V) 
2:e vice ordf:  Hampus Magnusson (M) 
 
Förvaltningsdirektör 
Jan Elftorp 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden ansvarar för: 
- Kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna samt för utbildning i 
svenska för invandrare, utom för den 
vuxenutbildning som utförs i kommunal regi av 
utbildningsnämnden. 
 - Att anordna arbetsmarknadspolitiska åtgär-der 
och i övrigt ta de initiativ som behövs för att 
främja sysselsättningssituationen. 
- Att på beställning kunna genomföra 
kompetensförsörjnings- och kompetens-
utvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens 
verksamheter. 
 
Organisation 
Förvaltningen är fr om hösten 2016 utöver 
stödfunktioner, organiserad i följande 
verksamhetsområden: 
- Utbildning 
- Arbetsmarknad  
- Vägledning 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Framgångsrik etablering av kompetenscentra 
- Förmågan att samverka mellan vuxenutbild-
ningen, arbetsmarknad och vägledning 
- Skapa nya arbetstillfällen som kan bidra till ett 
mer jämlikt Göteborg 
- Stort inflöde av asylsökande kräver kraftfull 
mobilisering av utbildningsresurser och 
vidareutvecklad samverkan med 
Arbetsförmedlingen  
- Konjunkturläget och ev. strukturomvandling av 
arbetsmarknaden. 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Skolinspektionens tillsyn 2011 
Nytt uppdrag för vuxenutbildningsnämnden 
2014-07-01 
 
     

 Verksamhet 
Andel betygsatta kursdeltagare – Sfi, 
samtliga studievägar och kurser (%) 

2015 2014 2013 2012 
48 48 51 - 

 
 Andel godkända betyg – Gymnasial  
 högskoleförberedande vuxen- 
 utbildning, samtliga kurser  (%)  

2015 2014 2013 2012 
79 81 81 - 

 
Andel godkända betyg – Grundläggande 
vuxenutbildning, samtliga kurser (%) 

2015 2014 2013 2012 
88 88 94  

 
 Arbetsmarknadsinsatser – Andel till  
 arbete eller studier (%) 

Kompetens-
center 
2015/16 

Arbetsmark-
nadsenheten 
2015 

Park och 
Natur 
2015 

60 14 19 
             
 Medarbetare  
  Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
122 92 81 81 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
43 52 - 37 

 
  Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
61 - - - 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
182 112 64,1 51,7 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
497 391 380 376 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
12,3 0,8 15,2 8,3 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
37,3 25,1 35,2 28,3 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

http://politiker.goteborg.se/viewPerson.jsf?id=877
http://politiker.goteborg.se/viewParty.jsf?id=3
http://politiker.goteborg.se/viewParty.jsf?id=1
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Skolinspektionens tillsyn 2011   
Vid sin tillsyn 2011 av utbildningsnämnden 
och vuxenutbildningsnämnden påpekade 
Skolinspektionen otydligheter i ansvars-
fördelningen kring vuxenutbildningen i 
nämndernas reglemente. 
På förslag från de två nämnderna fastställde 
kommunfullmäktige hösten 2012 nya 
reglementen för de berörda nämnderna där 
ansvarsfördelningen tydliggjordes.  
Vid uppföljningen av tillsynen gjorde 
skolinspektionen bedömningen att de 
tidigare bristerna var avhjälpta.  
 
Nytt uppdrag för vuxenutbildningsnämnden 
2014-07-01 
Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 i 
uppdrag till stadsledningskontoret att ta fram 
ett förslag som förtydligade ansvaret för 
arbetsmarknadspolitiska insatser mellan ny 
nämnd inom arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, park och naturnämndens 
arbetsmarknadsavdelning, stadsdels-
nämnderna och stadsledningskontoret. 
 
I april 2014 fattad kommunfullmäktige 
beslut i linje med stadsledningskontorets 
förslag. Det innebar att vuxenutbildnings-
nämnden tog över arbetsmarknadsenheten 
från stadsledningskontoret och fick ansvar 
för arbetsmarknadspolitiska insatser. Med de 
nya uppdraget följer att nämnden fattar 
beslut om stadens arbetsmarknadspolitiska 
insatser. Insatserna kan dock utföras av 
stadsdelar, fackförvaltningar m fl. Vidare 
kvarstår park- och naturnämndens utförar-
uppdrag samt stadsdelsnämndernas 
befolkningsansvar.  
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Nämndens presidium 
Ordf : Ethel Sjöberg (MP) 
Vice ordf: Carina Ridenius (M) 
 
Förvaltningsdirektör 
Birgitta Torgén 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs kommun är en gemensam 
nämnd enligt kommunlagen. Göteborgs Stad 
är administrativ huvudman för nämnden. 
Mellan Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs stad finns ett avtal som reglerar 
samverkan i en gemensam arkivorganisation. 
Göteborgs Stad svarar för 40% och VGR för 
60% av finansieringen 
Arkivnämnden är arkivmyndighet för Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs kommun. 
Nämnden ansvarar för: 
- Tillsyn över myndigheternas arkivvård och 
att utarbeta riktlinjer för god arkivvård  
- Driften av gemensamma arkiv i regionen 
och kommunen.  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Tillsyn och rådgivning 
- Arkivdepå Göteborg 
- Arkivdepå Vänersborg och föreningsarkiv 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2014 
- Implementering och finansiering av ett 
system för elektronisk slutarkivering 
- Hanteringen av mottagna handlingar som är i 
oordnat skick 
- Fler förvaltningar/bolag behöver öka sin 
kompetens på arkivområdet 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Stadsrevisionens revisionsberättelser för 
2012 och 2014 
Kommunstyrelsens granskning 2014 
 
 
 

 Verksamhet 
 Antal ärenden, förfrågningar 

2015 2014 2013 2012 
9 500 9 800 10 800 11 200 

  
 Antal leveranser till arkivmyndigheten 

2015 2014 2013 2012 
600 620 560 400 

  
 Tillsyn (antal inspekterade myndigheter) 

2015 2014 2013 2012 
22 9 8 9 

             
 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
57 56 61 60 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
69 60 - 59 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
- - - - 

 
 Ekonomi 
Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
6,5 7,6 11,2 13,5 

 
Kommunbidrag/regionbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
18,6 18,2 18,5 17,0 
31,8 29,1 28,5 27,7 

 
Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
3,7 1,5 0,8 -1,3 

 
Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
2,7 0,8 -0,7 -0,8 

 
 
 
  

Arkivnämnden 
Regionarkivet 
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Stadsrevisionens granskningar 2012 och 
2014 
Stadsrevisionen riktade 2012 kritik mot 
arkivnämnden för brister i upphandling, 
ekonomistyrning, internkontroll och 
arbetsmiljöarbete. Dessa brister har 
åtgärdats. 2014 fick nämnden kritik för 
brister i tillsynsverksamheten. I 
revisionsrapporten för 2015 konstateras att 
Arkivnämnden under året kommit igång med 
den lagstadgade tillsyn som ingår i 
nämndens uppdrag, kritiken kvarstår därför 
inte.  
 
Kommunstyrelsens granskning 2014 
2014 genomfördes på uppdrag av kommun- 
och regionstyrelsen en översyn av 
regionarkivet. Kritik framfördes särskilt 
avseende tillsynsuppdraget. Arkivnämnden 
fick i uppdrag att återrapportera genomförda 
åtgärder under hösten 2015 till respektive 
styrelse.  Styrelserna godkände nämndens 
rapportering och konstaterade att det finns 
goda förutsättningar för att driva 
verksamheten i nuvarande 
organisationsform. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Ulf Kamne (MP) 
1:e vice ordf: Johannes Hulter (S) 
2:e vice ordf: Ann Catrine Fogelgren (L)  
 
Förvaltningsdirektör 
Agneta Hammer 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden har ansvar för kommunens reglering 
av bebyggelse, mark och vatten och för att driva 
och samordna den fysiska planeringen för 
Göteborg.  
Nämnden ansvara för att  
- genomföra planeringsarbete och planläggning  
- besluta i ärenden rörande bygglov och 
förhandsbesked  
- handha kommunens mätningsväsende och 
ansvara för och förvalta kommunens 
grundläggande geografiska information 
- begära verkställighetsförordnande  
- anta, ändra eller upphäva detaljplan eller 
områdesbestämmelser, som inte är av principiell 
beskaffenhet 
 -besluta om och meddela dispens för 
kommunala naturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden och kulturreservat 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Planavdelning 
- Byggavdelning 
- Geodataavdelning 
- Strategisk avdelning 
- Lantmäteriavdelning 
- Verksamhetsstyrning 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Behov av ökad bostadsproduktion 
- Arbete med att öka integrationen 
- Stadens klimatarbete 
- Ökad täthet och ökad exploatering  
- Ökat behov av dialog om stadsutvecklingen 
- Buller och Trafikfrågor 
- Kompetensförsörjning 
- Behov av temporära bostäder 
 
 
 
 

Genomförda översyner/granskningar 
- Översyn av plan- och bygg-
ärendehanteringen i Göteborg 
- Förutsättningar för fördjupad 
samverkan mellan BN, FN och TN 
 
  Verksamhet 
Bostäder/lägenheter i antagna detalj-
planer (antal)  

2015 2014 2013 2012 
3 450 3 560 3 182  2 813  

 
Mediantid från uppdrag till antagande 
av detaljplan - normalt planförfarande 
(antal månader)  

2015 2014 2013 2012 
43 34 35 43 

 
 Mediantid från uppdrag till 
antagande av detaljplan - enkelt 
planförfarande (antal månader)  

2015 2014 2013 2012 
14 8 15 12 

Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
310 293 276 271 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
56 62 - 61 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
68 69 - 62 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
184 131 136 136,1 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
122 113 99 80,9 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
18,1 -12,1 -1,8 -3,0 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
30,9 12,8 24,9 26,7 

Byggnadsnämnden 
Stadsbyggnadskontoret 
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Översyn av plan- och byggärende-
hanteringen i Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen beslutade i november 
2009 att en översyn av stadens plan- och 
byggärendehanteringen skulle genomföras. I 
uppdraget ingick även att göra en jämförelse 
med Malmö och Stockholm. Konsultfirman 
PREERA genomförde uppdraget. 
I en sammanfattande bedömning lyfter 
utredningen fram fyra områden med 
utvecklingspotential: 
- Planförutsättningarna behöver förtydligas 
- Ledning, styrning och uppföljning av 
planprojekten behöver utvecklas 
- Remisshanteringen behöver ses över och 
bli mer ändamålsenlig 
- Beredningsförfarandet samt besluts-
strukturen i byggnadsnämnden behöver ses 
över 
I augusti 2010 behandlade kommunstyrelsen 
ett ärende där stadskansliet redovisade utred-
ningen samt kansliets bedömning utifrån 
denna. Uppdraget förklarades fullgjort 
 
Förutsättningar för fördjupad samverkan 
mellan Byggnadsnämnden, Fastighets-
nämnden och Trafiknämnden 
Kommunstyrelsen gav i maj 2009 stads-
kansliet i uppdrag att genomföra en utred-
ning med syftet att få till en mer genomgri-
pande samverkan och samordning mellan 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och 
Trafiknämnden. Utredningen genomfördes 
av konsultfirman PREERA. 
 
I sin sammanfattning beskriver utredningen 
ett flertal åtgärdsförslag. De är grupperade 
under rubrikerna: 
- Planprojekt- och planprocessförutsättningar 
- Planprojektet 
- Organisationsförutsättningar 
Inget av förslagen berör direkt den 
organisatoriska indelningen mellan de tre 
nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade i 
februari 2011 att utredningens slutrapport 

skulle överlämnas till de tre 
berörda nämnderna för över-
vägande om åtgärder.  
I ett likalydande svar från de tre 
nämnderna beskriver de vilka 
gemensamma och prioriterade 
utvecklingsområden som 
nämnderna arbetar med: 
- Gemensam vision, strategier och 
förhållningssätt 
- Gemensam planerings och 
uppföljningsprocess 
- Gemensam intern och extern 
kommunikation 
-Utvecklad plan- och exploate-
ringsprocess genom ett gemen-
samt arbetssätt 
- Gemensam kompetens-
utveckling t ex projektutbildning 
Samverkan i rekryterings-
processen 
 
Utvecklingsarbeten till följd av 
översynerna 
Efter de tre nämndernas återkopp-
ling till Kommunstyrelsen har 
ytterligare utvecklingsinsatser 
genomförts, t ex: 
- Ett gemensamt mål och 
inriktningsdokument  för de tre  
nämnderna  
- En gemensam kartläggning med 
syfte att effektivisera, kvalitets- 
samt leveranssäkra detaljplans-
processen. Implementering och 
utveckling av modellen pågår.  
- En gemensam kartläggning av 
exploateringsprocessen pågår 
- Löpande samarbete inom fler 
områden som HR, juridik, ledning 
/styrning och kommunikation   
- Ny gemensam projektmodell 
och gemensamt projektverktyg 
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Nämndens presidium 
Ordf : Jahja Zeqiraj (S)  
1:e vice ordf: Anna Ericson (Mp) 
2:e vice ordf: Hampus Magnusson (M)   
 
Tf Förvaltningsdirektör 
Martin Öbo 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
- Förvärva, iordningställa och tillhandahålla samt 
sälja och upplåta mark 
- Bostadsförsörjning  
- Kommunens mark- och exploaterings-
verksamhet  
- Försäljning, förvärv och upplåtelse av fast 
egendom samt förvaltning av kommunens fasta 
egendom och byggnader på ofri grund 
- Samordning av kommunens insatser på det 
bostadssociala området samt anvisning av 
bostäder till hushåll med särskilda behov  
- Handläggning av bostadsanpassnings-bidrag 
och kommunalt bostadstillägg till personer med 
funktionsnedsättning  
- Samordning av kommunens arbete vad avser 
fysisk tillgänglighet  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Mark 
- Strategisk planering 
- Exploatering 
- Förvaltning 
- Boende 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- I tidiga skeden identifiera och analysera 
genomförbarheten i varje enskilt projekt  
- Långsiktig kompetensförsörjning  
- Tydligare beslutsunderlag med helhetsbilder 
över de samhällsekonomiska konsekvenserna  
- Bostadsförsörjning ur ett brett perspektiv  
- Tydliggöra roller, ansvar och ansvarsnivåer i 
organisationen  
 
Genomförda översyner/granskningar 
Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan 
BN, FN och TN 
Struktur för stadens fastighetsförvaltning  
   
 

Verksamhet 
 Antal markanvisade bostäder 

2015 2014 2013 2012 
2 950 1 303 1 045 1 390 

 
Antal färdigställda bostäder – nybygg-
nation 

2015 2014 2013 2012 
2 298 1 793 2 303 1 894 

 
Antal anvisade bostäder 

2015 2014 2013 2012 
409 314 425 309 

              
 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
219 201  196  189  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
63 66 - 64 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
66 69 - 75 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1 154 386 397 371 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
62 46 30 38,5 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
23 6 1 -0,7 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
40 24 18 17 

 
Investeringsvolym netto  –  egna 
investeringar   (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
73 50 - - 

 
 
 

Fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret 
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Förutsättningar för fördjupad samverkan 
mellan Byggnadsnämnden, Fastighets-
nämnden och Trafiknämnden 
Kommunstyrelsen gav i maj 2009 stads-
kansliet i uppdrag att genomföra en utred-
ning med syftet att få till en mer genomgri-
pande samverkan och samordning mellan 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och 
Trafiknämnden. Utredningen genomfördes 
av konsultfirman PREERA. 
I sin sammanfattning beskriver utredningen 
ett flertal åtgärdsförslag. De är grupperade 
under rubrikerna: 
- Planprojekt- och 

planprocessförutsättningar 
- Planprojektet 
- Organisationsförutsättningar 
Inget av förslagen berör direkt den orga-
nisatoriska indelningen mellan de tre 
nämnderna. 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 
att utredningens slutrapport skulle över-
lämnas till de tre berörda nämnderna för 
övervägande om åtgärder. I ett likalydande 
svar från de tre nämnderna beskriver de vilka 
gemensamma och prioriterade utveckling-
sområden som nämnderna arbetar med: 
- Gemensam vision, strategier och 

förhållningssätt 
- Gemensam planerings och 

uppföljningsprocess 
- Gemensam intern och extern 

kommunikation 
- Utvecklad plan- och 

exploateringsprocess genom ett 
gemensamt arbetssätt 

- Gemensam kompetensutveckling t ex 
projektutbildning 

- Samverkan i rekryteringsprocessen 
 
Utvecklingsarbeten till följd av 
översynerna 
Efter de tre nämndernas återkopp-ling till 
Kommunstyrelsen har ytterligare 
utvecklingsinsatser genomförts, t ex: 

- Ett gemensamt mål och 
inriktningsdokument  för de tre  
nämnderna  
- En gemensam kartläggning med 
syfte att effektivisera, kvalitets- 
samt leveranssäkra detaljplans-
processen. Implementering och 
utveckling av modellen pågår.  
- En gemensam kartläggning av 
exploateringsprocessen pågår 
- Löpande samarbete inom fler 
områden som HR, juridik, ledning 
/styrning och kommunikation   
- Ny gemensam projektmodell 
och gemensamt projektverktyg 
 
Struktur för stadens 
fastighetsförvaltning 
Kommunfullmäktige fastställde i 
februari 2014 principer och 
struktur för stadens fastighets-
förvaltning . Beslutet berör i 
huvudsak nämndsektorn och 
endast några enstaka av stadens 
bolag.  

Beslutet innehåller ett uppdrag 
om en aktivare utvärdering av 
stadens lokalbehov och innehav. I 
beslutet får lokalsekretariatet och 
fastighetsnämnden/-förvaltningen 
huvudansvaret för en sådan 
löpande värdering. 

Fastighetsförvaltning inom 
nämndsektorn koncentreras i 
huvudsak till lokalnämnden, 
fastighetsnämnden och idrotts och 
föreningsnämnden. Fastighets-
nämnden får förvaltningsansvar 
för byggnader på markreserven 
och strategiska ytor för 
kommande exploatering. 
Dessutom får man ansvar för de 
bostadsavtal som kommunen 
förfogar över.  

  



126 
 

   

 

Nämndens presidium 
Ordf : Bettan Andersson (V) 
1:e vice ordf: Staffan Lindström (S) 
2:e vice ordf: David Lega (Kd)  
 
Tf Förvaltningsdirektör 
Ulf Högberg 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden ansvarar för: 
- Förvaltning och drift av dels idrotts- och 
motionsanläggningar med tillhörande 
aktivitetsytor och markområden dels simhallar 
- Upplåtelse till stadsdelsnämnder respektive 
uthyrning till föreningslivet av dessa 
anläggningar.  
- Förvaltning av frilufts- och parkanlägg-ningar  
- Centrala selektiva och generella förenings-
bidrag samt övrigt stöd till föreningslivet.  
- Hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i 
samband med övernattningsverksamhet mm vid 
idrottscuper mm 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande avdelningar: 
- Planering och utredning 
- Fastighet 
- Samordning 
- Anläggning 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Flera uppdrag kopplade till sim- och 
badanläggningar 
- Omfattande investeringsbudget och stora 
investeringsbehov på längre sikt 
- Möjligheterna att medverka i stadsplanering 
och stadsutveckling 
- Fortsatt internt utvecklings- och förändrings-
arbete med fokus på kultur- och strukturfrågor 
- Stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika 
delar av staden 
- Uppdrag om bidragsöversyn, lokalkontor och 
uthyrningspolicy  
 
Genomförda översyner/granskningar 
Struktur för stadens fastighetsförvaltning 
   
 
 

Verksamhet  
  Antal föreningsaktiva flickor 7-26 år 

2015 2014 2013 2012 
40 500  41 700 41 500 41 800 

 
  Antal föreningsaktiva pojkar 7-26 år 

2015 2014 2013 2012 
54 600  55 400 55 200 53 700 

 
   Föreningsbidrag mkr 

2015 2014 2013 2012 
80,0 78,0 78,7 83,1 

 
Antal uthyrda timmar 

2015 2014 2013 2012 
278 049 283 343 270 284 276 888 

             
Antal besök i öppen verksamhet(1 000-tal) 

2015 2014 2013 2012 
1 039  1 016  836  717  

Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
319 320  303  273  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
49 58 - 61 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
57 49 - 60 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
136 133 128 117 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
407 362 340 305 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
9,7 9,3 4,3 -1,8 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
17,5 17,5 16,1 15,8 

 
  Investeringsvolym netto (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
94,6 75,0 92,2 61,1 

Idrotts- och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Struktur för stadens fastighetsförvaltning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har 
stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till 
principer och struktur för stadens fastighets-
förvaltning. Förslaget berör i huvudsak 
nämndsektorn och endast några enstaka av 
stadens bolag.  

Stadsledningskontoret föreslår en aktivare 
utvärdering av stadens lokalbehov och 
innehav. I förslaget får lokalsekretariatet och 
fastighetsnämnden/-förvaltningen 
huvudansvaret för en sådan löpande 
värdering. 

Fastighetsförvaltning inom nämndsektorn 
föreslås i huvudsak koncentreras till 
lokalnämnden, fastighetsnämnden och idrotts 
och föreningsnämnden. Fastighetsnämnden 
får förvaltningsansvar för byggnader på 
markreserven och strategiska ytor för 
kommande exploatering. Dessutom får man 
ansvar för de bostadsavtal som kommunen 
förfogar över.  

Lokalförvaltningen försörjer och förvaltar de 
byggnader och lokaler som 
stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden 
och sociala resursnämnden nyttjar. Idrotts 
och föreningsnämndens förvaltningsansvar 
begränsas i huvudsak till de 
verksamhetslokaler som man själv nyttjar, t 
ex idrottsplatser, sport-, is- och simhallar och 
motionsanläggningar. 

Förslaget fastställdes i kommunfullmäktige i 
februari 2014 
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Nämndens presidium 
Ordf : Tord Karlsson (S) 
1:e vice ordf: Michael Törnqvist (Mp) 
2:e vice ordf: Fredrik Lindqvist (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Nisse Waldefeldt 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden ansvarar för att: 
- Utföra samordnad intern service till stadens 
förvaltningar, bolag och stiftelser 
- Utveckla och driva arbetssätt för den interna 
serviceutvecklingen 
- Utveckla, leverera, och följa upp samord-nade 
interna tjänster med IT-stöd i staden. 
- Besluta om ärenden gällande stadsgemen-
samma IT-stöd och i samråd besluta om 
standardiseringar för exempelvis gemen-samma 
verktyg, arbetssätt och mallar. 
 
Organisation 
Förvaltningen (utöver stabdsfunktioner) är 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
-IT-governance  
-Tjänst 
-IT-tjänster 
-HR 
-Utbildning/Välfärd 
-Ekonomi/Styrning/Ledning 
-Kommunikation/Demokrati   
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 och i 
budget 2016  
- Ta fram en modell för nyttorealisering 
- Chefer och medarbetares förutsättningar och 
behov av kommungemensamma interna tjänster  
- Mobila arbetssätt 
- Öppen data  
- Förvaltningens förändringsprogram  
- Sourcingstrategin 
- Hållbarhetsarbetet 
- Utvecklingen inom välfärdsområdet 
- Program för e-samhället 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Servicenämnden/ADB kontoret blir Intraservice  
Intraservice blir politisk nämnd 
Intraservice får nytt uppdrag  
Verksamheter överförs från kommunstyrelsen till 
Intraservice  

Verksamhet 
  Antalet lösta ärenden - Servicecenter 

2015 2014 2013 2012 
102 800 82 800 101 100 - 

   
Antal ärenden - Lön 

2015 2014 2013 2012 
70 200 63 000 59 200 - 

 
 Antal hanterade leverantörsfakturor samt 
andel e-fakturor av totalt antal fakturor 

2015 2014 2013 2012 
1 287 000 1 081 000 898 500 - 

67,4% 59,8% 50,7% - 
    
  Antal IT arbetsplats 

2015 2014 2013 2012 
37 500 37 000 34 600 - 

   
Kund NKI 

2015 2014 2013 2012 
- 72 77 67 

    Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
443 417  346  333  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
60 65 - 65 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
66 78 - 68 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
661 590 426 403 

  
Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
24 16 0 0 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
4,1 0 0 0 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
19,2 15 0 0 

 
 
 

Nämnden för intraservice 
Intraservice 
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Servicenämnden/ADB kontoret blir 
Intraservice 
Hösten 2005 beslutar Kommunfullmäktige om en 
förändrad styrmodell för stadens IT-verksamhet. 
Beslutet innebär att den tidigare servicenämnden 
omvandlas till nämnden för intraservice. 
Samtidigt etableras en beställarfunktion på det 
dåvarande stadskansliet. Den nya nämnden blir 
en tjänstemannanämnd. 
 
Utvärdering av Nämnden för intraservice 
I en utvärdering av Nämnden för intraservice på 
uppdrag av kommunstyrelsen undersöktes:  
- Har kommungemensamma projekt sedan 2006 
hållit budget och nått uppsatta effektmål? 
- Har den förändrade IT-organisationen lett till 
förväntad kostnadsminskning (30-50 mkr per år)? 

 
I utredningen konstateras följande;  
- Beslutet att bilda Intraservice och konsolidera 
administrativa tjänster till intraservice har 
inneburit både effektiviseringar och 
kostnadsminskningar totalt för staden 
- Intraservice har en bättre kostnadseffektivitet än 
jämförelsegruppens medeltal med 17 % lägre 
kostnad. Utredningen visar också att Intraservice 
har en personaleffektiv verksamhet med 40 % 
färre årsarbetare än jämförelsegruppens med 
likvärdigt uppdrag. 
- Den sammanfattande slutsatsen i rapporten är 
att Göteborgs stads IT-kostnader totalt sett ligger 
15 % under gällande marknadspriser för köp av 
motsvarande tjänster från externa tjänste-
leverantörer.  
    
Intraservice blir politisk nämnd 
Kommunfullmäktige beslutar våren 2013 att 
Nämnden för intraservice ska omvandlas 
från en tjänstemannanämnd till en politisk 
nämnd. Beslutet träder ikraft förste juli 
samma år. 
 
Ny inriktning för Nämnden för 
intraservice  
I februari 2014 fastställer kommunfullmäktige 
en ny inriktning för Nämnden för intraservice. 

Den nya inriktningen innebär att 
nämnden har till uppgift att:  
- Utföra samordnad intern service 
till stadens förvaltningar, bolag 
och stiftelser 
- Utveckla och driva arbetssätt för 
den interna serviceutvecklingen 
- Utveckla, leverera, och följa upp 
samordnade interna tjänster med 
IT-stöd i staden. 
- Besluta om ärenden gällande 
stadsgemensamma IT-stöd och i 
samråd besluta om olika 
standardiseringar  
Nämnden får i samband med detta 
även möjlighet att ha ett eget 
kapital. 
 
Verksamheter överförs från 
kommunstyrelsen till 
Intraservice 
Utifrån beslut i kommunfull-
mäktige sker med start 2013 ett 
antal överföringar av verksam-
heter från kommunstyrelsen till 
Nämnden för intraservice. Till 
dessa verksamheter hör Pensions-
enheten och andra operativa 
funktioner inom HR-området. Dit 
hör även beställarfunktionen inom 
IT-området. Dessa funktioner var 
tidigare organiserade på stadsled-
ningskontoret.  
Dessutom har Grafiska gruppen, 
överförts från SDN Örgryte-
Härlanda och enheten för Krav 
och bidrag har förts över från 
Social resursnämnd. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Ann-Sofie Hermansson (S) 
1:e vice ordf: Ulf Kamne (Mp) 
2:e vice ordf: Jonas Ransgård (M)  
 
Stadsdirektör 
Eva Hessman 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska 
leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. Uppdraget omfattar all verksamhet 
som bedrivs oavsett om den sker i nämnd, bolag 
eller annan form.  
 
I Kommunstyrelsens ansvara ingår att:  
- leda kommunens verksamhet genom att utöva 
en samordnad styrning och leda arbetet med att 
ta fram styrande dokument  
- ansvara för samordning och gränsdragning 
mellan nämnderna  
- ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även det 
övergripande ansvaret för bl a :  
- den strategiska planeringen för göteborgs-
samhällets utveckling  
- den kommunala servicen  
- verksamhet och ekonomi i kommunens 
nämnder och bolag  
- kommunens personalpolitik  
- kommunens informations- och kommunika-
tionsverksamhet  
- kommunens internationella samarbete  
- utvecklingen av den kommunala demokratin  
- ansvar för strategisk planering av lokaler för 
verksamheter inom kommunen  
 
Organisation 
Stadsledningskontoret är utöver en Ledningsstab 
och en Förvaltningsstab organiserat i följande 
områden: 
- Välfärd och utbildning 
- Stadsutveckling 
- Ekonomi, - HR 
- Juridik samt – Kommunikation 
 

Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 
2015 
Analyser, underlag och insatser för 
att möta stadens utmaningar i 
förhållande till: 
- Befolkningsutvecklingen och 
behoven inom det kommunala 
grunduppdraget 
- Stadsutveckling och social 
hållbarhet 
Verksamhet 
 Antal beslutsärenden 

 2015 2014 2013 2012 
KS 386 402 406 402 
KF 194 230 239 209 
 
Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

 2015 2014 2013 2012 
Förvalt-
ningen 264 318 384 395 
Politisk 
verksamhet 65 49 50 49 
Totalt 329 367 434 444 
 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
52 58 - 59 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
52 45 - 54 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

 2015 2014 2013 2012 
Totalt 243 469 586 552 
Exkl kommun- 
övergripande 
verksamhet  78 133 239 299 
 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
289 298 321 307 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
8,1 -5,1 4,3 10,5 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
8,0 2,9 16,4 22,5 

Kommunstyrelsen 
Stadsledningskontoret 
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Verksamheter överförs från kommun-
styrelsen till Intraservice 
Utifrån beslut i kommunfullmäktige sker 
med start 2013 ett antal överföringar av 
verksamheter från kommunstyrelsen till 
Nämnden för intraservice. Till dessa 
verksamheter hör Pensionsenheten och andra 
operativa funktioner inom HR-området. Dit 
hör även beställarfunktionen inom IT-
området. Dessa funktioner var tidigare 
organiserade på stadsledningskontoret. 
 
Verksamheter överförs från kommun-
styrelsen till Kulturnämnden 
Hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige att 
delar av uppdraget inom Tryggare Mänskligare 
Göteborg som tidigare varit organiserat under 
kommunstyrelsen ska flyttas till Kulturnämnden. 
De delar av uppdraget som omfattades bedrivs 
som utifrån ett långsiktigt, strategiskt perspektiv 
och är grundade i den metodutveckling som har 
skett, och syftar till att på en strukturell och 
generell nivå främja medborgarnas trygghet och 
tillit till varandra, deras delaktighet och 
inflytande. 
 
Verksamheter överförs från kommun-
styrelsen till Social resursnämnd 
Hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige 
även att övriga delar av det uppdrag inom 
Tryggare Mänskligare Göteborg som tidigare 
varit organiserat under kommunstyrelsen ska 
flyttas till Social resursnämnd. Denna del 
omfattar Uppdrag som kan definieras som 
brottsförebyggande arbete. Det gäller upp-
drag i frågor som rör brottsförebyggande 
arbete, samordna staden och representera den 
i nätverk och sammanhang på nationell och  
internationell nivå. Det gäller även den del 
av det trygghetsfrämjande uppdraget som 
handlar om att utifrån genomförda riskana-
lyser bedriva ett problemorienterat trygghets-
främjande operativt arbete, relaterat till 
identifierade målgrupper eller problem. 

 
Verksamheter överförs från 
kommunstyrelsen till Utbild-
ningsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade 
hösten 2013 att Center för skolut-
veckling från och med 2014 ska 
överflyttas från kommunstyrelsen 
till Utbildningsnämnden. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Yasmine Posio Nilsson (V) 
1:e vice ordf: Caterina Franceschi (S) 
2:e vice ordf: Björn Jedvert (L) 
 
Förvaltningsdirektör 
Rigmor von Zweigbergk 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden har till uppgift att svara för: 
- Samordnad service till medborgarna 
- Samordnad utvecklingen av e-tjänster  
- Stadens kontaktcenter, 
- Allmän konsumentpolitisk verksamhet,  
- Kommunens skyldigheter enligt 
skuldsaneringslagen 
- Energirådgivning.  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Budget- och skuldrådgivning 
- Hållbar utveckling  
- Konsumentrådgivning  
- Kontaktcenter,  
- Service och e-tjänstutveckling 
- Webbstrategisk verksamhet 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Utveckling av service och e-tjänster samt 
funktioner och  innehåll i stadens digitala 
kanaler 
- Uppfylla de beslutade servicenivåerna för 
kontaktcenter  
- Rollfördelningen mellan konsument- och 
medborgarservice, stadsledningskontoret, 
intraservice, övriga förvaltningar och bolag.  
- En genomlysning av konsumentrådgiv-
ningen  
- Etableringen av Romskt informations- och 
kunskapscentrum 
Genomförda översyner/granskningar 
Nämnden för konsument- och 
medborgarservice inrättas 
 
 
 

Verksamhet 
Andel samtal till kontaktcenter, besva-
rade inom 60 sekunder (%) 

2015 2014 2013 2012 
81 55 64 - 

 
 NKI kontaktcenter (1-5) 

2015 2014 2013 2012 
4,2 4,2  - 

 
Andel besökare som helt eller delvis 
hittar information på goteborg.se (%) 

2015 2014 2013 2012 
90 81 79 - 

 
Konsumentrådgivning –  antalet  
kontakter 

2015 2014 2013 2012 
9 000  12 300 12 800 13 400 

    
Energi- och klimatrådgivning – antalet 
företagsbesök 

2015 2014 2013 2012 
84 22 7 - 

Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
113 104 96 - 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
56 59 - - 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
64 59 - - 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
48,9 42,8 37,1 - 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
37,6 31,6 27,9 - 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
7,3 1,4 1,4 - 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
11,8 5,4 5,4 - 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Konsument och medborgarservice 
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Nämnden för konsument- och 
medborgarservice inrättas 
Kommunfullmäktige beslöt i juni 2012 att 
inrätta Nämnden för konsument- och 
medborgarservice. Den nya nämndens ansvar 
omfattar verksamheten under den tidigare 
Göteborgs konsumentnämnd och en 
organisation för medborgarservice samt 
Kontaktcenter. Den nya nämnden tillträdde i 
januari 2013. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Jöran Fagerlund (V) 
1:e vice ordf: Ronnie Ljungh (Mp) 
2:e vice ordf: Claes Johansson (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Henrik Kant 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämndens ändamål är att bidra till att skapa ett 
kretsloppssamhälle. Nämnden ska tillgodose 
invånarnas och näringslivets behov av en säker, 
effektiv och miljömässig vattenförsörjning och 
avloppshantering samt verka för en god 
resurshushållning. Nämn-den ska tillgodose 
invånarnas behov av att på ett effektivt och 
miljömässigt sätt få sitt hushållsavfall 
omhändertaget, återanvänt, återvunnet eller 
bortskaffat. 
Nämnden ansvara för att fullgöra det ansvar 
staden har för vattenförsörjning, avlopps-
hantering och avfallshantering samt att för-valta 
och utveckla stadens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. I ansvaret ingår även att 
utveckla nya produktions- och 
distributionsmetoder för vattenförsörjning och 
avloppshantering samt avfallshantering 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Dricksvattenproduktionsavdelningen  
- Ledningsnätsavdelningen 
- Avfallsavdelningen 
- Utveckling och projektavdelningen 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Underhållstakt på anläggningarna 
- Kommunikation och samverkan mellan 
förvaltningar/bolag inom staden och regionalt  
- Säkra tjänsteleveranserna 
- Dagvattenfrågan 
- Avfallsansvarsfrågan 
- Kompetensförsörjning 
- Klimatförändringar 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Samgåendet mellan Kretsloppsnämnden och 
Göteborg vatten 

 
 
 

Verksamhet 
  Nöjd kundindex (småhus) [%]  

2015 2014 2013 2012 
85 88 86 81 

 
  Nöjd kundindex (flerbostad) [%]  

2015 2014 2013 2012 
70 67 66 85 

 
  Dricksvattenförsäljning  (Göteborg Mm3) 

2015 2014 2013 2012 
108 109 110 113 

 
   Hushållsavfall säck och kärl [tusen ton]  

2015 2014 2013 2012 
108 109 110 113 

  
Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
400 392 382 369 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
58 64 - - 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
66 64 - - 

  
Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1 321 1 261 1 169 544* 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
0 0 0 0 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
19,1 -5,7 -52,4 -3,8* 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
21,6 19,4 25,1 -22,4* 

 
  Investeringsvolym netto – egna 
  investeringar (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
310 338 364 291* 

*avser enbart vatten och avlopp 

Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp- och vatten 

http://www9.goteborg.se/fortroendevalda/partier.asp?parti=V
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Samgåendet mellan Kretsloppsnämnden och 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Kommunfullmäktige beslöt i maj 2012 att  
fr. o. m. 2013-01-01 att inrätta en ny nämnd 
med namnet Kretslopp- och vattennämnden. 
Den nya nämnden övertar de uppgifter och 
åtagande som tidigare legat på 
Kretsloppsnämnden och Nämnden för 
Göteborg Vatten.  
 
I samband med detta fastställer kommun-
fullmäktige även en ny struktur och 
organisation för stadens VA- och avfalls-
organisation. Av den framgår att den nya 
nämnden får rollen som ”huvudman” 
avseende allmänna vattentjänster och 
ska fullfölja stadens åliggande som följer av 
gällande lagstiftning inom området. 
Nämnden är också ansvarig för det som 
åvilar en kommun avseende den kommunala 
renhållningskyldigheten samt framtagande 
av renhållningsordning enligt Miljöbalken.  
 
I förhållande till Gryaab AB och Renova AB 
utgör den nya nämnden stadens beställare för 
kommunfullmäktiges direkttilldelade 
uppdrag som bolagen ska leverera till staden.  
 
Den nya nämnden och dess förvaltning 
respektive de två bolagen Gryaab och 
Renova får därför i uppdrag att utforma och 
utveckla former för samverkan mellan 
parterna. 
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Nämndens presidium 
Ordf: Mariya Voyvodova (S) 
1:e vice ordf: Aina Florin (V) 
2:e vice ordf: Kristina Tharing (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Anna Rosengren 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Kulturnämnden har ansvar för att: 
- Samordna stadens arbete med kulturpolitik, 
konstpolitik och kulturplanering 
- Lägga förslag på utformning av mål och 
inriktningar för kulturverksamheten  
- Verka för en utveckling av stadens 
kulturverksamheter.  
- Stadens musei- och konsthallsverksamhet 
- Stadens gemensamma biblioteksverk-samhet 
samt övrig kulturverksamhet med undantag för 
den musei-, biblioteks- och kulturverksamhet 
som tillagts annan nämnd 
- Fastställa kriterier för och ansvara för 
bidragsgivning till kulturorgan 
- Bereda och besluta om namn på stadsdelar, 
kommunikationsstråk, broar, parker mm 
- Verka för stadens konstnärliga utsmyckning. 
 
Organisation 
Förvaltningen kommer från och med 2017 att ha 
en ny organisation. I den är verksam-heterna 
utöver stödfunktioner och en strategisk 
avdelning, organiserad i följande 
verksamhetsområden: 
- Sektor Bibliotek 
- Sektor Museer 
- Sektor Fri konst och kultur 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Öka tillgängligheten till kulturen 
- Förvaltningens roll i stadens gemensamma 
utvecklingsarbete 
- Lokalfrågan för museerna 
- Biblioteksplanen  
- Bibliotekens framtida lokalisering  
 
Genomförda översyner/granskningar 
Verksamheter som överförs från respektive till 
Kulturnämnden 
 
 

Verksamhet 
 Totalt  antal besök (tusen) 

2015 2014 2013 2012 
2 432 2 115  1 315  1 284  

 
Stadsbiblioteket, antal besök (tusen) 

2015 2014 2013 2012 
1 513 1 189  354  289  

 
Stadsbiblioteket, NKI (1-100) 

2015 2014 2013 2012 
- 75 - - 

 
Museer inkl konsthall, antal besök (tusen) 

2015 2014 2013 2012 
775 803 881 939 

 
Museer inkl konsthall NKI (1-100) 

2015 2014 2013 2011 
80 - 78 77 

     
Antal egna arrangemang 2015 

Konst o 
kultur 

Stora 
teatern 

Stads-
bibl 

Museer 
konsthall 

3 222 189 950 2 572 
Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
403 401 375 361 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
44 50 - 46 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
56 59 - 58 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
119 126 115 112 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
378 361 317 302 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
3,0 4,4 6,0 10,4 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
20,5 21,9 21,1 19.9 

Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen 
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Verksamheter överförs från kommun-
styrelsen till Kulturnämnden 
Hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige att 
delar av uppdraget inom Tryggare Mänskligare 
Göteborg som tidigare varit organiserat under 
kommunstyrelsen ska flyttas till Kulturnämnden. 
De delar av uppdraget som omfattades bedrivs 
som utifrån ett långsiktigt, strategiskt perspektiv 
och är grundade i den metodutveckling som har 
skett, och syftar till att på en strukturell och 
generell nivå främja medborgarnas trygghet och 
tillit till varandra, deras delaktighet och 
inflytande. 
 
Övriga förändringar där verksamheter 
överförs till Kulturnämnden 
Ansvaret för Skolbio överförs från SDN 
Majorna Linne till Kulturnämnden 
Ansvaret för Urbankonst överförs från Park- 
och naturnämnden till Kulturnämnden 
Ansvaret för Kulturskolans instrumentförråd 
överfrös från SDN Örgryte-Härlanda till 
Kulturnämnden 
 
Förändringar där verksamheter överförs 
från Kulturnämnden 
Ansvaret för naturmiljövård överförs från 
Kulturnämnden till Park och naturnämnden 
Ansvaret för Dalheimers Hus bibliotek 
överfrös från Kulturnämnden till Social 
resursnämnd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturnämnden ansvara för 
följande institutioner 
Stora Teatern 
Stadsbiblioteket 
Göteborgs konstmuseum 
Göteborgs Stadsmuseum 
Röhsska museet 
Sjöfartsmuseet Akvariet 
Göteborgs Konsthall 
Frilagret 
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Nämndens presidium 
Ordf : Elisabeth Undén (MP) 
1:e vice ordf: Sofia Schubert (S) 
2:e vice ordf: Christer Holmgren (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Rickard Nilsson 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden ansvarar för att: 
- Tillhandahålla och självständigt förvalta alla 
typer av verksamhetsfastigheter tillhöriga 
Göteborgs Stad och externt inhyrda lokaler för 
verksamheter inom Göteborgs Stad.  
- Projektledning avseende ny- och ombygg-
nation, hyresförhandlingsverksamhet samt råd 
och anvisningar.  
- Tillräckligt antal säkerhetsklassade lokaler 
finns att tillgå för övernattning vid idrottscuper 
och andra ungdomsevenemang 
- Utveckla energisparåtgärder, minska behovet 
av reparationer och värna resurserna för planerat 
underhåll.  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Serviceavdelning 
- Fastighetsavdelning 
- Projektavdelning 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Strategisk fastighetsplanering  
- Synergieffekter mellan bygg och förvaltning  
- Utveckling av en webbaserad kundportal  
- Kompetensförsörjning  
- Medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling  
- Svårigheter att hitta lämpliga tomter när staden 
förtätas  
- Ökat antal överklaganden utifrån Plan- och 
bygglagen  
- Boendelösningar för nyanlända  
- Införandet av komponentredovisning i staden 
från 2017  
 
Genomförda översyner/granskningar 
Översyn av stadens fastighetsförvaltning. 
Struktur för stadens fastighetsförvaltning 
  
 

Verksamhet 
  Antal levererade förskoleplatser 

2015 2014 2013 2012 
648 696 1 602 1 843 

 
  Antal levererade BmSS 

2015 2014 2013 2012 
47 71 97 46 

 
Planerat underhåll alla fastigheter 
(kr/kvm) 

2015 2014 2013 2012 
159 124 82 88 

 
  Förvaltad area totalt (1 000-tal kvm) 

2015 2014 2013 2012 
2 198 2 177  2 179 1 856 

 
  Reinvesteringar (kr/kvm)  

2015 2014 2013 2012 
126 127 97  94  

Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
418 413 408 385 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
57 59 - 55 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
60 58 - 49 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
2 711 2 641 2 527 2 481 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
-209 -216 -217 -149 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
0,3 3,3 16,8 -12,7 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
59,0 58,7 55,4 31,6 

 
Investeringsvolym (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
878 805 838 1 200 

Lokalnämnden 
Lokalförvaltningen 
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Översyn av stadens fastighetsförvaltning 
Kommunfullmäktige fastställde i maj 2010 
en ny organisation för stadens fastighets-
förvaltning. Beslutet innebar att en ny 
nämnd, Lokalnämnden, bildades. Den nya 
nämnden övertog de ansvar som tidigare 
legat på Lokalförsörjningsnämnden och 
Nämnden för Medichus.  
 
Lokalnämnden övertog även ansvaret för 
projektledning för ny- och ombyggnation 
och fick därmed rollen som byggherre, samt 
ansvaret för in- och uthyrningsverksamhet 
samt råd och anvisningar. Dessa ansvar låg 
tidigare på kommunstyrelsen genom 
Lokalsekretariatet 
 
Lokalsekretariatet uppdrag består efter denna 
förändring i ett planeringsansvar för stadens 
lokalförsörjning bl a genom ett ansvar för 
framtagning av lokalförsörjningsplan, 
projektstyrning, framtagning av underlag till 
investeringsberedning, lokalbank, hyres-
modellen samt analys och rapportering av 
lokaleffektiviteten till kommunstyrelsen 
 
Den nya organisationen trädde ikraft i 
januari 2011 
 
Struktur för stadens fastighetsförvaltning 
Kommunfullmäktige fastställde i februari 
2014 principer och struktur för stadens 
fastighetsförvaltning . Beslutet berör i 
huvudsak nämndsektorn och endast några 
enstaka av stadens bolag.  

Beslutet innehåller ett uppdrag om en 
aktivare utvärdering av stadens lokalbehov 
och innehav. I beslutet får lokalsekretariatet 
och fastighetsnämnden/-förvaltningen 
huvudansvaret för en sådan löpande 
värdering. 

Fastighetsförvaltning inom nämndsektorn 
koncentreras i huvudsak till lokalnämnden, 
fastighetsnämnden och idrotts och 
föreningsnämnden. Fastighetsnämnden får 
förvaltningsansvar för byggnader på 

markreserven och strategiska ytor 
för kommande exploatering. 
Dessutom får man ansvar för de 
bostadsavtal som kommunen 
förfogar över.  

Lokalförvaltningen försörjer och 
förvaltar de byggnader och 
lokaler som stadsdelsnämnderna, 
utbildningsnämnden och sociala 
resursnämnden nyttjar.  

Idrotts och föreningsnämndens 
förvaltningsansvar begränsas i 
huvudsak till de verksamhets-
lokaler som man själv nyttjar, t ex 
idrottsplatser, sport-, is- och 
simhallar och motionsanägg-
ningar. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Derya Tumayer (MP) 
1:e vice ordf: Ann Karlsson (V) 
2:e vice ordf: Axel Darvik (L)  
 
Förvaltningsdirektör 
Anna Ledin 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Miljö- och klimatnämnden ska: 
- Fullgöra uppgifter inom miljöbalkens område  
- Fullgöra uppgifter inom livsmedelslag-
stiftningen och foderlagstiftningen,  
- Utöva tillsyn enligt strålskyddslagen, 
tobakslagen och lag om skyldighet att till-
handahålla förnybara drivmedel samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 
- Utöva tillsyn för gaturenhållningen  
- Ha en stödjande och samordnande funktion i 
arbetet med miljöstrategiska frågor  
- Kunna erbjuda ett förenklat miljölednings-
system, 
- Samordna kommunens havsmiljöarbete 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Livsmedelskontroll 
- Miljötillsyn 
- Stadsmiljö 
 
Viktiga framtidsfrågor  
Utveckla förvaltningens arbetssätt med syftet att: 
- öka effekten och nyttan av arbetet med  till-syn 
och kontroll för skydd av människors hälsa och 
miljön 
- öka effekten och nyttan av arbetet med att 
samordna och vara stödjande i hela stadens 
miljöarbete med målet att stadens tolv miljö-mål 
ska komma att nås 
Samordna stadens miljöövervakning med syfte 
att säkerställa att "rätt" parametrar samlas in och 
kommer till användning 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Nytt reglemente för Miljö- och klimatnämnden 
 
 
 
 

Verksamhet 
Livsmedelskontroll och miljötillsyn – NKI 
(1-100) 

2015 2014 2013 2011 
- - 68 58 

 
 Livsmedelskontroll – NKI (1-100) 

2015 2014 2013 2012 
70 67 - - 

 
  Miljötillsyn – NKI (1-100) 

2015 2014 2013 2012 
67 67 - - 

 
  Livsmedelskontroll – antal inspektioner 

2015 2014 2013 2012 
4 880 5 717 5 601  5 396  

    
  Miljötillsyn – antal tillsynsrapporter 

2015 2014 2013 2012 
1 139 1 238  996  850 

          
 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
152 154  148  146  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
56 61 - 60 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
63 74 - 83 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
57,8 55,7 53,2 51,6 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
52,5 52,1 51,3 48,2 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
0.5 1,5 1,6 0,8 

   
Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
5.0 4,5 6,1 7,9 

 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljöförvaltningen 
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Nytt reglemente för Miljö- och 
klimatnämnden 
Kommunfullmäktige fastställde våren 2011 
ett nytt reglemente för Miljö- och 
klimatnämnden. Beslutet innebär att 
nämnden byter till sitt nya namn men 
framförallt att miljö och klimatnämnden får 
en ledande roll i arbetet med miljöstrategiska 
frågor. Nämnden ska ha en ledande, 
stödjande och samordnande funktion samt 
verka som inspiratör i arbetet.  
 
Nämnden ska även utarbeta förslag på planer 
och program samt ta initiativ till nödvändiga 
förändringar för att de av fullmäktige 
fastställda miljömålen ska kunna uppnås. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Cecilia Dalman Eek (S) 
1:e vice ordf: Åse-Lill Törnqvist (Mp) 
2:e vice ordf: Åsa Hartzell (M) 
 
Förvaltningsdirektör 
Linda Nygren 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden har ett förvaltar, skötsel samt 
utvecklingsansvar för följande: 
- Stadens parkområden, planteringar, planterade 
träd och torgytor utan trafik 
- Naturområden som har stora frilufts-, natur- 
och kulturvärden 
- Park- och friluftsanläggningar, lek- och 
badplatser samt Slottsskogen ink djurpark, 
Trädgårdsföreningen 
- Stadens vattendrag och sjöar  
Skötseln av grönytor, planteringar inom 
trafikområden och gatumark där skötseln inte 
ankommer på trafiknämnden samt av skulpturer, 
fontäner och offentliga toaletter 
- Utför och samordnar barmarks- och 
vinterväghållning av allmänna gator, parker och 
andra platser  
- Utför arbetsmarknadspolitiska insatser 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Förvaltning och planering 
- Utförare – rent 
- Utförare – gata, grönt 
- Utförare - arbetsmarknad 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Använda förvaltningens resurser på ett optimalt 
för såväl planering som 
genomförande, byggande och skötsel 
- Planera för goda livsmiljöer - Värna och 
utveckla parker, naturområden och stadsrum 
- Medskapande tillsammans med stadens 
förvaltningar, bolag, invånare och företag 
- Kompetensutveckling samt försörjning 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Nytt uppdrag för vuxenutbildningsnämnden  
Uppdelning av Göteborgs Gatu AB 
 
 

Verksamhet 
  Renhållningsindex (1-100) 

2015 2014 2013 2012 
- 54 53 53 

 
Antalet besök i trädgårdsför. (1 000-tal)  

2015 2014 2013 2012 
1 356 1 259 1 088  778 

 
  Stadsmiljöenkäten (1-100) 

Område 2014 2012 
NKI, hela Göteborg 59 61 
Parker och 
naturområden 65 66 
Torg och platser 54 54 

  
  Förvaltad areal 1-100) 

Totalt 
(ha) 

Parkmark/inv 
(kvm) 

Naturmark/inv 
(kvm) 

12 000 40 130 
Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
425 422 409 412 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
59 63 - 62 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
66 64 - 63 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
394 337 382 418 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
215 201 185 180 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
2,1 5,4 3,1 8,4 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
27,2 25,0 28,2 27,4 

 
  Investeringsvolym (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
45,0 89,4 52,7 47,9 

 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturförvaltningen 
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Nytt uppdrag för vuxenutbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 i 
uppdrag till stadsledningskontoret att ta fram 
ett förslag som förtydligade ansvaret för 
arbetsmarknadspolitiska insatser mellan ny 
nämnd inom arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, park och naturnämndens 
arbetsmarknadsavdelning, stadsdels-
nämnderna och stadsledningskontoret. 
 
I april 2014 fattad kommunfullmäktige 
beslut i linje med stadsledningskontorets 
förslag. Det innebar att vuxenutbildnings-
nämnden tog över arbetsmarknadsenheten 
från stadsledningskontoret och fick ansvar 
för arbetsmarknadspolitiska insatser. Med de 
nya uppdraget följer att nämnden fattar 
beslut om stadens arbetsmarknadspolitiska 
insatser. Insatserna kan dock utföras av 
stadsdelar, fackförvaltningar m fl. Vidare 
kvarstår park- och naturnämndens utförar-
uppdrag samt stadsdelsnämndernas 
befolkningsansvar.  
 
Uppdelning av Göteborgs Gatu AB 
Kommunfullmäktige beslutade i november 
2010 att delar av verksamheterna inom 
Göteborgs Gatu AB ska överföras till andra 
delar av stadens organisation respektive 
avyttras. 
 
För Park- och naturnämnden innebar beslutet 
att huvuddelen av verksamheterna inom 
affärsområde Entreprenad respektive 
Parkering hos Göteborgs Gatu AB 
överfördes till park- och naturnämnden från 
och med årsskiftet 2010/2011. 
 
Enheten betalsystem (parkering) överfördes 
till Parkeringsbolaget 2013-06-01. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Marina Johansson (S) 
1:e vice ordf: Maria Grundel (V) 
2:e vice ordf: Kristina Bergman Alme (L)   
 
Förvaltningsdirektör 
Michael Ivarson 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden ska stödja stadsdelsnämnderna, övriga 
nämnder och styrelser genom att bistå med råd, 
stöd och insatser på det sociala området. 
Nämnden ansvara för: 
- Socialjour 
- Etableringsinsatser för vissa nyanlända 
- Medgivande mm i adoptionsärenden 
- Dödsboanmälan 
- Att tillhandahålla boenden  
- Ärenden inom familjerättsområdet 
- Stadens förvaltarverksamhet 
- Stöd inom social ekonomi 
- Föreningsbidrag inom socialtjänstens område 
- Ärenden som gäller alkoholserverings-tillstånd 
samt folköl- och tobaksförsäljning 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Boende och socialjour 
- Stöd till familjer och individer 
- Funktionsstöd 
- Integration 
- Social utveckling 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
Flexibilitet och snabb omställning 
Tydliga prioriteringar 
Tillgång på bostäder 
Långsiktiga och hållbara strukturer och 
delaktighet för att nå ett jämlikt Göteborg 
Stärka det egna kapitalet 
Kompetensförsörjning 
Lönebildning 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Inrättande av Social resursnämnd 
Förändringar i Social resursnämnds 
ansvarsområde 
 
 

Verksamhet 
  Stöd till familjer och individer (antal 
  personer) 

2015 2014 2013 2012 
9 501 8 687 8 266 - 

 
  Antal boendeplatser för ensam- 
  kommande (totalt) 

2015 2014 2013 2012 
838 97 53 44 

 
  Antal ärenden socialjouren 

2015 2014 2013 2012 
12 216 11 689 8 918 6 554 

 
  Handläggningstid på tillståndsenheten 
  (antal dagar) 

2015 2014 2013 2012 
9 12 33 - 

             
 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
1 356 1 168 1 100 1 066 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
57 57 - 56 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
64 68 - 65 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
809 556 510 451 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
499 449 420 410 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
4,1 5,9 2,0 5,1 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
34,1 36,0 32,0 35,1 

 
 
 

Social resursnämnd 
Social resursförvaltningen 
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Inrättande av Social resursnämnd 
I juni 2006 fattade kommunfullmäktige ett 
principbeslut om att inrätta en nämnd för 
vissa social nämnder. Senare samma år 
inrättade kommunfullmäktige Social 
resursnämnd. I uppdraget för den nya 
nämnden ingår verksamheter som sysslar med 
beroendeproblematik och verksamheter för 
familjer, råd och stöd och jour. Nämnden fick 
även ansvar för bidragsgivning till frivilligt 
socialt arbete mm, verksamheter för 
funktionshindrade. Ytterligare verksamhet som 
organiseras under sociala resursnämnden är ; 
Alt-Bo inklusive Bergsjöhöjds äldreboende för 
missbrukare samt Tillståndsenheten. Den nya 
nämnden tillträdde i januari 2007. 
 
Förändringar i  Social resursnämnds 
ansvarsområde 
Hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige 
även att övriga delar av det uppdrag inom 
Tryggare Mänskligare Göteborg som tidigare 
varit organiserat under kommunstyrelsen ska 
flyttas till Social resursnämnd. Det omfattar 
uppdrag som kan definieras som brotts-
förebyggande arbete samt att samordna 
staden och representera den i nätverk och 
sammanhang på nationell och internationell 
nivå. Det gäller även den del av det 
trygghetsfrämjande uppdraget som handlar 
om att utifrån genomförda riskanalyser 
bedriva ett problemorienterat trygghets-
främjande operativt arbete, relaterat till 
identifierade målgrupper eller problem. 
 
Uppdraget Ung och trygg som handlar om att 
förhindra att ungdomar rekryteras till 
kriminella gäng fördes över från 
kommunstyrelsen till Social resursnämnd år 
2011.  
 
Göteborgs Stad slöt 2010 avtal med 
Migrationsverket om ett organiserat 
mottagande av ensamkommande barn. Social 
resursnämnd fick i uppdrag att driva boenden 
för ensamkommande barn och unga. 
 

Allégården som är ett aktivitets-
hus för seniorer fördes över från 
SDN Majorna-Linné till Social 
resursnämnd 2014. 
Social resursnämnd fick även  
ansvar för samordning av arbetet 
med EU-migranter år 2014 samt 
samordning av arbetet mot vålds-
bejakande extremism år 2015. 
 
Ansvaret för korttidshem för barn 
och unga vuxna med funktions-
nedsättningar fördes över till 
Social resursnämnd i januari 2016 
från SDN Angered, Askim-Frö-
lunda Högsbo, Norra Hisingen, 
Västra Hisingen, samt Örgryte-
Härlanda. 
 
Kommunstyrelsen har utifrån den 
nya Bosättningslagstiftningen 
2016 gett nya uppdrag för mottag-
ning av nyanlända till Social 
resursnämnd. 
 
Krav och bidrag överförs från 
Social resursnämnd 2016 till 
Intraservice. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Johan Nyhus (S) 
1:e vice ordf: Henrik Munck (Mp) 
2:e vice ordf: Axel Josefson (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Stefan Eglinger 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden skall tillgodose medborgarnas och 
näringslivets transportbehov, förbättra 
trafiksäkerheten och minska trafikens 
miljöstörningar. Nämnden ansvara för: 
- Att upplåta och underhålla kommunens ban- 
och väganläggningar 
- Kollektivtrafikanläggningar, gator och 
allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman 
- Gaturenhållning, snöröjning  
- Kommunens parkeringspolitik 
- Att kollektiva transporttjänster tillhandahålls 
- Stadens inre vattenvägar som ansluter till mark 
som ingår i nämndens förvaltar- och 
skötselansvar samt vissa kajer och färjelägen.  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Specialist och sakområden 
- Samhälle och planering 
- Investering och exploatering 
- Dagliga leveranser 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- En stad i ständig förändring 
- Många och stora investeringar 
- Ett större uppdrag – förvaltning och drift 
- Samverkan och gemensam riktning för 
måluppfyllelse 
- Attraktiv arbetsgivare 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan 
BN, FN och TN  
Överföring av Färdtjänstnämndens verksamhet 
till Trafiknämnden 
 
 
 
 

Verksamhet 
Färdmedelsfördelning, Gbg:s inv (%)   
Färdsätt 2015 2014 2013 2012 
Till fots 23 24 24 25 
Cykel 8 7 7 6 
Kollektiv- 
trafik 28 28 28 26 
Bil 41 41 41 44 
 
 Färdigställda bostäder - Nybyggnation 
(antal) 

2015 2014 2013 2012 
2 298 1 793 2 303 1 894 

 
  Stadsmiljöenkäten (1-100) 

Område 2014 2012 
NKI, hela Göteborg 59 61 
Gator, Gång- och 
cykelbanor 53 50 
Kommunikationer 72 74 

 
   Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
207 182  160  149  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
50 60 - 58 

 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 
2015 2014 2013 2012 

57 58 - 54 
 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1 693 1 571 1 504 1 435 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
529 486 459 436 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
41,9 8,4 -0,3 -5,0 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
69,6 27,6 19,2 19,5 

 
  Investeringsvolym (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
567 426 - 366 

Trafiknämnden 
Trafikkontoret 
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Förutsättningar för fördjupad samverkan 
mellan Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och Trafiknämnden 
Kommunstyrelsen gav i maj 2009 stadskansliet i 
uppdrag att genomföra en utredning med syftet 
att få till en mer genomgripande samverkan och 
samordning mellan Byggnadsnämnden, Fastig-
hetsnämnden och Trafiknämnden. Utredningen 
genomfördes av konsultfirman PREERA. 
I sin sammanfattning beskriver utredningen ett 
flertal åtgärdsförslag. De är grupperade under 
rubrikerna: 
- Planprojekt- och planprocessförutsättningar 
- Planprojektet 
- Organisationsförutsättningar 
Inget av förslagen berör direkt den organi-
satoriska indelningen mellan de tre nämnderna. 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 att 
utredningens slutrapport skulle överlämnas till de 
tre berörda nämnderna för övervägande om 
åtgärder.  
I ett likalydande svar från de tre nämnderna 
beskriver de vilka gemensamma och prio-
riterade utvecklingsområden som nämnderna 
arbetar med: 
- Gemensam vision, strategier och 

förhållningssätt 
- Gemensam planerings och uppföljningsprocess 
- Gemensam intern och extern kommunikation 
- Utvecklad plan- och exploateringsprocess 

genom ett gemensamt arbetssätt 
- Gemensam kompetensutveckling t ex 

projektutbildning 
- Samverkan i rekryteringsprocessen 
 
Utvecklingsarbeten till följd av 
översynerna 
Efter de tre nämndernas återkoppling till 
Kommunstyrelsen har ytterligare utvecklings-
insatser genomförts, t ex: 
- Ett gemensamt mål och inriktningsdokument 

för de tre nämnderna  
- En gemensam kartläggning med syfte att 

effektivisera, kvalitets- samt leveranssäkra 
detaljplansprocessen. Implementering och 
utveckling av modellen pågår.  
- En gemensam kartläggning av exploaterings-
processen pågår 

- En gemensam processbeskrivning av tidiga 
skeden startas upp under hösten 2016 

- Löpande samarbete inom fler om-
råden som HR, juridik, ledning 
/styrning och kommunikation   

- Ny gemensam projektmodell och 
gemensamt projektverktyg 

 
Förändringsarbete Trafik-
kontoret 
För att möta betydligt större investe-
ringsvolymer och ett ökande grund-
uppdrag inleddes sommaren 2014 ett 
omfattande förändringsarbete. 
Arbetet omfattar en mängd 
aktiviteter och åtgärder inom 
förbättringsområdena:  
• Vision, förhållningssätt och kultur 
• Kundorientering 
• Uppdrag o leverans 
• Kostnadsmedvetenhet   
• Enhetliga arbetssätt och metoder 
• Ändamålsenlig organisation 
Förste april 2015 sjösattes en helt ny 
organisation. Sedan ett par år sker en 
kraftig ökning av antalet anställda på 
kontoret och god kompetensförsörj-
ning är kritiskt. Arbete pågår bl.a. 
med processbeskrivning av verk-
samheter, projektstyrningssystem, 
nya arbetssätt avseende planering 
och uppföljning, roller och ansvar 
mm. 
 
Förändringar i Trafiknämndens 
arbete 
I december 2015 beslöt kommunfull-
mäktige att färdtjänstnämndens verk-
samhet ska överföras till Trafiknämn-
den. Beslutet gäller från januari 2016.  
I samband med förändringen upphör 
även Färdtjänstnämnden. 
Verksamheterna organiseras dock 
fortsatt i två skilda förvaltningar. 
Sedan januari 2016 har nämnden 
tillsatt ett Färdtjänstutskott där 
merparten av frågorna hanteras. 
Fr.o.m juni 2016 inrättas även ett 
utskott som inledningsvis kommer 
att fokusera på investerings-
verksamheten för att möjliggöra en 
god hantering av den större 
investeringsvolymen. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Johan Nyhus (S) 
1:e vice ordf: Henrik Munck (Mp) 
2:e vice ordf: Axel Josefson (M)  
 
Förvaltningsdirektör 
Peter Norling 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Nämnden skall, vad avser färdtjänstförvalt-
ningens verksamhet: 
- Ombesörja kommunens färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt att i förkommande fall 
samordna samhällsbetalda resor.  
- Handlägga ärenden enligt av kommunfull-
mäktige antagna regler för färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten i Göteborgs Stad. 
- Utfärda de färdtjänsttillstånd, som följer av 
nämnda grunder 
- I nämndens regi eller genom annan till-
handahålla de transporttjänster, som behövs 
för samhällsbetalda resor 
- Till kommunfullmäktige lämna förslag på 
avgifter för färdtjänst 
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande avdelningar: 
- Reseservice 
- Tillstånd 
- Administrativt stöd 
- Trafik 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- God ekonomisk hushållning  
- Ny politisk organisation  
- Nytt trafikavtal från sommaren 2016.  
- Ett ökat resande   
- Ökad harmonisering och samordning av 
färdtjänstens regelverk inom GR-området.  
- Tillgänglighet i kollektivtrafiken  
 
Genomförda översyner/granskningar 
Överföring av Färdtjänstnämndens verksamhet 
till Trafiknämnden 
 

 
Verksamhet 
  Nöjd kundindex (resa) [%]  

2015 2014 2013 2012 
85 87 86 87 

 
Andel besvarade samtal inom 60 sek [%]  

2015 2014 2013 2012 
73 70 67 62 

 
 Antal färdtjänsttillstånd 

2015 2014 2013 2012 
18 971 18 912 18 784 18 974 

 
Antal färdtjänstresor (1 000-tal) 

2015 2014 2013 2012 
612 580 536 527 

 
Snittkostnad /färdtjänstresa (kr) 

2015 2014 2013 2012 
191 191 184 195 

 
Andel resor i flexlinje (%) 

2015 2014 2013 2012 
26,1 29,0 30,7 30,9 

 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
125 123  119 114 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
55 57 - 50 

  
Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 

2015 2014 2013 2012 
61 69 - 72 

 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
152 149 131 133 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
190 187 184 205 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1,7 2,2 7,9 10,9 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
19,2 17,5 25,4 28,5 

Färdtjänstnämnden/Trafiknämnden 
Färdtjänstförvaltningen 
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Överföring av Färdtjänstnämndens 
verksamhet till Trafiknämnden 
I december 2015 beslöt kommunfullmäktige 
att färdtjänstnämndens verksamhet ska 
överföras till Trafiknämnden. Beslutet gäller 
från januari 2016. I samband med 
förändringen upphör Färdtjänstnämnden. 
Trafiknämndens verksamheter organiseras 
tillsvidare i två skilda förvaltningar, 
Trafikkontoret och Färdtjänstförvaltningen. 
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Nämndens presidium 
Ordf : Karin Pleijel (MP) 
1:e vice ordf: Linus Glanzelius Johansson (S) 
2:e vice ordf: Helene Odenljung (L) 
 
Förvaltningsdirektör 
Tomas Berndtsson 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
Utbildningsnämnden ansvarar för:      
- Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt 
utförandet av vuxenutbildning i kommunal regi 
- Anordnande av beviljade utbildningar inom 
yrkeshögskolan 
- Uppdragsutbildning  
- Stöd enligt lagen om elevresor  
- Samordning av för staden gemensam verk-
samhetsutveckling inom samtliga skolformer  
- Studie och yrkesvägledning 
- Ansvara för Språkcentrum (ännu ej infört i 
reglementet)  
 
Organisation 
Förvaltningen är utöver stödfunktioner, 
organiserad i följande verksamhetsområden: 
- Gymnasieområde Centrum 
- Gymnasieområde Lindholmen 
- Gymnasieområde Skånegatan 
- Område för gymnasiesärskola 
- Område för vuxenutbildning och yrkeshögskola 
- Område Stadsgemensamt 
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Ökad måluppfyllelse 
- Trygghet och studiero 
- Digitalisering och teknikutveckling 
- Rekrytering 
- Gymnasieskolans konkurrenssituation, 
organisation och elevutveckling samt behovet av 
en översyn av modellen för resurstilldelning till 
nämnden. 
 
Genomförda översyner/granskningar 
Skolinspektionens tillsyn 2011 och 2015 
Verksamheter överförs från kommun-styrelsen 
till Utbildningsnämnden 
Språkcentrum överförs till Utbildningsnämnden 
 
 
 

Verksamhet 
Antal göteborgselever per skolform 
samt antal platser vuxenutbildning 

 2015 2014 2013 2012 
gymn 16 220 16 085 16 218 16 710 
gysär 340 357 374 393 
Vux  2 807 2 652 2 436 2 191 
YH 1 368 1 314 1 319 1 360 
 
Andel göteborgselever som studerar 
i kommunens egna skolor  (%)  

2015 2014 2013 2012 
49,5 49,0 48,8  48,7  

 
  Andel examensbevis i gymnasiet (%) 

2015 2014 2013 2012 
73 70 - - 

 
  Antal lärare per 100 elever i gymnasiet 

2015 2014 2013 2012 
8,03 7,95 8,25 8,53 

   
Elevenkät åk 2 gymnasiet egen regi (1-5)  

År Trygg-
het 

Infly-
tande 

Skol-
miljö 

Läran-
de 

Bemö-
tande 

2016 3,3 2,6 2,8 3,0 3,2 
2015 3,5 2,8 2,9 3,0 3,3 

 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
2 273 1 934  1 921  1 994  

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2015: 55) 

2015 2014 2013 2012 
55 51 - 48 

 Nöjd Ledarindex (Gbg 2015: 59) 
2015 2014 2013 2012 

60 61 - 57 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
892 744 686 676 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1 569 1 511 1 454 1 462 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
15,3 17,6 -6,7 -17,7 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
64 46 29 36 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
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Skolinspektionens tillsyn 2011   
Vid sin tillsyn 2011 av utbildningsnämnden 
och vuxenutbildningsnämnden påpekade 
Skolinspektionen otydligheter i ansvars-
fördelningen kring vuxenutbildningen i 
nämndernas reglemente. 
På förslag från de två nämnderna fastställde 
kommunfullmäktige hösten 2012 nya 
reglementen för de berörda nämnderna där 
ansvarsfördelningen tydliggjordes.  
Vid uppföljningen av tillsynen gjorde 
skolinspektionen bedömningen att de 
tidigare bristerna var avhjälpta.  
 
Verksamheter överförs från kommun-
styrelsen till Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 
att Center för skolut-veckling från och med 
2014 ska överflyttas från kommunstyrelsen 
till Utbildningsnämnden. 
 
Språkcentrum överförs till 
Utbildningsnämnden 
Språkcentrum flyttades över till 
utbildningsnämnden från SDN Lundby från 
och med januari 2015. 
 
Skolinspektionens tillsyn 2015  
Vid sin tillsyn 2015 av utbildningsnämnden 
på huvudmannanivå påpekade Skolinspek-
tionen vissa brister i hur lärcentrum 
organiseras, antagning sker samt hur 
undervisningen bedrivs. Skolinspektionen 
uppmärksammade även brister när det gäller 
hur kränkande behandling anmäls samt orga-
nisationen av skolenheter där inte rektorerna 
bedöms kunna besluta om sin inre organisa-
tion i alla delar. Även uppföljning och analys 
bör utvecklas på skolenhetsnivå enligt skol-
inspektionen.  
 
Utbildningen ska senast i september 2016 
beskriva vilka åtgärder nämnden vidtagit 
med anledning av Skolinspektionens 
påpekanden 
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Nämndens presidium 
Ordf : Lage Rahm (MP) 
1:e vice ordf: Robert Hammarstrand (S) 
2:e vice ordf: Tomas Nilsson (M)  
 
Enhetschef 
Bill Werngren 
 
Nämndens uppdrag (centrala delar i reglementet) 
I varje kommun skall det finnas en valnämnd. 
Valnämnden ansvar de uppgifter som följer av 
vallagen, folkomröstningslag m m.  
 
Organisation 
När val skall genomföras organiseras valkansliet 
utifrån huvuduppgifterna: vallokaler, bemanning, 
förtidsröstning, institutionsröstning, information, 
utbildning och onsdagsräkning. 
 
Staden har ca 300 valdistrikt med en vallokal i 
varje där röstmottagare arbetar. Totalt rekryteras 
ca 2 500 personer. Valnämnden svarar också för 
den preliminära räkningen av rösterna vid valen.  
 
Viktiga framtidsfrågor i årsrapport 2015 
- Hanteringen av den stora mängden valsedlar i 
val- och röstningslokaler  
- Det faktum att allt fler förtidsröstar som leder 
till förändrade rutiner i vallokalerna på valdagen  
- Arbetet med generella enhetliga rutiner i 
vallokalerna  
- Utveckling av ett nytt managementsystem för 
valnämnden  
- Utbildningsfrågor  
- Utveckla samarbetet med stadsdelsnämn-derna 
i lokalfrågor  
- Nämndens valadministrativa datasystem Vals 
måste bytas till valen 2018 och 2019 
- Vidmakthållandet av beredskapen för extraval 
- Bemanningen av valkansliet och lokaler 
 
Genomförda översyner/granskningar 
- 
   
 
 
 
 
 

Verksamhet 
  Valdeltagande Kommunalval (%) 

 2014 2010 2006 
 79,2 79,0 76,2 

 
  Valdeltagande Landstingsval (%) 

 2014 2010 2006 
 78,5 77,7 74,7 

 
  Valdeltagande riksdagsval (%) 

 2014 2010 2006 
 82,8 82,7 79,5 

 
  Valdeltagande val till Europaparl. (%) 

 2014 2009 2004 
 54,6 49,0 40,4 

             
 Medarbetare  
 Antal årsarbetare (arbetad tid) 

2015 2014 2013 2012 
0,8 31 1,5 1,0 

 
  Nöjd Medarbetarindex (Gbg 2014: 56) 

2015 2014 2013 2012 
- - - - 

 
 Nöjd Ledarindex (Gbg 2014: 59) 

2015 2014 2013 2012 
- - - - 

 
 Ekonomi 
 Intäkter (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
0 16,5 0,3 0,2 

 
  Kommunbidrag (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
1,3 18,0 1,2 1,2 

 
  Resultat  (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
-0,2 0,1 -0,3 0,3 

 
  Eget kapital (mkr) 

2015 2014 2013 2012 
0,5 0,7 -0,6 -0,9 

 
 
 
 

Valnämnden 
Valnämndens kansli 
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