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Hantering av tidigare beslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till 
nya nämnder inom stadsutveckling 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 8 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Ansvar för tidigare givna uppdrag övergår från och med 2023-01-02 från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt 
trafiknämnden till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden 
och stadsfastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av tabell i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från  
MP, S och V som yttrande en skrivelse från den 14 december 2022. 
 

 
Göteborg den 14 december 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2022 nr 252 
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Yttrande angående hantering av tidigare 
beslutade uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige till nya nämnder inom 
stadsutveckling  
 

Vi betraktar beslutet som en som ett administrativt ärende där vi för över pågående 
uppdrag från de gamla nämnderna till de nya. De flesta uppdrag kommer förbli 
oförändrade men vissa uppdrags inriktning kan komma att justeras längre fram.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2022-12-14 

(MP,S,V) 
  
Ärende nr 2.1.4 
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Hantering av tidigare beslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till 
nya nämnder inom stadsutveckling 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Ansvar för tidigare givna uppdrag övergår från och med 2023-01-02 från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt 
trafiknämnden till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden 
och stadsfastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av tabell i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2017-09-20 § 665, beträffande Älvstadens organisering 
avslutas i samband med att reglementena för de nya stadsutvecklande nämnderna träder i 
kraft. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 13 att genomföra en förändring av stadens 
organisation inom stadsutveckling (NOS 2023). Beslutet innebär att fyra nya nämnder; 
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och 
stadsfastighetsnämnden, inrättas från och med 2023-01-02. Beslutet innebär samtidigt att 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt 
trafiknämnden upphör. 

Detta ärende avser några tidigare beslutade uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige till någon av nämnderna i nuvarande organisation och som påverkas 
av NOS 2023. De uppdrag som föreslås flyttas beräknas inte vara slutförda enligt 
uppdragets intentioner till årsskiftet 2022/2023 och bedöms behöva fortsätta i NOS. De 
nya nämnderna inom stadsutveckling föreslås ta över de uppdrag som inte ännu är 
genom- eller slutförda enligt uppdragets intentioner. 

NOS 2023 innebär ett samlat åtagande inom stadsutveckling med förbättrad styrning, 
ledning och samordning vilket innebär att uppdraget inom Älvstaden i detta ärende 
omhändertas i enlighet med reglementen i de nya stadsutvecklande nämnderna och 
föreslås avslutas hos kommunstyrelsen. 

Övriga beslutade uppdrag, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, som finns i 
nuvarande nämndorganisation och som inte omfattas av detta ärende kommer 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-08 
Diarienummer 1226/22 
 

Handläggare  
Lena Albinsson, Pernilla Fitz 
Telefon: 031-368 05 85 
E-post: pernilla.fitz@stadshuset.goteborg.se  
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återredovisas i den ordinarier uppföljningsprocessen. Där kan beslut om överföring av 
fler uppdrag beslutas. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen får i det här ärendet ingen 
påverkan då det innebär en överföring/avslut av redan beslutade uppdrag till nämnder 
från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till nya nämnder inom stadsutveckling.  
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Ärendet  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13 om en förändring av stadens organisation 
inom stadsutveckling medför behov av att överföra de uppdrag som inte beräknas vara 
slutförda enligt uppdragets intentioner under år 2022 i den nuvarande 
nämndorganisationen, till de nya nämnderna för stadsutveckling enligt förteckning. 

NOS 2023 innebär ett samlat åtagande inom stadsutveckling med förbättrad styrning, 
ledning och samordning vilket innebär att stadsledningskontorets samlade uppdrag inom 
Älvstaden bedöms omhändertas i de nya stadsutvecklande nämnderna och inte längre 
behöver samordnas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 13 om en ny organisation för 
stadsutveckling (NOS 2023). Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 
2022/2023 och i samband med det överförs verksamhetsansvar från byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden till fyra 
nya nämnder. De fyra nya nämnderna är stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, 
stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden.  

Detta ärende avser tidigare beslutade uppdrag från kommunstyrelsen   och 
kommunfullmäktige till någon av nämnderna i nuvarande organisation och som påverkas 
av NOS 2023.   

En inventering med prognos om fullgörande enligt uppdragets intentioner har genomförts 
tillsammans med förvaltningarna. De uppdrag som föreslås flyttas över till ny 
organisation beräknas inte vara slutförda enligt uppdragets intentioner under 2022 och 
bedöms behöva fortsätta i NOS. De nya nämnderna inom stadsutveckling föreslås ta över 
dessa uppdrag tillsammans med ett uppdrag avseende Älvstaden. Det uppdraget bedöms 
omhändertas i enlighet med reglementen i de nya stadsutvecklande nämnderna och 
föreslås därmed avslutas hos kommunstyrelsen. 

Angränsande ärenden 
Detta ärende berörs av följande ärenden som är anmälda till samma 
kommunstyrelsesammanträde, 2022-12-14. 

Dnr 0044/22: Stadsledningskontorets årliga aktualitetsprövning av stadenövergripande 
styrande dokument innehåller dokument som rör de nya nämnderna i NOS 2023. 

Dnr 1222/22: NOS 2023 medför behov av att flytta ansvaret för taxor och avgifter samt 
rätten att årligen indexuppräkna dessa enligt tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut. 

Dnr 1224/22: Mot bakgrund av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige gällande 
NOS 2023, ny översiktsplan för Göteborg och en struktur för styrande dokument inom 
strategisk stadsplanering, föreslår stadsledningskontoret ett antal uppdrag till nämnder. 

Uppdrag att överföra till nya nämnder inom stadsutveckling 
De uppdrag som redovisas i nedanstående tabell kommer inte att vara genomförda enligt 
uppdragets intentioner och behöver därför överföras till ny nämndorganisation per 2023-
01-02 för fortsatt framdrift. I tabellen framgår vilken nämnd uppdraget ursprungligen 
blivit utlagt på, vilket uppdrag som avses, beslut och vilken nämnd som avses ta över 
uppdraget efter årsskiftet.    
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Stadsledningskontorets förslag som framgår av tabellen nedan utgår från beslutet att 
inrätta en ny organisation (KF 2021-11-25 § 13), de nya nämndernas reglementen 
(KF 2022-06-16 § 5) samt förtydliganden som gjorts inom ramen för 
genomförandeprojektet.   

Uppdragen förs över enligt förslag i tabell nedan till ny berörd nämnd enligt den nya 
stadsutvecklingsorganisationen. 

Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

Älvstranden Utveckling AB, 
tillsammans med framförallt 
byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och 
kommunstyrelsen får i uppdrag att 
genomföra: - Kvarteret Redaren, 
exklusive Kinesiska muren, ska 
exploateras via gällande avtal med 
Förvaltnings AB Framtiden där 
intäktsoptimering enligt underlaget 
på 40 mnkr ska eftersträvas. - 
Fastigheten Kinesiska muren ska 
intäktsoptimeras, och det alternativ 
som ger bäst ekonomisk intäkt för 
staden ska väljas. - Den ändrade 
upplåtelseformen enligt 
tjänstutlåtandet för programmet från 
hyresrätter till bostadsrätter ska 
kvarstå. (exklusive kvarteret Redaren 
som går till Förvaltnings AB 
Framtiden för exploatering av 
hyresrätter). - Triangeltomten 
exploateras enligt den nya 
inriktningen i tjänsteutlåtandet för att 
intäktsoptimeras.- Även byggrätten 
på Skeppsbropiren ska utredas om 
den kan exploateras, likt vad som 
beskrivs i PM alternativt utförande 
Skeppsbron, för att intäktsoptimeras 
likt Triangeltomten. 

KF 
2020-
11-12 
§2, 
punkt 7 

Älvstranden Utveckling AB, 
tillsammans med framförallt 
exploateringsnämnden och 
kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra: - Kvarteret 
Redaren, exklusive Kinesiska 
muren, ska exploateras via 
gällande avtal med Förvaltnings 
AB Framtiden där 
intäktsoptimering enligt 
underlaget på 40 mnkr ska 
eftersträvas. - Fastigheten 
Kinesiska muren ska 
intäktsoptimeras, och det 
alternativ som ger bäst 
ekonomisk intäkt för staden ska 
väljas. - Den ändrade 
upplåtelseformen enligt 
tjänstutlåtandet för programmet 
från hyresrätter till bostadsrätter 
ska kvarstå. (exklusive kvarteret 
Redaren som går till 
Förvaltnings AB Framtiden för 
exploatering av hyresrätter). - 
Triangeltomten exploateras 
enligt den nya inriktningen i 
tjänsteutlåtandet för att 
intäktsoptimeras.- Även 
byggrätten på Skeppsbropiren 
ska utredas om den kan 
exploateras, likt vad som 
beskrivs i PM alternativt 
utförande Skeppsbron, för att 
intäktsoptimeras likt 
Triangeltomten. 

Exploaterings-
nämnden 
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Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att 
ta fram en ny detaljplan för att 
möjliggöra en ny arena med annex 
och sporthallar i anslutning till 
arenan söder om Valhallagatan 
utifrån ovanstående förslag. 

KF 
2022-
04-28 
§16, 
punkt 4 

Stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för att möjliggöra en 
ny arena med annex och 
sporthallar i anslutning till 
arenan söder om Valhallagatan 
utifrån ovanstående förslag. 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, 
i samverkan med kommunstyrelsen, 
skyndsamt ta fram ett planprogram 
utifrån den fördjupade förstudien om 
ett nytt centralbad parallellt med 
framtagandet av en detaljplan för ett 
nytt centralbad och stadsutveckling 
norr om Valhallagatan. 

KF 
2022-
04-28 
§16, 
punkt 8 

Stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, skyndsamt ta 
fram ett planprogram utifrån den 
fördjupade förstudien om ett 
nytt centralbad parallellt med 
framtagandet av en detaljplan 
för ett nytt centralbad och 
stadsutveckling norr om 
Valhallagatan. 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att 
skyndsamt ta fram en ny detaljplan 
för att möjliggöra ett centralbad och 
stadsutveckling norr om 
Valhallagatan. 

KF 
2022-
04-28 
§16, 
punkt 7 

 

Stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att skyndsamt ta fram 
en ny detaljplan för att 
möjliggöra ett centralbad och 
stadsutveckling norr om 
Valhallagatan. 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att 
medge tidsbegränsade bygglov för 
uteserveringar under vintersäsongen 
2022/2023 efter ansökan och 
individuell hantering. 

KF 
2022-
10-27 
§1, 
punkt 1 

Stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att medge 
tidsbegränsade bygglov för 
uteserveringar under 
vintersäsongen 2022/2023 efter 
ansökan och individuell 
hantering. 

Stadsbyggnads-
nämnden 

    
Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
samordna genomförandet av 
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 
2020-2022. 

KF 
2020-
04-16 
§24, 
punkt 2 

Exploateringsnämnden får i 
uppdrag att samordna 
genomförandet av Göteborgs 
Stads plan mot hemlöshet 
2020-2022. 

Exploaterings-
nämnden 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
utreda och redovisa hur nämnden ur 
markägarrollen kan bidra till att 
åtgärder genomförs vid de befintliga 

KF 
2022-
06-09 
§17, 
punkt2 

Exploateringsnämnden får i 
uppdrag att utreda och redovisa 
hur nämnden ur markägarrollen 
kan bidra till att åtgärder 
genomförs vid de befintliga 

Exploaterings-
nämnden 
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Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

skjutbanorna så att bullerstörning 
från verksamheten minskar. 

skjutbanorna så att 
bullerstörning från 
verksamheten minskar. 

Fastighetsnämnden, ihop med övriga 
planerande nämnder och berörda 
bolag, får i uppdrag att redovisa 
andra planer som ekonomiskt väger 
upp prognostiserat underskott i 
Skeppsbroplanen, enligt det uppdrag 
som finns under fastighetsnämnden i 
Göteborgs Stads budget för 2020. 
Återrapportering av uppdraget ska 
ske till kommunstyrelsen senast 31 
mars 2021. 

KF 
2020-
11-12 
§2, 
punkt 
3* 

*Del-
rapport-
ering 
genom-
fört: 
KS 2022-
03-23 
§258 

Exploateringsnämnden, ihop 
med övriga planerande nämnder 
och berörda bolag, får i uppdrag 
att redovisa andra planer som 
ekonomiskt väger upp 
prognostiserat underskott i 
Skeppsbroplanen. 
Återrapportering av uppdraget 
ska ske till kommunstyrelsen 
senast 31 mars 2021. 

Exploaterings-
nämnden 

Fastighetsnämnden, Idrott- och 
föreningsnämnden, Älvstranden 
Utveckling AB, Higab AB, 
Förvaltnings AB Framtiden och 
Göteborgslokaler får i uppdrag att 
reducera de ekonomiska effekterna 
av den oroliga elmarknaden. 
Uppdraget ska ske i samverkan med 
hyresgästerna där man har en 
samordnande roll för att leda arbetet 
med att energieffektivisera och 
minska elanvändningen. 

KF 
2022-
10-27 
§20, 
punkt 3 

Stadsfastighetsnämnden, Idrott- 
och föreningsnämnden, 
Älvstranden Utveckling AB, 
Higab AB, Förvaltnings AB 
Framtiden och Göteborgslokaler 
får i uppdrag att reducera de 
ekonomiska effekterna av den 
oroliga elmarknaden. Uppdraget 
ska ske i samverkan med 
hyresgästerna där man har en 
samordnande roll för att leda 
arbetet med att 
energieffektivisera och minska 
elanvändningen. 

Stadsfastighets-
nämnden  

    
Trafiknämnden får i uppdrag att 
återkomma med förslag på 
aktualiserat regelverk och ny 
konstruktion för upplåtelse och 
avgiftsuttag för gatumark och annan 
allmän platsmark. 

KF 
2020-
12-10 
§16, 
punkt 4 

Stadsmiljönämnden får i 
uppdrag att återkomma med 
förslag på aktualiserat regelverk 
och ny konstruktion för 
upplåtelse och avgiftsuttag för 
gatumark och annan allmän 
platsmark. 

Stadsmiljö-
nämnden 

Trafiknämnden får i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder 
årligen, med start 2023, rapportera 
till kommunfullmäktige gällande 

KF 
2022-
06-09 
§16 

Stadsmiljönämnden får i 
uppdrag att tillsammans med 
berörda nämnder årligen, med 
start 2023, rapportera till 

Stadsmiljö-
nämnden 
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Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

trafiksituation och resvanor längs väg 
155, väster om Gossbydal och via de 
statliga färjelinjerna Hönö- 
respektive Björköleden, till Öckerö 
kommun. Rapporteringen ska baseras 
på Trafikverkets och Västra 
Götalandsregionens uppföljning av 
utvecklingen längs det berörda 
stråket och även omfatta vilka 
åtgärder som vidtagits för att främja 
ett hållbart resande samt effekterna 
av dessa. Bebyggelseutvecklingen 
längs Hjuviksvägen och inom 
Öckerö kommun ska ingå i 
rapporteringen. 

kommunfullmäktige gällande 
trafiksituation och resvanor 
längs väg 155, väster om 
Gossbydal och via de statliga 
färjelinjerna Hönö- respektive 
Björköleden, till Öckerö 
kommun. Rapporteringen ska 
baseras på Trafikverkets och 
Västra Götalandsregionens 
uppföljning av utvecklingen 
längs det berörda stråket och 
även omfatta vilka åtgärder som 
vidtagits för att främja ett 
hållbart resande samt effekterna 
av dessa. 
Bebyggelseutvecklingen längs 
Hjuviksvägen och inom Öckerö 
kommun ska ingå i 
rapporteringen. 

Trafiknämnden får i uppdrag att 
medge upplåtelse av allmän plats för 
uteserveringar under vintersäsongen 
2022/2023 efter ansökan och 
individuell hantering. 

KF 
2022-
10-27 
§20, 
punkt 2 

Stadsmiljönämnden får i 
uppdrag att medge upplåtelse av 
allmän plats för uteserveringar 
under vintersäsongen 2022/2023 
efter ansökan och individuell 
hantering. 

Stadsmiljö-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med grundskolenämnden 
skyndsamt utreda hur en permanent 
expansion av särskolan kan 
tidigareläggas. Utredningen ska 
inkludera risk för eventuella 
undanträngningseffekter på stadens 
lokalbehov i övrigt. 

KF 
2021-
11-25 
§38 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att i samverkan med 
grundskolenämnden skyndsamt 
utreda hur en permanent 
expansion av särskolan kan 
tidigareläggas. Utredningen ska 
inkludera risk för eventuella 
undanträngningseffekter på 
stadens lokalbehov i övrigt. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att efter 
den pågående kartläggningen 
sammanställa de uppskattade 
kostnaderna för att rusta upp de 
utomhusmiljöer inom vård- och 
omsorgsboende samt boende med 

KF 
2021-
12-09 § 
21, 
punkt 1 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att efter den pågående 
kartläggningen sammanställa de 
uppskattade kostnaderna för att 
rusta upp de utomhusmiljöer 
inom vård- och omsorgsboende 
samt boende med särskild 

Stadsfastighets-
nämnden 
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Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

särskild service som bedöms 
eftersatta eller ej ändamålsenliga. 

 

service som bedöms eftersatta 
eller ej ändamålsenliga. 

 
Lokalnämnden får i uppdrag att 
återkomma med en redogörelse av 
hur en upprustning av utemiljöerna 
skulle påverka de boendes 
hyreskostnader inom vård- och 
omsorgsboende samt boende med 
särskild service. 

KF 
2021-
12-09 § 
21, 
punkt 2 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att återkomma med en 
redogörelse av hur en 
upprustning av utemiljöerna 
skulle påverka de boendes 
hyreskostnader inom vård- och 
omsorgsboende samt boende 
med särskild service. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
återredovisa uppdragen gällande 
upprustning av utemiljöerna i 
kommunstyrelsen. 

KF 
2021-
12-09 § 
21, 
punkt 3 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att återredovisa 
uppdragen gällande upprustning 
av utemiljöerna i 
kommunstyrelsen. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 utveckla sin långsiktiga 
prognos över 
lokalkostnadsutvecklingen enligt 
förslag 1 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 1 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att under 2022 utveckla 
sin långsiktiga prognos över 
lokalkostnadsutvecklingen enligt 
förslag 1 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 beskriva och analysera 
hur hanteringen av lokalnämndens 
underhåll påverkar 
lokalkostnadsutvecklingen över tid 
enligt förslag 2 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 2 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att under 2022 beskriva 
och analysera hur hanteringen 
av lokalnämndens underhåll 
påverkar 
lokalkostnadsutvecklingen över 
tid enligt förslag 2 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden/nämnden med ansvar 
för genomförande och förvaltning 
kopplat till byggnader får i uppdrag 
att senast inför budgetår 2024 
genomföra interna upplåtelser med 
fasta löptider enligt förslag 3a i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. Göteborgs Stads 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 3 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att senast inför budgetår 
2024 genomföra interna 
upplåtelser med fasta löptider 
enligt förslag 3a i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. Göteborgs 
Stads rutin för lokalbank upphör 
därmed att gälla. 

Stadsfastighets-
nämnden 
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Uppdrag Beslut 
datum 
och § 

Uppdrag – ny lydelse Stadslednings-
kontorets 
förslag, 
tilldelning ny 
nämnd 

rutin för lokalbank upphör därmed att 
gälla. 
Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 utreda om det finns 
behov av att redovisa ytterligare 
driftkostnader nedbrutet per 
hyresobjekt enligt förslag 3b i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 4 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att under 2022 utreda 
om det finns behov av att 
redovisa ytterligare 
driftkostnader nedbrutet per 
hyresobjekt enligt förslag 3b i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden/nämnden med ansvar 
för genomförande och förvaltning 
kopplat till byggnader får i uppdrag 
att senast under 2023 fastställa 
reviderade gränsdragningslistor för 
byggprojektinvestering respektive 
ansvarsfördelning i 
fastighetsförvaltningen enligt förslag 
3e i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 7 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att senast under 2023 
fastställa reviderade 
gränsdragningslistor för 
byggprojektinvestering 
respektive ansvarsfördelning i 
fastighetsförvaltningen enligt 
förslag 3e i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 ta fram och redovisa en 
strategi för hur nämndens 
produktionskostnader kan minska 
enligt förslag 4 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. I strategin ska 
särskilt möjligheten till konceptuellt 
byggande beaktas. 

KF 
2022-
05-19 
§17, 
punkt 9 

Stadsfastighetsnämnden får i 
uppdrag att under 2022 ta fram 
och redovisa en strategi för hur 
nämndens produktionskostnader 
kan minska enligt förslag 4 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. I strategin ska 
särskilt möjligheten till 
konceptuellt byggande beaktas. 

Stadsfastighets-
nämnden 

Kommunstyrelsen hemställer till 
lokalnämnden att följa upp den nya 
hyresmodellen och effekterna av 
införandet. I uppdraget ska 
verksamhetsnämnderna ha möjlighet 
att yttra sig. 

KS 
2022-
01-26 
§53, 
punkt 2 

Kommunstyrelsen hemställer till 
stadsfastighetsnämnden att följa 
upp den nya hyresmodellen och 
effekterna av införandet. I 
uppdraget ska 
verksamhetsnämnderna ha 
möjlighet att yttra sig. 

Stadsfastighets-
nämnden 
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Uppdrag att avsluta 
I enlighet med den nya beslutade organisationen för stadsutveckling kommer 
stadsledningskontorets uppdrag avseende Älvstaden upphöra och i stället ingå i de nya 
nämnderna i enlighet med respektive reglemente. Stadens samlade åtagande inom 
stadsutveckling placeras då tillsammans vilket möjliggör den styrning, ledning och 
samordning inom hela stadens stadsutveckling som ny organisation för stadsutveckling 
syftar till att uppnå.  

Uppdrag Kommentar Stadsledningskontorets 
förslag,  
avslutas 

KS 2017-09-20 § 665 

Uppdrag Älvstaden: 

1. En omarbetad och 
reviderad färdplan för 
genomförande av 
Älvstaden bereds 
årligen för beslut i 
kommunfullmäktige. 

2. Stadsledningskontoret 
leder styrgruppen inom 
Älvstaden. 

3. Uppföljningen av 
Älvstaden görs utifrån 
antagen färdplan inom 
ramen för ordinarie 
uppföljningsprocess 
med underlag från 
berörda nämnder och 
styrelser. 

 

Nedanstående punkter 1-3 
omhändertas i enlighet med 
reglementen i de nya 
stadsutvecklande nämnderna 
och avslutas därmed hos 
kommunstyrelsen. 

1. En omarbetad och 
reviderad färdplan för 
genomförande av 
Älvstaden bereds årligen 
för beslut i 
kommunfullmäktige. 

2. Stadsledningskontoret 
leder styrgruppen inom 
Älvstaden. 

3. Uppföljningen av 
Älvstaden görs utifrån 
antagen färdplan inom 
ramen för ordinarie 
uppföljningsprocess med 
underlag från berörda 
nämnder och styrelser. 

 

Avslutas  

 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning av uppdragen i detta tjänsteutlåtande är att de i 
dagsläget inte kommer att vara genomförda enligt uppdragets intentioner och behöver 
därför överföras till de nya nämnderna i NOS 2023 för fortsatt framdrift. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-20 § 665 om Älvstadens organisering är i linje med de 
kunskaper och insikter som framkommit i nuvarande organisation. 
Stadsledningskontorets bedömning är att de nya stadsutvecklande nämnderna kommer att 
omhänderta uppdragen i Älvstaden i enlighet med respektive reglemente och föreslår 
därmed att avsluta uppdragen i detta tjänsteutlåtande.  
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Övriga beslutade uppdrag, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, som finns i 
nuvarande nämndorganisation och som vid årets slut bedöms vara utförda enligt 
uppdragets intentioner kommer att redovisas i den kompletterande uppföljning december 
2022 alternativt i samlingsärende i början av 2023. Uppdrag som inte omfattas av dessa 
ärenden kommer återredovisas i den ordinarie uppföljningsprocessen där beslut om 
överföring av fler uppdrag kan tas. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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