
 
Yrkande angående samlingsärende inom uppföljning 
september 2021 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet bifalles. 
 
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 
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kommunfullmäktigebeslutet ska bifallas.
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Samlingsärende inom uppföljning september 
2021 - återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige till kretslopp- och 
vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från 
Förvaltnings AB Framtiden om internbyte 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, 
överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i stadens uppföljning 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-12 § 9 till kretslopp- och vattennämnden att 
fram en analysmodell för att beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften 
samt en långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents 
kostnadstäckning, förklaras fullgjort. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-01-28 § 25 till miljö- och klimatnämnden om att 
utreda frågan angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol 
samt tillstånd att servera alkohol vid hemleverans av mat, förklaras fullgjort. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-08-20 § 16 till kommunstyrelsen om att i 
ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning 
av hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders 
uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande 
miljöledningssystemet, förklaras fullgjort. 

5. Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslut 
2012-10-11 § 22 om att administrering av internbyten mellan de kommunala 
bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB, avslås. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-06 
Diarienummer 0870/21 
 

Handläggare  
Christina Bertilson 
Telefon: 031-368 02 14 
E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se  
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Sammanfattning 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser. Det kan vara 
uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats 
vid andra tidpunkter.  

I rapporten finns tre uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta 
ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Därutöver vill Förvaltnings AB Framtiden att kommunfullmäktige godkänner begäran om 
avsteg från kommunfullmäktigebeslutet 2012 om att administrering av internbyten mellan 
de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet bygger på nämnder och styrelsers återrapportering av uppdrag som de erhållit 
från kommunfullmäktige. Den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen får i det 
här ärendet ingen påverkan om inte den bilagda rapporten föranleder nya beslut. Det finns 
delar i rapporten där de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna finns belysta.   

Bilaga 
Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte 
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Ärendet  
Som en del av uppföljningsstukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning september 
2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och 
vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från 
Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Detta ärende är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget 
och stadens verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser. Det kan vara 
uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats 
vid andra tidpunkter.  

I rapporten finns tre uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta 
ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därutöver vill Förvaltnings AB 
Framtiden att kommunfullmäktige godkänner begäran om avsteg från 
kommunfullmäktigebeslutet 2012 om att administrering av internbyten mellan de 
kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp- och vattennämnden att fram en 
analysmodell för att beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften 
samt en långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om  
70 procents kostnadstäckning  
I samband med kommunfullmäktiges beslut i november 2020 om va-taxa samt revidering 
av va-föreskrifter, så fick kretslopp och vattennämnden i uppdrag att ta fram en 
analysmodell för att beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften samt en 
långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents 
kostnadstäckning. Kretslopp och vattennämnden har besvarat uppdraget i nämndens 
handling om verksamhetsnomineringar för 2022 – 2024. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget som fullgjort. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till miljö- och klimatnämnden om att utreda 
frågan angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol 
samt tillstånd att servera alkohol vid hemleverans av mat 
Kommunfullmäktige gav genom beslut i januari 2021 miljö- och klimatnämnden i 
uppdrag att utreda frågan angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för 
alkohol samt tillstånd att servera alkohol även vid hemleverans av mat. Nämnden har 
utrett frågan ur två aspekter. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget som fullgjort. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om att i ordinarie 
uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av 
hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders 
uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande 
miljöledningssystemet 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av 
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hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning 
och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att uppdraget kan förklaras fullgjort då 
uppdraget omhändertas i ordinarie uppföljningsstruktur från och med slutet av 2021. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget till 
kommunstyrelsen som fullgjort. 

Kommunfullmäktigebeslut om att administrering av internbyten mellan de 
kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB 
Under 2012 beslutade fullmäktige att administrering av internbyten mellan de 
kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB, dels i syfte att 
effektivisera administreringen, dels att uthyrningen skulle ske på ett transparent sätt. 

I årsrapporten för 2020 har Förvaltnings AB Framtiden rapporterat att man avser att göra 
ett avsteg från kommunfullmäktigebeslutet 2012, vilket motiveras av skillnader i 
kostnadsbild samt teknisk funktionalitet i system. För att Förvaltnings AB Framtidens 
avsteg från kommunfullmäktiges beslut från 2012 ska hanteras formellt korrekt behöver 
kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i frågan. 

Stadsledningskontoret föreslår att Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från 
kommunfullmäktigebeslutet avslås.   

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Inledning 
Som en del av uppföljningsstukturen avlämnas samlingsärende inom uppföljningen 
september 2021 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta som ett led i att 
följa upp kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter utifrån ett 
styrningsperspektiv. 
Samlingsärendet behandlar uppföljning av återrapportering av uppdrag och andra beslut 
som kommunfullmäktige/kommunstyrelsen givit nämnder och styrelser. Det kan vara 
uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats 
vid andra tidpunkter. 
I rapporten finns tre uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta 
ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Därutöver vill Förvaltnings AB Framtiden få möjlighet att göra avsteg från 
kommunfullmäktigebeslutet från 2012 om att internbyten mellan de kommunala 
bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB. För att Förvaltnings AB 
Framtidens avsteg från kommunfullmäktiges beslut från 2012 ska hanteras formellt 
korrekt behöver kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i frågan. 
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2 Kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp- och 
vattennämnden att fram en analysmodell för att beräkna 
kostnadstäckningen från anläggningsavgiften samt en 
långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning 
om 70 procents kostnadstäckning 

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 9 om va-taxa samt revidering 
av va-föreskrifter, så fick kretslopp och vattennämnden i uppdrag att ta fram en 
analysmodell för att beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften samt en 
långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents 
kostnadstäckning. 
Kretslopp och vattennämnden beslutade 2021-04-22 § 71 att förklara uppdraget 
fullgjort, i samband med nämndens beslut om verksamhetsnomineringar för 2022 – 
2024 där brukningstaxa och anläggningstaxa för VA samt avfallstaxan beskrivs och 
analyseras. I nämndens handling om verksamhetsnomineringar för 2022 – 2024 så 
redovisar nämnden för anläggningsavgiften en analysmodell för kostnadstäckningen 
samt en långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 
kostnadstäckning. Modellen för att analysera självfinansieringsgraden utgår från en 
kortsiktig kostnadstäckningen på ett till tre år och en aggregerad täckningsgrad för en 
rullande 15-årsperiod. I materialet finns även två olika scenarios för att uppnå den 
långsiktiga planen för inriktning om 70 procents kostnadstäckning, samt beräknad 
bedömd höjning av anläggningsavgiften enligt två olika alternativ för perioden 2022 – 
2031 (10 år). 
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har tagit fram en modell för att analysera 
självfinansieringsgraden som både speglar täckningsgraden för inkomster och utgifter 
för en kortare period och för en mer utdragen period på 15 år. Inkomster och utgifter 
kopplat till enskilda projekt är utspridda i tid och en rullande 15 års-period kan 
åskådliggöra en mer relevant kostnadstäckning över tid och stadsledningskontoret delar 
nämndens bedömning om att 15 år kan vara en rimligt långsiktig period. 
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har tagit fram en långsiktigt plan för att 
uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents kostnadstäckning, där planen 
redovisar två olika alternativ för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning. En 
föreslagen förändring av anläggningstaxan kommer i ett förklarande sammanhang när 
en långsiktig plan visar vilka förändringar som nämnden bedömer behövs inför 
kommande 10 år. 
Stadsledningskontoret vill poängtera att även om kretslopp och vattennämnden har 
konkretiserat en beräkningsmodell för självfinansieringsgraden som sedan ligger till 
grund för att bedöma och föreslå en långsiktig plan för att nå inriktningen för 
självfinansieringsgraden, är det viktigt att nämnden analyserar effekter och 
konsekvenser av den föreslagna avgiftsutvecklingen. Det är viktigt att beskriva och 
förklara vad som är anledningen och behovet till taxeutvecklingen, vad som påverkar 
och driver stadens kostnadsutveckling och självfinansieringsgrad i förhållande till andra 
liknande kommuner och vilka strategier och ställningstaganden nämnden har för att 
hantera det långsiktiga finansieringsbehovet. Avgifternas utveckling behöver sättas i 
relation till hur belastningen på kunderna slår över tid både utifrån historisk och 
föreslagen taxeutveckling och vilka ställningstaganden som ligger till grund för 
taxeförslagen. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget till 



5 

kretslopp- och vattennämnden som fullgjort. 
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3 Kommunfullmäktiges uppdrag till miljö- och klimatnämnden 
om att utreda frågan angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol samt tillstånd att 
servera alkohol vid hemleverans av mat 

Kommunfullmäktige gav genom beslut 2021-01-28 § 25 miljö- och klimatnämnden i 
uppdrag att utreda frågan angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för 
alkohol samt tillstånd att servera alkohol även vid hemleverans av mat. Miljö- och 
klimatnämnden beslutade 2020-04-20 § 93 att översända miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som redovisning av uppdraget. 
Uppdraget har sitt ursprung ur ett yrkande som lyfter Covid-19:s konsekvenser för 
hotell- och restaurangnäringen. Enligt yrkandet önskas en prövning av om tillstånd för 
catering av alkohol och möjligheten att utvidga tillståndet att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat, ryms inom lagstiftningen. 
Miljö- och klimatnämnden har valt att tolka uppdraget brett och utrett frågan ur två 
aspekter. Dels om kommunen kan fatta ett beslut om att tillåta försäljning av 
alkoholdrycker vid leverans av mat för någon som är innehavare av ett 
serveringstillstånd, i praktiken detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker, dels att 
innehavare utökar sina nuvarande serveringstillstånd till att även omfatta catering. 
Utifrån kommunstyrelsens beslut har nämnden valt att kalla det förstnämnda exemplet 
”hemleverans av alkoholdrycker” och det andra exemplet för ”utökning för catering”. 
Utredningens resultat - hemleverans av alkoholdrycker, detaljhandelsförsäljning 
Detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker får inte ske av någon annan än 
detaljhandelsbolaget (Systembolaget). Kommunen kan fatta beslut om föreskrifter om 
sådant bemyndigande givits av regering eller riksdag. Det finns idag inget 
bemyndigande från regering eller riksdag som innebär att kommunen kan fatta beslut 
om att tillåta detaljhandelsförsäljning med alkoholdrycker. Den som bedriver olovlig 
försäljning av alkoholdrycker gör sig skyldig till ett brott med som lägst böter och som 
högst sex års fängelse i straffskalan. 
Utredningens resultat – utökning för catering 
Det finns inte något legalt hinder för den som beviljats tillstånd för catering att bedriva 
serveringen i någons privata bostad, även om det bör påtalas att det inte var vad 
lagstiftaren huvudsakligen avsåg då den införde bestämmelserna om catering. För att 
möjliggöra den här typen av cateringverksamhet behöver inte kommunen fatta något 
särskilt beslut, möjligheten finns redan idag. Nämnden bedömer dock att det inte skulle 
vara praktiskt genomförbart för en tillståndshavare att göra detta med anledning av de 
omfattande insatser som krävs utifrån alkohollagens regler. 
Att bedriva den här typen av cateringverksamhet är förenat med en rad praktiska hinder. 
Dels så måste en serveringsansvarig person närvara under hela serveringstiden (1). 
Denna bestämmelse är särskilt viktigt då det gäller servering av alkoholdrycker i privata 
bostäder eftersom kommunen inte kan bedriva någon tillsyn där. Dels måste 
tillståndshavaren anmäla till kommunen vid varje enskilt tillfälle som den avser att 
bedriva servering genom catering, dels ska lokalen godkännas av kommunen. 
Tillståndshavaren får alltså inte påbörja serveringen förrän kommunen gett sitt 
godkännande. Utöver detta så finns det i dagsläget en avgift på 300 kr för varje anmälan 
som en tillståndshavare lämnar in. Att avskaffa avgiften kräver ett beslut i 
kommunfullmäktige. 
1) 8 kap. 18 § ”Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska 
ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
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serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är 
serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till 
sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till 
kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. […]” 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är miljö- och klimatnämndens bedömning att kommunfullmäktige 
inte kan fatta något beslut som i praktiken innebär att den godkänner detaljhandel med 
alkoholdrycker. När det gäller servering genom catering så finns den möjligheten redan 
idag och kräver därför inte något särskilt beslut från kommunfullmäktige. Utifrån 
alkohollagens regler bedömer dock nämnden att det inte är praktiskt genomförbart. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget till miljö- 
och klimatnämnden som fullgjort. 
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4 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om att i 
ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen 
tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders 
uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom 
det kommande miljöledningssystemet 

Kommunfullmäktige gav genom beslut 2020-08-20 § 16 kommunstyrelsen i uppdrag 
om att i ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in 
uppföljning av hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-
graders uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande 
miljöledningssystemet 
Arbetet med att följa stadens klimatarbete görs kontinuerligt och tillsammans med 
miljö- och klimat nämnden. Här redovisas hur stadsledningskontoret bedömer att 
uppföljningen av klimatarbetet kommer att ske framöver. 
Ambitionsnivån i miljömålet för klimatet med tillhörande delmål i Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram är satt utifrån att Göteborgs Stad ska leva upp till 
Parisavtalets mål om att begränsa klimatpåverkan till 1,5 graders uppvärmning. 
Programmets mål och strategier följs upp av miljö- och klimatnämnden. Målen ska 
enligt beslut 2021-03-25 § 18 rapporteras till kommunfullmäktige vartannat år och 
strategierna varje år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-20 § 3 att samtliga nämnder och styrelser får i 
uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 
uppföljningssystemet senast 2020, och att målen ska vara baserade på att vi globalt 
uppnår 1,5-gradersmålet. Miljöförvaltningen har som stöd för förvaltningars och bolags 
miljöledningsarbete bland annat tagit fram en vägledning för klimatmål med syfte att 
fungera som stöd för att ta fram lokala verksamhetsspecifika klimatmål i förvaltningar 
och bolag. Det omfattar både utsläpp inom Göteborgs geografiska område och utsläpp 
på andra ställen orsakade av varor och tjänster som verksamheten köper in. 
Stadsledningskontoret kommer att i ordinarie uppföljning rapportera om miljö- och 
klimatnämndens redovisning av uppföljning av miljö- och klimatprogrammets mål och 
strategier som inkluderar klimatmål och klimatarbete i staden. Uppföljning till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse kommer att ske med den frekvens som 
tidigare beslutats i samband med miljö- och klimatprogrammet. Stadsledningskontoret 
gör bedömningen att uppdraget kan förklaras fullgjort då uppdraget omhändertas i 
ordinarie uppföljningsstruktur från och med slutet av 2021. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget till 
kommunstyrelsen som fullgjort. 
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5 Kommunfullmäktigebeslut om att administrering av 
internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras 
över till Boplats Göteborg AB 

Bakgrund 
Under 2012 beslutade fullmäktige, efter yrkande i kommunstyrelsen, att administrering 
av internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats 
Göteborg AB ("Boplats"), dels i syfte att effektivisera administreringen, dels att 
uthyrningen skulle ske på ett transparent sätt. Beslutet fattades i samband med att 
fullmäktige behandlade frågan om hur Boplats ska utvecklas till en kommunal 
bostadsförmedling (kommunfullmäktige 2012-10-11 § 22). Beslutet har inte verkställts. 
Sedan kommunfullmäktigebeslutet från 2012 har flera utredningar genomförts av 
Boplats roll och uppdrag och under 2018 fastslog kommunfullmäktige att Boplats ska 
bli en kommunal bostadsförmedling (kommunfullmäktige 2018-12-20 § 21). Parallellt 
med utredningen om Boplats som kommunal bostadsförmedling utreddes konsekvenser 
för Förvaltnings AB Framtiden-koncernens uthyrningsverksamhet. Berörda styrelser i 
Förvaltnings AB Framtiden-koncernen rekommenderades av Göteborgs Stadshus AB 
("Stadshus") att låta Boplats administrera förmedlingen av koncernens interna 
omflyttningsplats (Stadshus styrelsemöte 2018-12-17 § 10). 
Under 2019 och 2020 har arbete pågått för att kunna skapa en gemensam 
internomflyttningsplats för Förvaltnings AB Framtiden-koncernens interna bostadskö 
och att överföra denna till Boplats. Förvaltnings AB Framtiden bedömer att en 
överföring av den interna omflyttningsplatsen till Boplats innebär risk för bristande 
funktionalitet och sannolikt är kostnadsineffektiv. Förvaltnings AB Framtiden har mot 
denna bakgrund utrett alternativa lösningar som kan administreras av koncernens bolag 
själva eller tillsammans med Boplats. En sådan lösning bedömer Förvaltnings AB 
Framtiden kunna innebära att koncernens hyresgäster runt kommande årsskifte kan ha 
tillgång till en gemensam omflyttningsplats. I årsrapporten för 2020 har Förvaltnings 
AB Framtiden rapporterat att man avser att göra ett avsteg från kommunfullmäktige-
beslutet 2012, vilket motiveras av skillnader i kostnadsbild samt teknisk funktionalitet i 
system. 
Boplats uppger att bolaget kan leverera en teknisk lösning som tillmötesgår 
Förvaltnings AB Framtidens önskemål, till ett pris på cirka 2,5 miljoner kronor, och 
som svarar mot uppdraget från kommunfullmäktige från 2012 gällande krav på 
transparens. Antal internbyten inom Förvaltnings AB Framtiden-koncernen uppgår till 
cirka 1 400 per år enligt Boplats.  
Stadsledningskontoret har rapporterat om ärendet i samband med den kompletterande 
uppföljningen från december 2020 (kommunstyrelsen 2021-04-21 § 300). För att 
Förvaltnings AB Framtidens avsteg från kommunfullmäktiges beslut från 2012 ska 
hanteras formellt korrekt behöver kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i 
frågan. Därför lyfts frågan på nytt i föreliggande ärende. 
Stadsledningskontorets bedömning  
Redovisad engångskostnad om 2,5 mnkr för att genomföra fullmäktiges beslut och 
samtidigt tillmötesgå Förvaltnings AB Framtidens krav på funktionalitet var visserligen 
inte känd vid kommunfullmäktiges beslut eller då Stadshus gav sin rekommendation 
men bedöms vara rimlig över tid och för redovisad årsvolym. Förvaltnings AB 
Framtiden har medvetet avvaktat kommunfullmäktiges ställningstagande innan man bett 
om prisuppgifter från marknaden men det innebär samtidigt att kostnaden för 
Förvaltnings AB Framtidens föreslagna lösning inte kan jämföras med Boplats 
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redovisade kostnad. Stadsledningskontoret konstaterar emellertid att engångskostnaden 
är föranledd av Förvaltnings AB Framtidens specifika krav utöver Boplats befintliga 
funktionalitet och den ökade kostnaden bedöms inte motivera en ändring av 
kommunfullmäktiges beslut.  
Förvaltnings AB Framtiden har uttryckt oro för risker med Boplats systemlösning, 
tekniska livslängd och tekniska förvaltning. Stadsledningskontoret delar i vissa delar 
Framtidens oro då Boplats leverantör är relativt liten. Möjligheten att samäga system 
med andra kommunala bostadsförmedlingar har prövats och konstaterats vara svåra att 
skapa utifrån juridiska aspekter och särskilda processkrav hos de olika 
bostadsförmedlingar. I det fall Boplats tar över internbytena har Boplats att över tid 
säkerställa funktionalitet och driftssäkerhet för sin kund Förvaltnings AB Framtiden-
koncernen. 
Stadsledningskontoret konstaterar avslutningsvis att ett internbyte är en kundnära 
process inom bolagens kärnprocess uthyrning. Den del av flödet som Boplats 
tjänsteleverans utgör, innebär att processen och hyresgästrelationen inte längre fullt ut 
kontrolleras av bolaget vilket kan ha skapat en viss oro inom bostadsföretagen. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att Förvaltnings AB Framtiden inte ska ges 
möjlighet att göra avsteg från kommunfullmäktigebeslutet från 2012. I bedömningen 
har kommunfullmäktiges krav på transparens haft en avgörande betydelse. 
Stadsledningskontoret föreslår att Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från 
kommunfullmäktiges beslut avslås. 
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