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Yrkande angående – Återrapportering av 
kommunstyrelsens uppdrag att se över 
organisation och samordning av samtliga HR-
processer 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande gällande HR-processerna till nämnden för intraservice, fyra 
stadsdelsnämnder, grundskolenämnden samt förskolenämnden.   

Yrkandet 
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen och 
samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med förtydligande av de olika 
roller som idag finns vid stadsledningskontoret och Intraservice. Stadsledningskontorets 
förslag, att den processledning som finns hos nämnden för Intraservice överförs till 
kommunstyrelsen och att detta remitteras till nämnden för Intraservice för yttrande senast 
2020-10-31. Vi skulle dock vilja att fler nämnder fick möjlighet att yttra sig över 
förslaget, och att det remitteras till några av stadsdelsnämnderna, grundskolenämnden 
samt förskolenämnden för yttrande.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-09-11 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
  
Ärende nr 2.2.2 
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Återrapportering av kommunstyrelsens 
uppdrag att se över organisation och 
samordning av samtliga HR-processer  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande gällande HR-processerna till nämnden för Intraservice. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret, 2019-06-19 §547, i uppdrag att se över den 
organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer 
med förtydligande av de olika rollerna som idag finns vid såväl stadsledningskontoret 
som Intraservice. Stadsledningskontorets förslag, att den processledning som finns hos 
nämnden för Intraservice överförs till kommunstyrelsen, remitteras till nämnden för 
Intraservice för yttrande senast 2020-10-31.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nämnden för Intraservice har nämndbidrag för processledning och fakturerar även ut 
kostnader för tjänster att utveckla och samordna HR-processerna till samtliga nämnder 
och berörda bolag i staden. Om processledning i enlighet med stadsledningskontorets 
förslag överförs från nämnden för Intraservice till kommunstyrelsen kommer eventuella 
förändringar av kommunbidrag föreslås i samband med budgetarbetet inför 2022. Om en 
eventuell renodling av finansiering och styrning av uppgifterna kring HR-processerna 
innebär övergång till finansiering genom kommungemensamma interna tjänster, kommer 
även detta hanteras i kommande budgetarbete. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
En överföring av processledningen kommer beröra personal som arbetar med 
processledning både inom stadsledningskontoret och Intraservice. 

Medarbetare i övriga förvaltningar och bolag kommer inte beröras under förutsättning att 
inte innehållet i, eller kvaliteten på tjänsterna ändras i samband med överföringen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-25 
Diarienummer 1224/19 
 

Handläggare  
Stefan Granlund 
Telefon: 031-368 04 85 
E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se  
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Bilaga 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-19 § 547 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret, 2019-06-19 §547, i uppdrag att se över den 
organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer 
med förtydligande av de olika rollerna som idag finns vid såväl Stadsledningskontoret 
som Intraservice. Stadsledningskontorets förslag att den processledning som finns hos 
nämnden för Intraservice överförs till kommunstyrelsen remitteras till nämnden för 
Intraservice för yttrande senast 2020-10-31.  

Beskrivning av ärendet 
Staden har tagit fram gemensamma och kvalitetssäkrade processer för ett antal av de 
viktigaste HR-områdena. De utgör norm för hur förvaltningar och ibland bolag ska arbeta 
med samma processer ute i verksamheterna. HR-direktören är processägare och 
respektive process har en utsedd processledare. För processerna kompetensförsörjning 
och lönebildning finns processledare placerade inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Lokala processledare finns i verksamheterna och ingår i nätverk för att utveckla 
processerna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-06 §9 att utförande verksamheter 
(personalstrategiska funktioner), enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skulle 
överflyttas till nämnden för Intraservice. Överföringen som totalt omfattade 26 HR-
tjänster verkställdes i maj 2014. Del av dessa tjänster omfattade processledning inom 
omställning, rehabilitering, löneadministration, bemanning och rekrytering. Numera ingår 
även praktik samt arbetsmiljö och hälsa. 

Processledning för omställning finns på stadsledningskontoret sedan augusti 2020 i och 
med kommunstyrelsens beslut 2019-06-19 § 547, där stadsledningskontoret fick i 
uppdrag att införa en central samordnande funktion vid omplacering och omställning med 
start 2020. 

Processledarens främsta uppgifter är att utveckla, upprätthålla kommungemensamma 
gemensamma arbetssätt och ge stöd vid tillämpningen. Samverkan med representanter 
från berörda förvaltningar och ibland bolag samt tjänsteansvariga och systemförvaltare 
från Intraservice så att stadens IT-verktyg stödjer processerna är väsentligt för att 
kontinuerligt utveckla processen. Kommunicering sker bland annat genom visualisering 
av stadens gemensamma HR-processer. 

Ansvaret för tillämpning och utförande enligt de gemensamma HR-processerna ligger 
alltid på respektive nämnd respektive bolagsstyrelse. 

År 2016 utvärderades de upplevda effekterna av den genomförda omorganisationen 2014 
(Rapport - Utvärdering av omorganisationer mellan Område HR Stadsledningskontoret 
och Intraservice HR, dnr 1116/16). Konsulterna som tog fram rapporten rekommenderade 
staden bland annat att utveckla vision, målbild och riktning för HR samt att förbättra, 
tydliggöra och utveckla styrning, uppdrag och organisation. 

I utvärderingsrapporten från år 2016 noterades en tydlig avsaknad av målbild och riktning 
för HR-frågorna på 5-10 års sikt. Kommunfullmäktige har därefter, 2019-05-23 §25, 
antagit Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 som innehåller mål 
och strategier som syftar till att stärka Göteborgs Stads förmåga att attrahera, utveckla 
och behålla medarbetare.  
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Som en del i att förbättra ledning och styrning samt tydliggöra roller har HR-direktören 
den senaste tiden varit sammankallade och lett möten med alla processledare inom både 
stadsledningskontoret och Intraservice. Detta har i sin tur gett upphov till nya risker med 
att chefer på stadsledningskontoret kan hamna i en situation med arbetsledning av 
personal på Intraservice. 

I ärendet år 2014 med överföring av personalstrategiska funktioner till nämnden för 
Intraservice angavs en tänkbar utveckling för en intern serviceorganisation inom HR att 
utveckla olika typer av tjänster till övriga förvaltningar och bolag. 

I nämnden för Intraservice budget de senaste åren eller bland nämndens handlingar 
noteras ingen skillnad i styrningen mellan HR-uppgifter finansierade av nämndbidrag 
eller finansierade av i enlighet med riktlinjerna för styrning av kommungemensamma 
interna tjänster. 

Nämnden för Intraservice har idag nämndbidrag för processledning inom omställning, 
rehabilitering, löneadministration, bemanning och rekrytering.  

Ur nämnden för Intraservice budget år 2017: 

Verksamhet 2017, mnkr 
Pensionsenheten 6,5 
HR Processer 5,1 
HR Karriärcenter 5,7 
HR Center för ledarutveckling 0,4 
Verksamhetsutveckling & projekt 0,9 
Summa 18,6 

 

Nämnden för Intraservice ska enligt tjänsteplan 2020 för kommungemensamma interna 
tjänster fakturera 114 mnkr för vidmakthållande av HR-tjänster. Enligt Göteborgs Stads 
regler för kommungemensamma interna tjänster ska nämnden för Intraservice bland annat 
leverera stöd i arbetet med omställning, rehabilitering, löneadministration, bemanning 
och rekrytering. Med att leverera stöd i arbetet avses att utveckla processen, stödja staden 
i arbetssätt, utbilda, informera och följa upp processen och IT-stöd samt samordna 
nätverk med representanter från staden. 
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Nämndbidrag Kommungemensamma interna tjänster 
Processledning inom 
omställning, 
rehabilitering, 
löneadministration, 
bemanning och 
rekrytering 

Stöd i arbetet med omställning, rehabilitering, 
löneadministration, bemanning och rekrytering. Med att 
leverera stöd i arbetet avses att utveckla processen, stödja 
staden i arbetssätt, utbilda, informera och följa upp processen 
och IT-stöd samt samordna nätverk med representanter från 
staden. 

Karriärcenter Stöd i arbetet med karriärplanering och karriärutveckling.  
Genomför coaching, karriärplanering för medarbetare och 
chefer.  Utbilda i coachande förhållningssätt.  Tjänsten stödjer 
medarbetare inom staden som vill utvecklas inom sitt 
nuvarande jobb eller förbereda sig för nytt yrke. Tjänsten 
stödjer chefer att utvecklas i sitt ledarskap. 

Pensionsenheten Stöd i arbetet med pensionsadministration.  
Utbilda, informera, administration. Ge underlag till finans på 
stadsledningskontoret för stadens pensionsavsättning. 
Samordna nätverk med representanter från staden.  
Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa 
kvalitén på de anställdas tjänstepension. Att säkerställa att 
stadens anställda får information om förmånen tjänstepension. 

 

Stadsledningskontoret noterar en otydlighet gällande styrning och finansiering av 
uppdragen utifrån nämndbidrag och utifrån tjänsterna i enlighet med regler för 
kommungemensamma interna tjänster. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
För att öka förutsättningarna för stadsledningskontoret att leda, styra och samordna 
stadens övergripande arbetsgivarpolitik bedöms att HR-processledarna ska vara 
organiserade och placerade på stadsledningskontoret. Därtill hanteras även avsaknaden av 
en strategisk motpart på stadsledningskontoret, som uppmärksammades i 
utvärderingsrapporten från år 2016. Stadsledningskontoret uppskattar att uppgifterna för 
HR-processledare på Intraservice motsvarar två heltidstjänster.  

En bra tillämpning av HR-processer förutsätter även fortsättningsvis stöd i form av 
information, utbildning och IT-verktyg från Intraservice. 

Stadsledningskontoret gör också bedömningen att det kan vara lämpligt att tydliggöra 
finansieringen av Intraservice verksamhet kring HR-processerna, som i dagsläget är 
finansierade både i form av nämndbidrag och genom kommungemensamma interna 
tjänster. 

Stadsledningskontoret ser tydliga kopplingar mellan detta ärende och ärendet kring 
organisation och styr-, finansierings- och samordningsmodell för framtida 
digitaliseringsbehov och planerar för att säkerställa att dessa ärenden harmonierar med 
varandra. 

 

 

Tina Liljedahl-Scheel  

Direktör HR 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att ta fram ett 
organisationsförslag till hur en centralt 
samordnande funktion vid omplacering och 
omställning kan införas 
§ 547, 0922/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att införa en central samordnande funktion vid 
omplacering och omställning med start 2020. 

2. Finansiering av den samordnade funktionen ska fördelas enligt principen om 50 
procent från Stadsledningskontoret och 50 procent från samtliga nämnder. Detta får 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen och 
samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med förtydligande av de olika 
rollerna som idag finns vid såväl Stadsledningskontoret som Intraservice 

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan och dialog med fackliga 
representanter finna samsyn i hur ett omställningsstöd vid arbetsbrist ska hanteras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 juni 2019, § 487. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 maj 2019. 
Yrkande från S, D, V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 juni 2019. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2019. 

 

Dag för justering 
2019-06-24 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-06-19 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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