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Yrkande angående – Kompletterande uppföljning augusti 2022 - 
återrapportering av uppdrag 
 
Gällande ärende 3n: Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att 
säkerställa att det finns kompetens i det förebyggande arbetet mot psykisk 
ohälsa och depression bland äldre. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Äldre- samt vård och omsorgsnämnden utvärderar och ser över behoven av 
äldrekuratorer i Göteborg. 
 

2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet 

Yrkandet 
I ärendet hänvisar återrapporteringen till Äldre samt vård- och Omsorgsnämndens 
årsredovisning 2021 som lyder: ”Uppdraget kommer att tas om hand inom ramen för 
kompetensförsörjningsprojektet ARUBA som kommer att påbörjas i januari 2022.”   

I äldre -vård och omsorgsnämndens årsrapport/budget 2022 står följande: ”Äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att särskilt följa och bevaka 
utvecklingen för att möta ett eventuellt uppdämt eller ökat vård- och omsorgsbehov 
till följd av fysisk- och psykisk ohälsa samt ensamhet orsakad av pandemin.” 
Sverigedemokraterna finner det ofullständigt. 

I en rapport från folkhälsomyndigheten och Aging Resursecenter (ACR) 2019, redan 
före pandemin, redovisas att var tredje kvinna och var femte man från åldern 77 år 
har besvär med ångest. Depression är så vanligt förekommande att det kan 
benämnas som ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa hos äldre har ofta setts som en 
del av åldrandet och uppmärksammas inte vare sig av personen själv, anhöriga eller 
vårdpersonal.  

Symtombilden ser ofta annorlunda ut hos de äldre personerna än hos yngre och 
sannolikheten för att utveckla psykisk ohälsa hos äldre ökar ju mer ensamma och 
isolerade de äldre är. Antalet självmord är högre bland äldre och allra högst bland 
män över 84 år. Bland män från 65 år och uppåt är antalet självmord nästan dubbelt 
så högt jämfört med yngre män. Äldres psykiska ohälsa uppmärksammas inte 
tillräckligt och äldre kommer sällan i kontakt med psykiatrin, ofta erbjuds bara 
medicin och därefter inget mer. Äldre är de facto en bortglömd grupp.  

Det har visats sig att för äldre deprimerade fungerar KBT väldigt bra, det är att 
föredra i stället för läkemedel mot depression. Trots detta är det brist på den 
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kompetensen inom sjukvården och därför skrivs ofta läkemedel ut. Det finns redan 
flertalet kommuner som i förebyggande och behandlande syfte har anställt 
äldrekuratorer inom äldreomsorgen. Dessa kuratorer är inte att förväxla med en 
äldreombudsman. Äldrekuratorer kan aktivt arbeta med samtal och stöttning för 
invånarna i Göteborgs kommun som är pensionärer, personer som redan har 
insatser av kommunen genom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt 
boende. Det är viktigt att vi bryter isoleringen för denna grupp så tidigt som möjligt 
och inser vinsten av att förebygga psykisk ohälsa för att minska onödigt lidande.  

Det är viktigt att ha i åtanke att många av dessa som behöver stöd alltid har gjort rätt 
för sig och inte vill vara samhället till last. 
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Kompletterande uppföljning augusti 2022 - 
återrapportering av uppdrag 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Nedanstående uppdrag, givet i budget 2019, förklaras fullgjort. 
a. Fastighetsnämndens uppdrag att inrätta en öppen marknadsplats för mark i 

Göteborgs Stad 
 

2. Nedanstående uppdrag (a-h), givna i budget 2020, förklaras fullgjorda. 
a. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, 

sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnderna ska även 
tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger 
överskott väger upp. 

b. Fastighetsnämndens uppdrag att prioritera att fler koncepthus, likt de som 
BoKlok och Sveriges Allmännytta tagit fram, möjliggörs. 

c. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram verktyg för att testa språkförståelse och 
matematiskt tänkande i förskoleklass. 

d. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram ett förväntansdokument som ska gälla 
för stadens grundskolor. 

e. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att implementera 
stadens nya rutin kring att ställa krav på motprestation i sin verksamhet, det gäller 
särskilt nya grupper som tidigare inte varit prioriterade. 

f. Utbildningsnämndens uppdrag att föra samtal med Västra Götalandsregionen om 
medfinansiering av verksamheten Humlan. 

g. Utbildningsnämndens uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, skapa 
mer långsiktiga förutsättningar för de aktiviteter som ska genomföras inom ramen 
för kompetensförsörjningsplanen. I dag är insatserna för kortsiktiga och allt för 
ofta av engångskaraktär, vilket medför svårigheter i planering av den löpande 
verksamheten. 

h. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, tillsammans med styrelser och i samverkan 
med regionen, att införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på 
hållplatser. 

 
3. Nedanstående uppdrag (a-t), givna i budget 2021, förklaras fullgjorda. 

a. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsatt ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål. 

b. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande 
nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det 
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finns en plan med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner 
som ger överskott väger upp den totala ekonomin. 

c. Fastighetsnämndens uppdrag att arbeta för ökad konkurrens inom 
byggbranschen, bland annat genom fler sena markanvisningar av strategiskt 
uppdelade och mindre infilltomter. 

d. Fastighetsnämndens uppdrag att identifiera områden där man kan gå direkt 
till bygglov. 

e. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram förslag på hur kapaciteten av 
skolplatser, inom alla skolformer, kan öka på kort sikt. 

f. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att inventera tillgången av lokaler 
för att säkra ett bestånd som möter föreningars behov och ändamål. 

g. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att i samverkan 
med socialnämnder fortsätta implementera rutinen för motprestation. En 
modell ska tas fram med fokus på att skapa incitament för den enskilde som 
upphandlade leverantörer. 

h. Park- och naturnämndens uppdrag att prioritera strandstäd både i skärgården 
och runt våra sjöar. 

i. Park- och naturnämndens uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslås i 
utvärderingen av projektet med offentliga toaletter och i Förstudien kring 
hållbara toalettlösningar för Södra Skärgården. 

j. Park- och naturnämndens uppdrag att fortsätta samordna åtgärder för att möta 
Göteborgs råttproblem. 

k. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att införa strukturerad 
fortbildning i den ordinarie verksamheten. 

l. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att utreda hur den 
medicinska kompetensen kan förstärkas inom äldreomsorgen som en del i 
ledarskapet. 

m. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att säkerställa, 
harmonisera och systematisera utbildningsinsatser avseende basala 
hygienkrav. 

n. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att säkerställa att det 
finns kompetens i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 
depression bland äldre. 

o. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att samordna en 
gemensam bemanning för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och 
sjukvården för att säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. 

p. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att distribuera broddar till 
äldre i enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut. 

q. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att utreda införandet av 
en eventuell avgift vid avbokade besök med kort varsel samt hur det påverkar 
utförarna. 

r. Socialnämndernas uppdrag att framgent utbetala försörjningsstöd till kvinnan 
i hushållet. 

s. Trafiknämndens uppdrag att i samverkan med Byggnadsnämnden utreda om 
ökad silning av den lätta trafiken genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara 
en möjlig och hållbar framtida lösning och alternativ till att koncentrera 
trafiken på Lundbyleden. 

t. Higab AB:s uppdrag att säkerställa att lokaler som hyrs ut inte används till 
kriminell verksamhet eller andra olämpliga ändamål. 
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4. Nedanstående uppdrag (a-hh), givna i budget 2022, förklaras fullgjorda. 

a. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsatt ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål. 

b. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande 
nämnder, fortsätta sträva mot en nollvision avseende underskott i 
detaljplaner. När det finns en plan med underskott ska nämnderna redovisa 
hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp den totala ekonomin. 

c. Fastighetsnämndens uppdrag att arbeta för ökad konkurrens inom 
byggbranschen, bland annat genom fler sena markanvisningar av strategiskt 
uppdelade och mindre infilltomter 

d. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsätta identifiera områden där man kan gå 
direkt till bygglov. 

e. Fastighetsnämndens uppdrag att stärka boendecoachningen. 
f. Grundskolenämndens uppdrag att utvärdera pågående försöksverksamhet 

med screening av läsförståelse med hjälp av AI med syfte att skala upp de 
delar som varit framgångsrika. 

g. Grundskolenämndens uppdrag att, med syfte att säkerställa tidiga insatser, 
använda möjligheten för elever som inte når kunskapskraven att gå om ett år 
på lågstadiet. 

h. Grundskolenämndens uppdrag att bygga ut skolakuten Elevator och utveckla 
möjligheterna att flytta en elev från skolenheten för att bryta ett destruktivt 
beteende. 

i. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram förslag på hur elever som presterar 
väl eller gjort stora förbättringar i sina studieresultat ska kunna premieras. 

j. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att fortsatt utreda de mest effektiva 
åtgärderna för att sänka halterna kväveoxid i Göteborg. 

k. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utifrån 
Programmet för full tillgänglighet i samverkan med berörda nämnder 
presentera förslag på åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för personer 
med funktionshinder. 

l. Nämnden för inköp och upphandlings uppdrag att, tillsammans med 
kommunstyrelsen, tydliggöra nämndens uppföljande roll i 
upphandlingsprocessen i styrande dokument. 

m. Park- och naturnämndens uppdrag att tillse att ta fram en plan för att 
verksamhetens samtliga maskiner och fordon ska vara elektrifierade eller på 
annat sätt utsläppsfria senast 2025. 

n. Park- och naturnämndens uppdrag att prioritera strandstäd både i skärgården 
och runt våra sjöar. 

o. Park- och naturnämndens uppdrag att verka för fler tillgängliga ledstråk i 
stadens parker. 

p. Park- och naturnämndens uppdrag att verka för ett Naturum i Göteborg 
q. Trafiknämndens uppdrag att starta en genomförandestudie avseende ett första 

metrobusstråk. 
r. Trafiknämndens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, 

fortsätta arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 
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s. Trafiknämndens uppdrag att utreda möjligheten att införa gratis parkering på 
Heden mellan klockan 18–21. 

t. Trafiknämndens uppdrag att intensifiera dialogen med Trafikverket om vilka 
framtida åtgärder som krävs för att förbättra göteborgarnas hälsa och skapa 
goda och hållbara trafikflöden på motorlederna. 

u. Trafiknämndens uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera trafikstrategin. 
v. Trafiknämndens uppdrag att verka för att etapp 4 färdigställs med dubbelspår 

på hamnbanan. 
w. Trafiknämndens uppdrag att i arbetet med den kommande 

elektrifieringsplanen särskilt beakta laddmöjligheter på boendeparkeringar. 
x. Trafiknämndens uppdrag att genomföra fler ombildningar av lämpliga gator 

till sommargågator. 
y. Utbildningsnämndens uppdrag att verka för fler spetsutbildningar så att 

elever med särskilda talanger och behov, såväl praktiska som inom 
naturvetenskap och humaniora, får möjlighet att utveckla dessa. 

z. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att fortsatt genomföra försäljning av hela, 
eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med 
beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag. 

å. Göteborg Energi AB:S uppdrag att justera sin modell för effektavgift i 
elnätet. 

ä. Förvaltnings AB framtidens uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, att utarbeta riktlinjer och förslag på områden, för att utan detaljplan 
kunna gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB Framtidens mark. 

ö. Samtliga bostadsbolags uppdrag att fortsätta arbeta aktivt mot målet att få 
bort alla särskilt utsatta områden från polisens lista senast 2025. 

aa. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att fortsätta sitt arbete med strategin för 
utveckling av Göteborgs särskilt utsatta områden. I arbetet är det viktigt att 
säkerställa varierade upplåtelseformer, särskilt där hyresrätten är 
dominerande. 

bb. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att även fortsättningsvis avsätta ett 
antal lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, 
målgrupper som befinner sig långt från bostadsmarknaden. 

cc. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att fortsätta ta tillvara på de goda 
exempel för ökad trygghet som finns i Gårdstensmodellen för att på sikt 
implementera i andra utanförskapsområden. 

dd. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att säkerställa att det är våldsutövaren 
som krävs flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta 

ee. Higab AB:s uppdrag fortsätta säkerställa att lokaler som hyrs ut inte används 
till kriminell verksamhet eller andra olämpliga ändamål. 

ff. Business Region Göteborgs uppdrag att skapa ett jobbmål. 
gg. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att fortsätta tillse 

att andelen av vuxenutbildningen och SFI:n som utförs i egenregi inte 
överstiger 25 procent av budgeten för vuxenutbildningen. 
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hh. Utbildningsnämndens uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i 

rapporten Utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet: Vetenskapligt stöd inom Göteborgs utbildningsområde så att de 
vetenskapliga resurserna i staden, genom en kommunal forskningsarena, 
styras, ledas, organiseras och samordnas för att utgöra ett stöd till hela 
utbildningskedjan, samtidigt som förvaltningsspecifika behov kan 
tillgodoses. 

5. Nedanstående uppdrag(a-y), givna utanför budget, förklaras fullgjorda. 
a) Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 

2018-04-26 §24, att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på 
parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken. 

b) Higab AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2018-09-13 §10, att 
uppföra Bergsjöns kulturhus med en reviderad investeringsram om 145 mnkr, 
samt ytterligare 10 mnkr för investeringar i verksamhetens inredning och 
utrustning. 

c) Higab AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-03-28 §14, att 
genomföra om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet med en utökad 
investeringsram om 41 mnkr till totalt 136 mnkr. 

d) Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-
02-20 §14, att vara mellanhyresvärd för lokalerna som ingår i hyresmodellen 
för förenings- och kulturlivet. 

e) Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordons uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2020-03-19 §8, att utse en mobilitetsansvarig för sin 
verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning 
via Göteborgs Stads Leasing AB. 

f) Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-09-10 §21, att i 
samverkan med berörda förvaltningar och bolag samt Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun leda stadens arbete i 
det fortsatta genomförandet av handlingsplanen 2020-2024 för att nå Målbild 
Koll2035. 

g) Utbildningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 
§28, att i samverkan med grundskolenämnden utreda förutsättningarna för att 
starta Yrkesdansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i Göteborg. 

h) Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-03-
11 §17, att i samband med revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering anpassa texten angående serveringsområden så att den 
liknar texten som Stockholms Stad har i sina riktlinjer. 

i) Fastighetsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 5, 
att inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 återrapportera hur de 
ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst avseende 
fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

j) Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-08-26 §20, att utarbeta en plan för att stjärnmärka 
stadens äldreomsorgsverksamheter. 

k) Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-08-26 §20, att arbeta för att höja vård- och 
omsorgspersonalens förmåga att tillgodose omsorgsbehovet för personer med 
demenssjukdom genom individuella kompetenssatsningar så som till exempel 
Silviasyster och Silviasköterska. 
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l) Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-09-16 §13, att, 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser, planera för en gång- och 
cykelbro över Göta älv i enlighet med vad som framgår av trafiknämndens 
förslag och med följande styrande inriktningar:a. Bron ska vara placerad 
mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj inom det geografiska område 
som redovisas i trafiknämndens förslag.b. Den totala projektramen får 
maximalt uppgå till 900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

m) Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-10-
28 §3, att tillsammans med övriga dotterbolag arbeta för att ett dotterbolag 
får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården respektive 
Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt utsatt område. 

n) Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-11-25 § 26, att i samverkan med socialnämnderna 
Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda förändringen enligt punkt 
1 KF 2021-11-25 § 26. 

o) Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 36, 
att ta fram en rutin för hanteringen av tillgång till nämndhandlingar. 

p) Göteborgs Stads Parkering AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2021-11-25 §23, att anpassa sin organisation till att bli ett mer renodlat ägar- 
och utförarbolag utifrån förändringarna i ägardirektiv och bolagsordning. 

q) Utbildningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 
§34, att implementera Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring 
hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen 
på samtliga kommunala gymnasieskolor i Göteborgs Stad. Nämnden ska 
även säkerställa att elever och skolpersonal får kännedom om stadens fyra 
Resursteam heder och hur de arbetar. 

r) Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämndens uppdrag, 
givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 §34, att säkerställa att 
förvaltningarnas MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära 
verksamhet i skolorna. 

s) Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-12-
09 § 28, att inrätta ett klimatråd, ta fram ett förslag till reglemente för rådet 
samt förslag på ledamöter till rådet. 

t) Business Region Göteborg:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-12-
09 §12, att inom arbetet med ”Gothenburg Climate Partnership” bygga upp 
plattformar för strategisk samverkan för att snabbare nå ett klimatneutralt 
byggande i Göteborg, i linje med målen i Miljö- och klimatprogrammet. 

u) Park- och naturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§16, att utreda om det finns fler gångstråk i Göteborg som behöver undantag 
för att underlätta för hundägare med kopplad hund att nå naturområden. 

v) Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2022-04-28 §22, att, tillsammans med relevanta nämnder och bolag, 
skyndsamt göra det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att 
parkera, i enlighet med parkeringsbolagets modell för nattladdning, på 
Parkering Göteborgs offentliga parkeringsplatser på tomtmark under kvälls- 
och nattetid, med kravet att de laddar (och därmed betalar kostnad för elen). 

w) Lokalnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-06-16 §6, att 
bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst i form av lokaler som 
lämpar sig för boende. 

x) Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-06-
16 §6, att ta fram lägenheter som kan lämnas till fastighetsnämnden eller 
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socialnämnd Sydväst för att i vissa fall användas som boende för tillfälligt 
skyddsbehövande. 

y) Park- och naturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-06-16 
§9, att korrigera skyltningen vid Askimsbadet och Näsetbadet i enlighet med 
den reviderade lokala ordningsstadgan samt tydliggöra informationen på 
stadens hemsida efter att Länsstyrelsen meddelat sitt beslut. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller återrapportering av uppdrag givna av kommunfullmäktige i samband 
med budgetbeslut eller vid annat beslut och ska ses som ett komplement till den 
delårsrapport per 31 augusti 2022 som återrapporteras till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Då uppdragen är många till sin mängd och olika till sin karaktär 
arbetar stadsledningskontoret med återrapportering av uppdragen på tre olika sätt, 
checklista, samlingsärende och egna ärenden. Allt för att möjliggöra löpande återkoppling 
och uppföljning till kommunfullmäktige på mest ändamålsenliga sätt. I detta ärende 
återrapporteras uppdragen som en checklista. 

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. 

Bilaga 
1. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag 
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Ärendet  
Som en del av uppföljningsstukturen och som komplement till Göteborg Stads 
delårsrapport augusti 2022 lämnas här kompletterande uppföljning augusti 2022 - 
återrapportering av uppdrag, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta ärende 
är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och de uppdrag som återfinns där 
samt beslut om uppdrag utöver budget.  

Beskrivning av ärendet 
Uppföljningsarbetet syftar till att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att 
åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget, följa upp andra uppdrag 
fattade utanför budget och att följa dess verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 
Detta särskilda ärende innehåller återrapportering av uppdrag och ska ses som ett 
komplement till den delårsrapport augusti per augusti 2022 som återrapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Status på uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelser 
I dagsläget finns det drygt 600 aktiva uppdrag som inte har förklarats fullgjorda av 
kommunfullmäktige. Uppdragen har beslutats av kommunfullmäktige och är utlagda på 
nämnder och styrelser att fullgöra. Då uppdragen är många till sin mängd och olika till sin 
karaktär arbetar stadsledningskontoret med återrapportering av uppdragen på ett av tre 
olika sätt beroende på uppdragets art och komplexitet; checklista, samlingsärende och 
egna ärenden. Allt för att möjliggöra löpande återkoppling och uppföljning till 
kommunfullmäktige på mest ändamålsenliga sätt. I detta ärende återrapporteras 
uppdragen som en checklista. Detta ärende ska ses som ett komplement till den 
delårsrapport per augusti 2022 som lämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Nämnder och styrelser har i samband med uppföljningen per augusti beskrivit nuläget 
inom uppdragen. De uppdrag som redovisas i bilagan till detta tjänsteutlåtande - 
Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag bedömer 
stadsledningskontoret som fullgjorda i och med denna rapport, om inget annat beslutas. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Inledning 

Inledning 

I samband med och som en del av den delårsrapport som återrapporteras till 
kommunfullmäktige med underlag per 31 augusti 2022 redovisas också de uppdrag som 
nämnder och bolag rapporterat in som genomförda. I denna rapport återfinns de uppdrag 
som återrapporteras genom så kallad checklista. 
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2 Status på uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och 
styrelser 

I dagsläget finns det drygt 600 aktiva uppdrag, som inte har förklarats fullgjorda i 
kommunfullmäktige, utlagda på nämnder och styrelser. Det är de uppdrag som lämnats 
av kommunfullmäktige utanför budget från 2018 till och med augusti 2022 samt de 
uppdrag som lämnats i budget 2019, 2020, 2021 samt 2022. 
Nämnder och styrelser har i samband med delårsrapport augusti beskrivit arbetsläget på 
uppdragen. Uppdragen fördelas med status som avslutats (170), pågående (380) och 
ej påbörjat (50). Arbetsläget på samtliga uppdrag presenteras på stadens 
uppföljningsportal. 
Då en stor mängd uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige arbetar 
stadsledningskontoret med olika typer av återrapportering beroende på uppdragets art 
och komplexitet. Återrapportering sker på en av tre nivåer: checklista, samlingsärende 
eller som egna ärenden. 
Nedanstående uppdrag i avsnitt 2.1 och 2.2 har rapporterats som genomförda i 
nämnd/styrelse i delårsrapporten augusti eller tidigare. Dessa uppdrag bedömer 
stadsledningskontoret vara av verkställande art och därmed återrapporteras de till 
kommunfullmäktige i checklista då det inte finns behov av ytterligare klargöranden. 
Stadsledningskontoret ser uppdragen som fullgjorda och de återfinns inte som aktiva 
uppdrag i uppföljningsportalen framgent utan ses som avslutade, om inget annat 
beslutas. 
De uppdrag som nämnder och styrelser har rapporterat som avslutade och där 
stadsledningskontoret bedömer att återredovisningen till KS/KF ska ske i egna ärenden 
eller i samlingsärenden berörs inte i denna rapport och ligger kvar som pågående 
uppdrag. 
Ytterligare 10-15 genomförda uppdrag kommer inom den närmaste tiden att redovisas 
till kommunfullmäktige i eget ärende och ungefär 30 uppdrag kommer att 
återrapporteras i kommande samlingsärenden. 
  

2.1 Slutredovisning av uppdrag från KF:s budget 2019-2022 

Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 som fullgörs i denna rapport 

Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

1 Budget 
2019 

Fastighetsnämnden ges i uppdrag att 
inrätta en öppen marknadsplats för mark i 
Göteborgs Stad 

Fastighetskontorets markanvisningsplan 
samt samtliga markanvisningar 
annonseras på stadens hemsida. 
Kontorets tomtförsäljningar förmedlas av 
mäklare och återfinns på 
hemnet.se.Kontoret har även varit med i 
arbetet med framtagandet av plattformen 
markanvisningar.se där samtliga 
markanvisningar från 290 av landets 
kommuner publiceras.Uppdraget avslutas 
i samband med Delårsrapport augusti 
2022 

  
Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 som fullgörs i denna rapport 
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Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

1 Budget 
2020 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med övriga planerande 
nämnder, sträva mot en nollvision 
avseende underskott i detaljplaner. 
Nämnderna ska även tydligt redovisa, när 
det finns en underskottsplan, hur andra 
detaljplaner som ger överskott väger upp. 

Utbildningsinsatser för en 
exploateringsekonomi i balans har gjorts 
med SBK, TK, PoN samt Kov med syfte 
att ge en ökad 
förståelse/kunskap.Utvecklad 
portföljstyrning med syfte till balans i den 
totala portföljen över en rullande 10-
årsperiod. 

2 Budget 
2020 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
prioritera att fler koncepthus, likt de som 
BoKlok och Sveriges Allmännytta tagit 
fram, möjliggörs. 

Fastighetsnämnden beslutade i februari 
2021 i ett ärende (Plutogatan) där krav 
och utvärderingskriterier syftar till att 
möjliggöra för en markanvisning för 
koncepthus. Tilldelningen av 
markanvisningen beslutades oktober 
2021. 

3 Budget 
2020 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta 
fram verktyg för att testa språkförståelse 
och matematiskt tänkande i förskoleklass. 

Alla skolor är från staten ålagd att uppfylla 
Läsa-skriva-räkna-garantin. För skolorna 
är ett årshjul skapat för att tydliggöra vad 
som ska ske under året. Ytterligare 
stödmaterial är framtaget och 
implementerat.Avslut GSN delår augusti. 

4 Budget 
2020 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta 
fram ett förväntansdokument som ska 
gälla för stadens grundskolor. 

Dokumentet är framtaget och fastslaget 
av nämnd i samband med årsrapport 
2021.Avslut GSN delår augusti. 

5 Budget 
2020 

Nämnden för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning får i uppdrag att 
implementera stadens nya rutin kring att 
ställa krav på motprestation i sin 
verksamhet, det gäller särskilt nya grupper 
som tidigare inte varit prioriterade. 

Uppdraget omhändertaget i budget 2021 
och 2022. 

6 Budget 
2020 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att föra 
samtal med Västra Götalandsregionen om 
medfinansiering av verksamheten Humlan. 

Västra Götalandsregionens 
koncernkontor föreslår inte någon 
medfinansiering av Humlans verksamhet 
från Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd, med motiveringen att 
verksamheten inte betraktas som regional 
hälso- och sjukvård. 

7 Budget 
2020 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med kommunstyrelsen, skapa 
mer långsiktiga förutsättningar för de 
aktiviteter som ska genomföras inom 
ramen för kompetensförsörjningsplanen. I 
dag är insatserna för kortsiktiga och allt för 
ofta av engångskaraktär, vilket medför 
svårigheter i planering av den löpande 
verksamheten. 

Uppdraget förklarades som fullgjort i 
samband med årsrapport 2021. 

8 Budget 
2020 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag, 
tillsammans med styrelser och i 
samverkan med regionen, att införa 
trygghetsvakter och värdar i 
kollektivtrafiken och på hållplatser. 

Uppdraget återrapporterades till 
Förvaltnings AB Framtidens styrelse 
2021-05-18. Åtgärderna i rapporten har 
inarbetats i genomförandet av strategin 
för utvecklingsområden och arbetet med 
att utveckla trygghetsvärdarnas roll och 
uppdrag. 

  
Budgetuppdrag från KF:s budget 2021 som fullgörs i denna rapport 

Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 
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Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

1 Budget 
2021 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
fortsatt ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi samt att säkerställa 
att denna är i balans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 

2 Budget 
2021 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med övriga planerande 
nämnder, sträva mot en nollvision 
avseende underskott i detaljplaner. När det 
finns en plan med underskott ska 
nämnderna redovisa hur andra 
detaljplaner som ger överskott väger upp 
den totala ekonomin. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 

3 Budget 
2021 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
arbeta för ökad konkurrens inom 
byggbranschen, bland annat genom fler 
sena markanvisningar av strategiskt 
uppdelade och mindre infilltomter. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 

4 Budget 
2021 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
identifiera områden där man kan gå direkt 
till bygglov. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 

5 Budget 
2021 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta 
fram förslag på hur kapaciteten av 
skolplatser, inom alla skolformer, kan öka 
på kort sikt. 

Paviljonger har levererats till 
Sannaskolan, Västerhedskolan samt 
Frejaskolan. Tillräcklig kapacitet har 
därmed uppnåts för läsårsstart 
2021/2022. Nämnden bedömer att 
uppdraget är fullgjort.Beslut i årsrapport 
2021 

6 Budget 
2021 

Idrotts- och föreningsnämnden får i 
uppdrag att inventera tillgången av lokaler 
för att säkra ett bestånd som möter 
föreningars behov och ändamål. 

Behov utifrån beståndet i Hyresmodellen 
kommer att redovisas till nämnden i 
februari 2022. Fortsatt och breddat arbete 
fortsätter 2022. 

7 Budget 
2021 

Nämnden för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning får i uppdrag att i 
samverkan med socialnämnder fortsätta 
implementera rutinen för motprestation. En 
modell ska tas fram med fokus på att 
skapa incitament för den enskilde som 
upphandlade leverantörer. 

Insatser via arbetsmarknadsanst. eller 
insats via KC innebär alltid individuell 
planering med förankrad o erkänd 
arbetsmetod. Därmed implementeras 
rutinen för motprest. som ett led för 
individen att nå mål om arbete eller 
utbildning. 

8 Budget 
2021 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
prioritera strandstäd både i skärgården och 
runt våra sjöar. 

Förvaltningen fortsätter det kontinuerliga 
arbetet med att genomföra och utveckla 
strandstädningen i skärgården och runt 
sjöar. Planering för extra städning kring 
sjöar pågår.Avslutades vid 
nämndsammanträde i årsrapport 2021 
§32 

9 Budget 
2021 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
genomföra de åtgärder som föreslås i 
utvärderingen av projektet med offentliga 
toaletter och i Förstudien kring hållbara 
toalettlösningar för Södra Skärgården. 

Avslutades vid nämndsammanträde i 
årsrapport 2021 §32 

10 Budget 
2021 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
fortsätta samordna åtgärder för att möta 
Göteborgs råttproblem. 

Avslutades vid nämndsammanträde i 
årsrapport 2021 §32 

11 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att införa strukturerad 
fortbildning i den ordinarie verksamheten. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 

12 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att utreda hur den medicinska 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 
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Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

kompetensen kan förstärkas inom 
äldreomsorgen som en del i ledarskapet. 

13 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att säkerställa, harmonisera 
och systematisera utbildningsinsatser 
avseende basala hygienkrav. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 

14 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att säkerställa att det finns 
kompetens i det förebyggande arbetet mot 
psykisk ohälsa och depression bland äldre. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 

15 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att samordna en gemensam 
bemanning för äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och sjukvården för att 
säkra kompetensförsörjningen av 
sjuksköterskor. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
delårsrapporten augusti 2022 

16 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att distribuera broddar till 
äldre i enlighet med intentionerna i 
kommunfullmäktiges beslut. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 

17 Budget 
2021 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att utreda införandet av en 
eventuell avgift vid avbokade besök med 
kort varsel samt hur det påverkar 
utförarna. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsrapporten 2021 

18 Budget 
2021 

Socialnämnderna får i uppdrag att 
framgent utbetala försörjningsstöd till 
kvinnan i hushållet. 

Beslut SN Centrum delårsrapport aug 
2022Beslut SN Hisingen årsrapport 2021, 
22-02-08Beslut SN Nordost årsrapport 
2021, 22-02-08Beslut SN Sydväst 
årsrapport 2021, 22-02-07 

19 Budget 
2021 

Trafiknämnden får i uppdrag att i 
samverkan med Byggnadsnämnden 
utreda om ökad silning av den lätta trafiken 
genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara 
en möjlig och hållbar framtida lösning och 
alternativ till att koncentrera trafiken på 
Lundbyleden. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-
20 § 179 00220/21Trafiknämnden föreslår 
kommunfullmäktige att förklara uppdraget 
(KF budget 2021) för fullgjort. 

20 Budget 
2021 

Higab AB ska säkerställa att lokaler som 
hyrs ut inte används till kriminell 
verksamhet eller andra olämpliga 
ändamål. 

Rutin för att motverka uthyrning till 
kriminell verksamhet är antagen och 
implementering pågår. 

Budgetuppdrag från KF:s budget 2022 som fullgörs i denna rapport 

Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

1 Budget 
2022 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
fortsatt ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi samt att säkerställa 
att denna är i balans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022Uppföljningen 
av projekt och portföljnivå mot målet om 
100% självfinansieringsgrad sker 
systematisk enligt utvecklade arbetssätt. 

2 Budget 
2022 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med övriga planerande 
nämnder, fortsätta sträva mot en nollvision 
avseende underskott i detaljplaner. När det 
finns en plan med underskott ska 
nämnderna redovisa hur andra 
detaljplaner som ger överskott väger upp 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 



8 

Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

den totala ekonomin. 

3 Budget 
2022 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
arbeta för ökad konkurrens inom 
byggbranschen, bland annat genom fler 
sena markanvisningar av strategiskt 
uppdelade och mindre infilltomter 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022Flera sena 
markanvisningar har genomförts. Arbete 
fortsätter med att markanvisa enl 
uppdraget. 

4 Budget 
2022 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att 
fortsätta identifiera områden där man kan 
gå direkt till bygglov. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022Kontoret har 
under de senaste åren arbetat aktivt för 
att identifiera tomter för styckebyggda 
småhus utanför detaljplan. 

5 Budget 
2022 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att stärka 
boendecoachningen. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport augusti 2022 

6 Budget 
2022 

Grundskolenämnden får i uppdrag att 
utvärdera pågående försöksverksamhet 
med screening av läsförståelse med hjälp 
av AI med syfte att skala upp de delar som 
varit framgångsrika. 

Pilot är genomförd och utvärderad. 
Skolorna uppfattar generellt att resultaten 
av screeningen är tydliga. Skolorna anser 
att screeningen behöver kompletteras 
med andra bedömningar för att ge lärarna 
en fullständig bild av elevernas 
läskunnighet.Avslut GSN delår augusti. 

7 Budget 
2022 

Grundskolenämnden får i uppdrag att, med 
syfte att säkerställa tidiga insatser, 
använda möjligheten för elever som inte 
når kunskapskraven att gå om ett år på 
lågstadiet. 

GSF bedömer att det inte finns någon 
vetenskaplig grund för att låta fler elever 
gå om. I studien Visible Learning (J 
Hattie) påvisas entydigt neg effekter av 
att gå om. Enl studien ökar ex risken för 
skolavhopp. Detta presenterades för 
nämnd 220208. 

8 Budget 
2022 

Grundskolenämnden får i uppdrag att 
bygga ut skolakuten Elevator och utveckla 
möjligheterna att flytta en elev från 
skolenheten för att bryta ett destruktivt 
beteende. 

GSF bedömer att Elevators sju platser 
kan tillgodose de behov som finns. GSF 
ser däremot ett behov av att utveckla 
Elevators stöd till skolorna innan en elev 
hamnar i behov av omplacering, samt 
efter en placering, när en elev ska tillbaka 
till skolan.Avslut GSN delår augusti. 

9 Budget 
2022 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta 
fram förslag på hur elever som presterar 
väl eller gjort stora förbättringar i sina 
studieresultat ska kunna premieras. 

En majoritet av skolorna premierar goda 
insatser, både goda resultat och fina 
sociala insatser i olika årskurser. Flertalet 
skolor uppmärksammar elever i åk 9 med 
goda resultat och höga meritpoäng. Ex 
tilldelas diplom, biobiljett, stipendier. 
Avslut GSN delår augusti. 

10 Budget 
2022 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att 
fortsatt utreda de mest effektiva 
åtgärderna för att sänka halterna 
kväveoxid i Göteborg. 

Uppdraget förklarades fullgjort av miljö- 
och klimatnämnden den 19 april 2022, § 
92. Likalydande uppdrag förklarades 
fullgjort i samlingsärende KF 2022-09-15. 

11 Budget 
2022 

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning får i uppdrag att utifrån 
Programmet för full tillgänglighet i 
samverkan med berörda nämnder 
presentera förslag på åtgärder för att öka 
sysselsättningsgraden för personer med 
funktionshinder. 

Uppdraget att presentera förslag på 
åtgärder anses vara klart i och med 
framtagande av handlingsplan samt att en 
avrapportering skett på nämnden i 
november 2021 

12 Budget 
2022 

Nämnden för inköp och upphandling får i 
uppdrag att, tillsammans med 
kommunstyrelsen, tydliggöra nämndens 
uppföljande roll i upphandlingsprocessen i 
styrande dokument. 

Nämndens uppföljande roll har 
tydliggjorts i omarbetad riktlinje för inköp 
och upphandling. Beslut om riktlinjen i 
nämnden 2021.12.21, (§ 127, 0303/20). 
Riktlinjen beslutades i KF 2022.05.19. 

13 Budget 
2022 

Park- och naturnämnden få i uppdrag att 
tillse att ta fram en plan för att 

Plan finns framtagen och arbetet med att 
elektrifiera verksamhetens maskiner och 
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Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

verksamhetens samtliga maskiner och 
fordon ska vara elektrifierade eller på 
annat sätt utsläppsfria senast 2025. 

fordon kommer att fortgå i den nya NOS-
organisationenAvslutas vid 
nämndsammanträde 220926 §151 

14 Budget 
2022 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
prioritera strandstäd både i skärgården och 
runt våra sjöar. 

Förvaltningen fortsätter det kontinuerliga 
arbetet med att genomföra och utveckla 
strandstädningen i skärgården och runt 
sjöar. Planering för extra städning kring 
sjöar pågår.Avslutades vid 
nämndsammanträde i årsrapport 2021 
§32 

15 Budget 
2022 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
verka för fler tillgängliga ledstråk i stadens 
parker. 

Förvaltningen har tagit fram en riktlinje för 
tillgängliga parker och naturområden till 
stöd för strategier och prioriteringar i 
tillgänglighetsarbetet.Avslutas vid 
nämndsammanträde 220926 §151 

16 Budget 
2022 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
verka för ett Naturum i Göteborg 

Förvaltningen har värderat tidigare 
utredning och gjort en kartläggning utifrån 
befintligt material, tagit fram förslag för ett 
Naturums-koncept med en 
målgruppsanalys och kopplingar till 
planerade projekt där det kan finnas 
samordningsvinster. Avslutas vid 
nämndsammanträde 220926 §151 

17 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att starta en 
genomförandestudie avseende ett första 
metrobusstråk. 

Förvaltningen jobbar vidare med 
åtgärderna som är överenskomna i den 
avsiktsförklaring som är gjord mellan 
trafikverket, Västra götalandsregionen, 
Mölndal och Partille. 

18 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med berörda nämnder och 
bolag, fortsätta arbeta för att 
elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 

Västtrafik har genom upphandling av 
trafikering styrt busstrafik att bli alltmer 
elektrifierad. Trafikkontoret har möjliggjort 
laddning på hållplatser för denna trafik. 
Samarbetet fortsätter under 2022. 

19 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa gratis parkering på 
Heden mellan klockan 18–21. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-
20 § 176 01577/22Trafiknämnden föreslår 
kommunfullmäktige att förklara uppdraget 
att utreda möjligheten att införa gratis 
parkering på Heden mellan 18–21 (KFs 
budget 2022) för fullgjort. 

20 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att intensifiera 
dialogen med Trafikverket om vilka 
framtida åtgärder som krävs för att 
förbättra göteborgarnas hälsa och skapa 
goda och hållbara trafikflöden på 
motorlederna. 

Arbeten kring alla de stora lederna kring 
Göteborg pågår med avsikt att identifiera 
åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i 
en växande storstad. 

21 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja 
arbetet med att uppdatera trafikstrategin. 

Förarbeten är påbörjade för att utvärdera 
nuvarande strategi samt vilket underlag 
och medskick som behövs inför 
kommande uppdatering av trafikstrategin. 

22 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att verka för 
att etapp 4 färdigställs med dubbelspår på 
hamnbanan. 

Uppdraget avslutas i samband med 
Delårsrapport mars 2022Etapp 4 finns 
inte identifierad med övriga berörda 
parter. Den del av Hamnbanan som 
saknar dubbelspår har ett markreservat i 
stadens nya översiktsplan för att 
möjliggöra framtida uppbyggnad. 

23 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att i arbetet 
med den kommande elektrifieringsplanen 
särskilt beakta laddmöjligheter på 

Bilägare kan nu lösa särskild 
boendeparkering med laddmöjlighet i 
Parkeringsbolagets anläggningar. 
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Uppdra
g från 
KF 
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boendeparkeringar. 

24 Budget 
2022 

Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra 
fler ombildningar av lämpliga gator till 
sommargågator. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-
20 § 177 01686/22Trafiknämnden föreslår 
kommunfullmäktige att förklara uppdraget 
att genomföra fler ombildningar av 
lämpliga gator till sommargågator (KF 
2021-11-11 §4) för fullgjort. 

25 Budget 
2022 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att 
verka för fler spetsutbildningar så att 
elever med särskilda talanger och behov, 
såväl praktiska som inom naturvetenskap 
och humaniora, får möjlighet att utveckla 
dessa. 

De gymnasiala spetsutbildningarna är en 
försöksverksamhet som följs upp och 
utvärderas av Skolverket. För närvarande 
finns ingen utlysning av nya 
spetsutbildningar som är aktuella för 
förvaltningens skolor. 

26 Budget 
2022 

Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att 
fortsatt genomföra försäljning av hela,eller 
delar av, bolag samt mark- och 
fastighetsinnehav inom koncernen med 
beaktande av krav på utdelning och 
koncernbidrag. 

Stadshus konstaterar att det är svårt att 
på tjänstepersonsnivå hitta en framkomlig 
väg för fortsatt arbete. Stadshus avslutar 
uppdraget tillsvidare och skapar utrymme 
för Stadshus styrelse att ta initiativ till en 
inriktning framåt. 

27 Budget 
2022 

Göteborg Energi AB får i uppdrag att 
justera sin modell för effektavgift i elnätet. 

Justerad prismodell infördes 1 februari 
2022. Styrelsebeslut i GENAB 2021-10-
29. Modellen är uppbyggd på tre 
komponenter. Kunden debiteras utifrån 
medeltalet av de tre högsta timmarna 
varje månad, fördelat på tre olika dygn. 

28 Budget 
2022 

Förvaltnings AB framtiden får i uppdrag, 
tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, att utarbeta riktlinjer och förslag 
på områden, för att utan detaljplan kunna 
gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB 
Framtidens mark. 

Framtiden har beslutat att pröva bygglov 
direkt utan planstöd i ett pilotprojekt på 
Timjansgatan i Gårdsten där Framtiden 
Byggutveckling ska bygga 50 
trygghetsbostäder och 9 bostäder med 
särskild service (BmSS). 

29 Budget 
2022 

Samtliga bostadsbolag får i uppdrag att 
fortsätta arbeta aktivt mot målet att få bort 
alla särskilt utsatta områden från polisens 
lista senast 2025. 

Uppdraget omhändertas i koncernens 
genomförande av strategin för 
utvecklingsområden. 

30 Budget 
2022 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag 
att fortsätta sitt arbete med strategin för 
utveckling av Göteborgs särskilt utsatta 
områden. I arbetet är det viktigt att 
säkerställa varierade upplåtelseformer, 
särskilt där hyresrätten är dominerande. 

Uppdraget omhändertas i koncernens 
genomförande av strategin för 
utvecklingsområden, specifikt inom ramen 
för åtgärderna i Framtidens 
stadsutveckling. 

31 Budget 
2022 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag 
att även fortsättningsvis avsätta ett antal 
lägenheter till bostadslösa, boende i andra 
hand eller inneboende, målgrupper som 
befinner sig långt från bostadsmarknaden. 

Uppdraget återrapporterades till 
Förvaltnings AB Framtidens styrelse i ett 
samlingsärende 2021-11-18. I rapporten 
beskrivs befintlig process och de 
ytterligare möjligheter som ges inom 
ramen för avsiktsförklaringen med 
Fastighetskontoret. 

32 Budget 
2022 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag 
att fortsätta ta tillvara på de goda exempel 
för ökad trygghet som finns i 
Gårdstensmodellen för att på sikt 
implementera i andra 
utanförskapsområden. 

Gårdstensmodellens processer och goda 
exempel har omhändertagits i och tas 
löpande om hand i genomförandet av 
insatser i koncernens strategi för 
utvecklingsområden. 

33 Budget 
2022 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag 
att säkerställa att det är våldsutövaren som 
krävs flytta från lägenheten och inte den 
brottsutsatta 

Uppdraget återrapporterades till 
Förvaltnings AB Framtidens styrelse på 
sammanträdet 2021-11-18. I rapporten 
beskrivs hur uppdraget omhändertas. En 
kompetensutvecklingsinsats om Våld i 
nära relationer för koncernens uthyrare 
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sker i september 2022. 

34 Budget 
2022 

Higab AB ska fortsätta säkerställa att 
lokaler som hyrs ut inte används till 
kriminell verksamhet eller andra olämpliga 
ändamål. 

Upprättat rutin och checklista för säker 
uthyrning. Rutinen är kommunicerad och 
samtliga uthyrningar följer rutinen. 

35 Budget 
2022 

Business Region Göteborg får i uppdrag 
att skapa ett jobbmål. 

Fullgjort; Styrelse 220926; Delår augusti 
2022 

36 Budget 
2022 

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning får i uppdrag att fortsätta 
tillse att andelen av vuxenutbildningen och 
SFI:n som utförs i egenregi inte överstiger 
25 procent av budgeten för 
vuxenutbildningen. 

Uppdraget klart och omhändertaget. 

37 Budget 
2022 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att 
genomföra de förslag som redovisas i 
rapporten Utbildning och undervisning på 
vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet: Vetenskapligt stöd inom 
Göteborgs utbildningsområde så att de 
vetenskapliga resurserna i staden, genom 
en kommunal forskningsarena, styras, 
ledas, organiseras och samordnas för att 
utgöra ett stöd till hela utbildningskedjan, 
samtidigt som förvaltningsspecifika behov 
kan tillgodoses. 

Förslagen om att bilda en styrgrupp och 
en samordningsgrupp är genomförda och 
en vetenskaplig ledare har rekryterats. 
Förvaltningarna och CFS arbetar vidare 
med de föreslagna inriktningarna för det 
vetenskapliga navet och noderna. 

  

2.2 Slutredovisning av uppdrag från KF givna utanför budget 

Uppdrag till nämnder och styrelser som tilldelats utanför budgetbeslut som fullgörs i 
denna rapport 

Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

1 2018-
04-26 
§24 

Göteborgs Stads Parkerings AB får i 
uppdrag att utreda möjligheten att utöka 
antal parkeringsplatser på parkeringarna 
på Saltholmsgatan och Vikebacken 

Bygglov för Vikebackens 
parkeringsområde har fått avslag. 
Åtgärder har vidtagits för att hänvisa 
besökare, skapa så god tillgänglighet som 
möjligt och vägleda trafik på bästa möjliga 
sätt utifrån denna förutsättning. 
Information styrelsen 2021-04-20. 

2 2018-
09-13 
§10 

Higab AB får i uppdrag att uppföra 
Bergsjöns kulturhus med en reviderad 
investeringsram om 145 mnkr, samt 
ytterligare 10 mnkr för investeringar i 
verksamhetens inredning och utrustning 

Entreprenaden färdigställdes maj 2022. 
Den publika invigningen hölls 2022-08-17. 

3 2019-
03-28 
§14 

Higab AB får i uppdrag att genomföra om- 
och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet 
med en utökad investeringsram om 41 
mnkr till totalt 136 mnkr. 

Entreprenaden färdigställs och 
verksamheten tog över 2022-03-01. 
www.higab.se/ombyggnaden-av-
sjofartsmuseet-klar 

4 2020-
02-20 
§14 

Idrotts- och föreningsnämnden får i 
uppdrag att vara mellanhyresvärd för 
lokalerna som ingår i hyresmodellen för 
förenings- och kulturlivet. 

Avtalet skrevs under 1 februari 2022 (dnr: 
0107/22). Därmed föreslås att nämnden 
förklarar uppdraget som fullgjort. 

5 2020-
03-19 
§8 

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser 
som har fordon får i uppdrag att utse en 
mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt 

De nämnder och styrelser som har fordon 
uppger att de har utsett mobilitetsansvarig 
och tillsett att denne fått utbildning 
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Nr 
Uppdra
g från 
KF 

Uppdragsnamn N/S kommentar 

att tillse att den mobilitetsansvarige får 
adekvat utbildning via Göteborgs Stads 
Leasing AB. 

6 2020-
09-10 
§21 

Trafiknämnden får i uppdrag att i 
samverkan med berörda förvaltningar och 
bolag samt Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, Mölndals stad och 
Partille kommun leda stadens arbete i det 
fortsatta genomförandet av 
handlingsplanen 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Samverkan och utredningar pågår för att 
förverkliga Målbild Koll2035 i enlighet 
med beslutad Handlingsplan för perioden 
2020-2024. Trafikkontoret samordnar 
stadens arbete som drivs i dialog med 
berörda förvaltningar. 

7 2020-
12-10 
§28 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med grundskolenämnden 
utreda förutsättningarna för att starta 
Yrkesdansarutbildningen vid Svenska 
Balettskolan i Göteborg. 

Utredning är genomförd och 
Utbildningsnämnden har beslutat att ställa 
sig bakom en ansökan om att starta 
Yrkesdansarutbildningen vid Svenska 
balettskolan i Göteborg. Uppdraget 
förklarades fullgjort 2022-06-21 § 130. 

8 2021-
03-11 
§17 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att 
i samband med revidering av Göteborgs 
Stads riktlinjer för alkoholservering 
anpassa texten angående 
serveringsområden så att den liknar texten 
som Stockholms Stad har i sina riktlinjer. 

Nämnden förklarar 2021 års uppdrag 
fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08. 

9 2021-
06-10 § 
5 

Fastighetsnämnden får i uppdrag att inom 
ramen för ordinarie uppföljning under 2021 
återrapportera hur de ekonomiska 
effekterna fördelas på respektive part, 
främst avseende fastighetsnämnden och 
Älvstranden Utveckling AB 

Återrapportering har skett via 
uppföljningsrapport 2 per augusti samt i 
årsrapporten. 

10 2021-
08-26 
§20 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
får i uppdrag att utarbeta en plan för att 
stjärnmärka stadens 
äldreomsorgsverksamheter 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsuppföljningen 2021. 

11 2021-
08-26 
§20 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
ska arbeta för att höja vård- och 
omsorgspersonalens förmåga att 
tillgodose omsorgsbehovet för personer 
med demenssjukdom genom individuella 
kompetenssatsningar så som till exempel 
Silviasyster och Silviasköterska. 

Uppdraget rapporterades och avslutades i 
årsuppföljningen 2021. 

12 2021-
09-16 
§13 

Trafiknämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, planera för en gång- och 
cykelbro över Göta älv i enlighet med vad 
som framgår av trafiknämndens förslag 
och med följande styrande inriktningar:a. 
Bron ska vara placerad mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 
inom det geografiska område som 
redovisas i trafiknämndens förslag.b. Den 
totala projektramen får maximalt uppgå till 
900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

GFS upphandlad och startad. 
Framtagande av förfrågningsunderlag 
pågår. 

13 2021-
10-28 
§3 

Förvaltnings AB Framtiden tillsammans 
med övriga dotterbolag får i uppdrag att 
arbeta för att ett dotterbolag får ett 
sammanhållande ansvar för förvaltningen 
av Biskopsgården respektive Frölunda så 
länge det är risk att det klassas som 
särskilt utsatt område. 

Framtiden beslutade i december 2021 att 
ge Poseidon ett sammanhållande ansvar 
för förvaltningen av Frölunda/Tynnered 
och Bostadsbolaget får ett 
sammanhållande ansvar för förvaltningen 
av Biskopsgården. 

14 2021- Nämnden för arbetsmarknad och Arbvux har utvecklat verksamheten så att 
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Uppdra
g från 
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11-25 § 
26 

vuxenutbildning får i uppdrag att i 
samverkan med socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda 
förändringen enligt punkt 1 KF 2021-11-25 
§ 26. 

förvaltningen kan verkställa samtliga 
beslut om insatser enligt 4. kap. 4 § 
socialtjänstlagen för socialnämnderna 
Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen 
från och med 2022-07-01. 

15 2021-
11-25 § 
36 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram en rutin för hanteringen av tillgång till 
nämndhandlingar. 

Beslut i KS 2022-04-20 i delårsrapport 
mars.§ 327Dnr 1462/21 

16 2021-
11-25 
§23 

Göteborgs Stads Parkering AB får i 
uppdrag att anpassa sin organisation till att 
bli ett mer renodlat ägar- och utförarbolag 
utifrån förändringarna i ägardirektiv och 
bolagsordning. 

Bolaget har omorganiserat, effektiviserat, 
tagit bort en avdelning för anpassning till 
bolagets nya uppdrag. Överens med 
trafikkontoret om arbetsformer för 
strategiskt planerings- och 
utvecklingsarbete kring 
parkeringslösningar. Info styrelse 21/9. 

17 2021-
11-25 
§34 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att 
implementera Angeredsgymnasiets 
systematiska arbete kring hedersrelaterat 
våld och förtryck inom sex- och 
samlevnadsundervisningen på samtliga 
kommunala gymnasieskolor i Göteborgs 
Stad. Nämnden ska även säkerställa att 
elever och skolpersonal får kännedom om 
stadens fyra Resursteam heder och hur de 
arbetar. 

Ett systematiskt arbete kring 
hedersrelaterat våld och förtryck 
genomförs inom ramen för 
kunskapsområdet Sexualitet, samtycke 
och relationer på samtliga skolor, i 
enlighet med nya stärkta formuleringar i 
läroplanen. Uppdraget förklaras som 
fullgjort. 

18 2021-
11-25 
§34 

Utbildningsnämnden, grundskolenämnden 
och förskolenämnden får i uppdrag att 
säkerställa att förvaltningarnas MR-team i 
större utsträckning arbetar i mer elevnära 
verksamhet i skolorna. 

Efter avstämning med SLK kommer 
förskoleförvaltningen att hantera 
uppdraget inom ramen för ordinarie 
verksamhet. På grundskoleförvaltningen 
samordnas MR-frågor av enhet Hållbar 
utveckling. Arbetet är organiserat på det 
sätt som anses ge mest stöd till så många 
skolor som möjligt. Detta innebär att ge 
stöd till rektorer/lärare så att de kan 
arbeta med 
eleverna.Utbildningsförvaltningen har 
inget centralt MR-team men 
utvecklingsledare och samordnare stödjer 
det elevnära arbete som sker på 
skolorna. 

19 2021-
12-09 § 
28 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att 
inrätta ett klimatråd, ta fram ett förslag till 
reglemente för rådet samt förslag på 
ledamöter till rådet. 

Miljö- och klimatnämnden antog förslaget 
till reglemente och ledamöter till 
Klimatrådet den 24 maj 2022, § 109 

20 2021-
12-09 
§12 

Business Region Göteborg AB får i 
uppdrag att inom arbetet med ”Gothenburg 
Climate Partnership” bygga upp 
plattformar för strategisk samverkan för att 
snabbare nå ett klimatneutralt byggande i 
Göteborg, i linje med målen i Miljö- och 
klimatprogrammet. 

Fullgjort; Styrelse 220829; Handslaget 
mellan stadens fastighetsaktörer och 
privata bygg- och fastighetsaktörer (50-tal 
företag) är en del i uppdraget. Plattformen 
har skapats av ett stort antal aktörer och 
lanserats på Frihamnsdagarna (aug). 

21 2022-
01-27 
§16 

Park- och naturnämnden ges i uppdrag att 
utreda om det finns fler gångstråk i 
Göteborg som behöver undantag för att 
underlätta för hundägare med kopplad 
hund att nå naturområden. 

Avslutas med hänvisning till beslut KF 22-
06-16 §9 Ändring i lokal ordningsföreskrift 
beträffande hundförbudszoner. 

22 2022-
04-28 
§22 

Göteborgs Stads Parkerings AB får i 
uppdrag att, tillsammans med relevanta 
nämnder och bolag, skyndsamt göra det 
tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för 
laddbara bilar att parkera, i enlighet med 

Bolaget har infört gratis parkering för 
laddbara bilar under natten och helgen i 
perioden 1/7 - 31/12. Info styrelsemöte 
21/9. 
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parkeringsbolagets modell för 
nattladdning, på Parkering Göteborgs 
offentliga parkeringsplatser på tomtmark 
under kvälls- och nattetid, med kravet att 
de laddar (och därmed betalar kostnad för 
elen). 

23 2022-
06-16 
§6 

Lokalnämnden får i uppdrag att bidra med 
boendelösningar till socialnämnd Sydväst i 
form av lokaler som lämpar sig för boende. 

Uppdraget hanteras inom ramen för 
nämndens grunduppdrag.Beslut i 
Lokalnämnden 2022-09-22 (§ 109 N230-
1311/22 Delårsrapport augusti 2022) 

24 2022-
06-16 
§6 

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag 
att ta fram lägenheter som kan lämnas till 
fastighetsnämnden eller socialnämnd 
Sydväst för att i vissa fall användas som 
boende för tillfälligt skyddsbehövande. 

Möten har genomförts med 
Fastighetskontoret och Socialförvaltning 
Sydväst där man kommit överens om en 
arbetsordning, som innebär att Framtiden 
kommer att lämna lägenheter vid behov 
genom befintlig process inom 
avsiktsförklaringen. 

25 2022-
06-16 
§9 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att 
korrigera skyltningen vid Askimsbadet och 
Näsetbadet i enlighet med den reviderade 
lokala ordningsstadgan samt tydliggöra 
informationen på stadens hemsida efter att 
Länsstyrelsen meddelat sitt beslut. 

Det finns tillfälliga skyltar på plats vid 
Askimsbadet och Näsetbadet som 
informerar i enlighet med den reviderade 
lokala ordningsstadgan och permanenta 
skyltar är under framtagande och 
beställning. Information på stadens 
hemsida är uppdaterad.Avslutas vid 
nämndsammanträde 220926 §151 
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