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Samlingsärende inom uppföljning oktober 
2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder 
och styrelser samt återrapportering av  
miljö- och klimatprogrammets strategier 
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av 
miljö- och klimatprogrammets strategier i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 37 till kommunstyrelsen och miljö- och 
klimatnämnden att utreda förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans med 
näringslivet, akademi och andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ 
med ”Plusstäder”, förklaras fullgjort. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 (2019-11-13 § 4) till förskolenämnden 
att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds, 
förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2022-01-27 § 7 till förskolenämnden att senast första 
kvartalet 2022 återrapportera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att 
säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela 
kommunen utifrån behov, förklaras fullgjort.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021 (2020-11-05 § 5) till park- och 
naturnämnden att uppdatera stadens grönstrategi, förklaras fullgjort. 

6. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 (2019-11-13 § 4) samt budget 2021 
(2020-11-05 § 5) till idrotts- och föreningsnämnden att säkerställa att kommunala 
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan 
olika idrotter och aktiviteter, inte ska bedömas som fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2022 (2021-11-11 § 4) till idrotts- och 
föreningsnämnden att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner 
fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter, inte ska bedömas som fullgjort.  

8. Rapport Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021, antecknas. 
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Sammanfattning 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige 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 fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

En nämnd har behandlat återrapportering av två uppdrag i juni 2022. 
Stadsledningskontoret bedömer att de två uppdragen inte är fullgjorda.  

I rapporten finns även en rapportering om uppföljning av miljö- och klimatprogrammets 
strategier 2021. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet bygger på nämnders och styrelsers återrapportering av uppdrag som de erhållit 
från kommunfullmäktige samt återrapportering av uppföljning av ett program. 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. 

 

Bilagor 
1. Rapport: Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – 

återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och 
styrelser samt återrapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier  

1.1. Rapport: Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021 
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Ärendet  
Som en del av uppföljningsstukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning oktober 
2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt 
återrapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier, till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Detta ärende är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads 
verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige 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 fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

En nämnd har behandlat återrapportering av två uppdrag i juni 2022. 
Stadsledningskontoret bedömer att de två uppdragen inte är fullgjorda.  

− Kommunstyrelsens och miljö- och klimatnämndens uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans med näringslivet, akademi och 
andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ med "Plusstäder. 
Stadsledningskontoret gör sammantaget bedömningen att initiativet med Plusstäder 
(Plusstadskonceptet) inte längre är aktuellt och uppdraget därmed kan avslutas. Det 
saknas förutsättningar för Göteborgs Stads deltagande i initiativet då varken regering 
eller departement agerat på förslaget som tagits fram av de två statliga utredningarna. 
 

− Förskolenämndens uppdrag att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt 
omsorg i hemmet erbjuds, samt uppdraget att återrapportera vilka åtgärder som vidtas 
för att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över 
hela kommunen utifrån behov.  
Stadsledningskontoret bedömer att förskolenämnden vidtagit åtgärder för att 
säkerställa kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds. Vidare 
framgår det att nämnden vidtagit åtgärder för att säkra likvärdigheten, då nämnden 
inte längre prioriterar behov hos barn i förskoleverksamhet framför elever i 
skolverksamhet. Stadsledningskontoret bedömer att förskolenämnden behöver 
formalisera denna ordning genom att fastställa uppdaterade riktlinjer för kvälls- och 
nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet. Stadsledningskontoret vill betona vikten av 
fortsatt samverkan mellan berörda nämnder för att säkerställa att behoven hos 
vårdnadshavare med barn i båda verksamheterna tillgodoses. Sammantaget bedömer 
stadsledningskontoret att de båda uppdragen kan förklaras fullgjorda. 
 

− Park- och naturnämndens uppdrag att uppdatera stadens grönstrategi. Nämnden har 
tagit fram en uppdaterad version av grönstrategin, Göteborgs grönplan för en nära, 
sammanhållen och robust stad 2022-2030. Uppdateringen innebär i huvudsak 
revidering kopplat till omvärldsförändringar samt redaktionella ändringar. 
Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att uppdraget kan förklaras fullgjort. 
Stadsledningskontoret bedömer att grönplanen utgör ett planeringsunderlag i enlighet 
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med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19; att uppdraget ska hanteras genom att 
utformas som underlag inför ny organisation för stadsutveckling (NOS 2023). 
Grönplanen är därmed inte att betrakta som ett styrande dokument. 
 

− Idrotts- och föreningsnämnden uppdrag att säkerställa att kommunala föreningsbidrag 
och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter 
och aktiviteter, samt uppdraget att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och 
subventioner fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter. 
Idrotts- och föreningsnämnden har tagit fram ett gediget kunskapsunderlag och 
identifierat fyra områden för bevakning och åtgärder. Det finns ännu inte förslag på 
hur dessa områden ska utvecklas utan det ska nämnden återkomma med. I och med 
att uppdraget är ”att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner 
som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter” 
anser stadsledningskontoret att uppdraget inte kan förklaras fullgjort förrän nämnden 
vidtagit åtgärder mot de identifierade orättvisorna. Detsamma gäller även uppdraget 
om årlig uppföljning där nämnden konstaterar att de i dagsläget saknar förutsättningar 
för en sådan uppföljning. Stadsledningskontoret gör bedömningen att uppdraget inte 
är fullgjort förrän nämnden har utvecklat detta och/eller fattat ett beslut om/hur 
uppföljningen ska gå till. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att de båda 
uppdragen inte ska bedömas som fullgjorda. 

 
I övrigt innehåller samlingsärendet följande rapportering:  

− Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Samlingsärende inom uppföljning 
oktober 2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt 
återrapportering av miljö- och 
klimatprogrammets strategier 

Göteborgs Stad 
  



2 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................. 3 

2 Kommunstyrelsens och miljö- och klimatnämndens uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans med näringslivet, 
akademi och andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ 
med "Plusstäder". ............................................................................................. 4 

3 Förskolenämndens uppdrag att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg 
samt omsorg i hemmet erbjuds, samt förskolenämndens uppdrag att 
återrapportera vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa kvälls- och 
nattbarnomsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela kommunen utifrån 
behov ................................................................................................................... 5 

4 Park- och naturnämndens uppdrag att uppdatera stadens grönstrategi .... 7 

5 Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att säkerställa att kommunala 
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas 
rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter, samt uppdrag att ta fram en 
årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika 
idrotter och aktiviteter ...................................................................................... 8 

6 Rapport: Uppföljning miljö-och klimatprogrammets strategier 2021 ....... 10 

 

  



3 

1 Inledning 
Som en del av uppföljningsstukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning oktober 
2022 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta ärende är ett led i att följa 
upp kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads verksamheter utifrån ett 
styrningsperspektiv. 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige 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 fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
En nämnd har behandlat återrapportering av två uppdrag i juni 2022. 
Stadsledningskontoret bedömer att de två uppdragen inte är fullgjorda.  
I rapporten finns även en rapportering om uppföljning av miljö- och klimatprogrammets 
strategier 2021. 
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2 Kommunstyrelsens och miljö- och klimatnämndens uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att Göteborg Stad 
tillsammans med näringslivet, akademi och andra 
intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ med 
"Plusstäder". 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 37 att ge kommunstyrelsen och miljö- och 
klimatnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans 
med näringslivet, akademi och andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ 
med ”Plusstäder”. Synpunkter ska inhämtas från berörda nämnder och bolag i staden. 
Kommunstyrelsen rapporterar 2022-03-23 § 256 att regering och departement inte har 
agerat på förslaget som togs fram av de två statliga utredningarna Samordning för 
bostadsbyggande och Fossilfritt Sverige. Plusstadskonceptet har inte varit del i något av 
budgetförslagen som lagts fram efter att utredningen överlämnades till den dåvarande 
regeringen 12 juni 2020. 
Stadsledningskontoret har tillsammans med miljöförvaltningen utrett förutsättningarna 
för att Göteborg Stad blir en aktiv del i initiativet till Plusstadskonceptet. Dialoger har 
genomförts med berörda aktörer i staden samt andra intressenter om pågående och 
planerad verksamhet för innovativ och hållbar stadsutveckling med liknande ansatser 
som i Plusstadskonceptet. Många av ansatserna från Plusstadskonceptet återfinns i 
Göteborgs Stads verksamheter. Staden samarbetar med näringsliv, akademi och 
kommuner med liknande initiativ och deltar i internationella sammanhang. 
Plusstadskonceptets förslag med expostadsdelar i en permanent världsutställning för att 
marknadsföra svensk hållbar stadsutveckling saknas dock. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-23 § 256 om att förklara uppdraget som fullgjort. 
Även miljö- och klimatnämnden beslutade 2022-04-19 § 84 om att förklara uppdraget 
som fullgjort med hänvisning till kommunstyrelsens beslut. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör sammantaget bedömningen att initiativet med Plusstäder 
(Plusstadskonceptet) inte längre är aktuellt och uppdraget därmed kan avslutas. Det 
saknas förutsättningar för Göteborgs Stads deltagande i initiativet då varken regering 
eller departement agerat på förslaget som tagits fram av de två statliga utredningarna.  
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3 Förskolenämndens uppdrag att säkerställa att kvälls- och 
nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds, samt 
förskolenämndens uppdrag att återrapportera vilka åtgärder 
som vidtas för att säkerställa kvälls- och nattbarnomsorg i 
hemmet erbjuds likvärdigt över hela kommunen utifrån behov 

I kommunfullmäktiges budget 2020 (2019-11-13 § 4) fick förskolenämnden i uppdrag 
att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 § 7 att uppdraget inte skulle bedömas som 
fullgjort eftersom nämnden bland annat inte hade säkrat likvärdigheten för barn och 
elever. 
Kommunfullmäktige gav 2022-01-27 § 7 förskolenämnden i uppdrag att senast första 
kvartalet 2022 återrapportera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att 
säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela 
kommunen utifrån behov. Förskolenämnden beslutade 2022-05-25 § 126 om en sådan 
återrapport. 
Enligt förskolenämndens reglemente ansvarar nämnden för omsorg på obekväm 
arbetstid enligt skollagen. Nämnden ansvarar också för att verkställa 
grundskolenämndens gynnande beslut avseende pedagogisk omsorg och omsorg på 
obekväm arbetstid som erbjuds istället för fritidshem. 
Förskolenämnden beslutade 2020-11-25 § 214 att hemställa till kommunfullmäktige om 
att ändra nämndens reglemente. Nämnden föreslog att skrivningen om verkställighet av 
grundskolans gynnande beslut skulle tas bort. Förskolenämnden föreslog också att 
kommunfullmäktige skulle ta bort skrivningen om ansvaret för pedagogisk omsorg och 
öppna förskolan. Skälet var att skrivningen hindrar förskolenämnden från att själv fatta 
beslut om omsorgsformerna ska tillhandahållas eller inte. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-09-01 § 262 att återremittera ärendet utifrån att hemställan saknade väsentliga 
delar för att en allsidig beredning av ärendet skulle kunna göras. Av nämndens 
återrapportering till fullmäktige 2022-05-25 § 126 framgår att nämnden inte avser att 
göra någon ny hemställan om ändring av reglementet. 
Förskolenämnden fattade 2020-04-20 § 88 beslut om riktlinjer för omsorg på obekväm 
arbetstid vid förskoleenheter. Av riktlinjerna framgick bland annat att förskolebarnens 
behov skulle prioriteras och att grundskolebarnens behov skulle tillgodoses i mån av 
plats. Av nämndens återrapport 2022-05-25 § 126 framgår att efter det att nämndens 
hemställan om ändring av reglementet återremitterats från kommunstyrelsen i 
september 2021 så erbjuder förskolenämnden barn som tillhör grundskolans verksamhet 
omsorg på obekväm arbetstid i enlighet med reglementet. Det innebär att barn och 
elever köar till verksamheten utifrån samma förutsättningar. Enligt nämnden har också 
förskoleförvaltningen i samverkan med grundskoleförvaltningen tagit fram en 
processkarta över hur placering av barn från grundskoleverksamheten i omsorg på 
obekväm tid ska gå till. Flera andra åtgärder har också vidtagits för att säkerställa en 
likvärdig kvälls- och nattomsorg över staden. Nämnden har dock inte fattat något beslut 
om reviderade riktlinjer som tydliggör att förskolebarn inte ska prioriteras framför 
skolelever. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att förskolenämnden vidtagit åtgärder för att säkerställa 
kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds. Vidare framgår det att 
nämnden vidtagit åtgärder för att säkra likvärdigheten, då nämnden inte längre 
prioriterar behov hos barn i förskoleverksamhet framför elever i skolverksamhet. 
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Stadsledningskontoret bedömer att förskolenämnden behöver formalisera denna ordning 
genom att fastställa uppdaterade riktlinjer för kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i 
hemmet. Stadsledningskontoret vill betona vikten av fortsatt samverkan mellan berörda 
nämnder för att säkerställa att behoven hos vårdnadshavare med barn i båda 
verksamheterna tillgodoses. 
Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att de båda uppdragen kan förklaras 
fullgjorda. 
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4 Park- och naturnämndens uppdrag att uppdatera stadens 
grönstrategi 

I budget 2021 (2020-11-05 § 5) gav kommunfullmäktige park- och naturnämnden i 
uppdrag att uppdatera Grönstrategin för en tät och grön stad (2014). Uppdraget kvarstod 
i budgeten för 2022 (2021-11-11 § 4). 
Grönstrategin pekade ut riktningen för park- och naturnämndens arbete med att skapa 
hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg. Den har varit ett 
stöd för nämndens verksamhet inom planering, byggande och förvaltning samt för 
stadens andra planerande förvaltningar inom stadsutvecklingen. 
Park- och naturnämnden beslutade 2022-06-20 § 121 att godkänna en uppdaterad 
version av grönstrategin, Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad 
2022–2030. Uppdateringen innebär i huvudsak revidering kopplat till 
omvärldsförändringar samt redaktionella ändringar. Nämnden beslutade även att 
översända grönplanen till kommunstyrelsen för omhändertagande inom stadens nya 
organisation för stadsutveckling (NOS 2023). 
Kommunfullmäktige gav 2020-12-10 § 20 kommunstyrelsen i uppdrag att i nära 
samarbete med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och 
naturnämnden samt andra berörda nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för att 
samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen. 
Samtidigt som det uppdraget förklarades fullgjort 2022-05-19 § 14 beslutade 
kommunfullmäktige om en ny inriktning för budgetuppdraget till park- och 
naturnämnden; att uppdraget ska hanteras genom att utformas som underlag inför ny 
organisation för stadsutveckling (NOS 2023). 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget kan förklaras fullgjort. 
Stadsledningskontoret bedömer att grönplanen utgör ett planeringsunderlag i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19. Grönplanen är därmed inte att betrakta 
som ett styrande dokument. 
Grönplanen stämmer överens med den struktur för styrande dokument inom strategisk 
stadsplanering som kommunfullmäktige beslutade om 2022-05-19 utifrån att den har 
tagits på nämndnivå. Planen innehåller dock mål och strategier inom planering som 
behöver värderas om de ska beslutas på en stadenövergripande nivå och avvägas 
gentemot annan planering i staden. Stadens nya översiktsplan har bland annat haft 
grönstrategin som utgångspunkt och de avsnitt i grönstrategin som rör fysisk planering 
har i stora delar inarbetats. 
För närvarande pågår arbete med att ta fram en utbyggnadsplanering under ledning av 
stadsbyggnadskontoret, med medverkan från flera förvaltningar. I stadens nya 
översiktsplan beskrivs utbyggnadsplanering som ett verktyg för att genomföra planen. 
Utbyggnadsplaneringen ska bidra till en samordning av olika åtgärder inom staden. 
Inom stadsledningskontorets utredningsuppdrag gällande samordning av styrande 
dokument inom strategisk stadsplanering (dnr 1691/20) gjordes bedömningen att 
översiktsplanens mål och inriktningar behöver brytas ner och konkretiseras i en plan för 
genomförande (i översiktsplanen kallad utbyggnadsplanering). Stadsledningskontoret 
bedömer att arbetet med en så kallad genomförandeplan/utbyggnadsplanering faller 
inom ramen för den nya stadsbyggnadsnämndens uppdrag, inom ny organisation för 
stadsutveckling 2023. Delar av grönplanen bedöms kunna inkluderas i arbetet med 
genomförandeplanen/utbyggnadsplaneringen. 
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5 Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att säkerställa att 
kommunala föreningsbidrag och subventioner som staden 
ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och 
aktiviteter, samt uppdrag att ta fram en årlig uppföljning av 
hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter 
och aktiviteter  

I kommunfullmäktiges budget för 2020 (2019-11-13 § 4) samt 2021 (2020-11-05 § 5) 
fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att säkerställa att kommunala 
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan 
olika idrotter och aktiviteter. I kommunfullmäktiges budget för år 2022  
(2021-11-11 § 4) ges idrotts- och föreningsnämnden även uppdraget att ta fram en årlig 
uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter och 
aktiviteter. Vid idrotts- och föreningsnämndens sammanträde 2022-06-20 § 99 
beslutade nämnden att översända dessa ärenden till kommunstyrelsen för få båda dessa 
uppdrag förklarade fullgjorda. 
Ärendet 
Idrotts- och föreningsnämnden redogör i en rapport för hur kontanta bidrag och 
anläggningssubventioner till föreningslivet fördelas mellan idrotter och andra 
verksamheter för helår 2019.  Totalt omfattar det kontanta stödet 70 miljoner och 
anläggningssubventionerna cirka 170 miljoner. Bidragen och subventionerna analyseras 
utifrån skillnader mellan flickor och pojkar, skillnader i geografiska områden, skillnader 
i aktivitetsgrad mellan verksamheter och åldrar samt skillnader i anläggningsstöd.  I 
rapporten redogörs även för vilka åtgärder som har vidtagits sedan 2019 samt förslag på 
områden där åtgärder behövs för att minska skillnader avseende kön, geografi, 
åldersgrupper, aktivitetsgrad och anläggningsstöd.  
I rapporten beskrivs att åtgärderna fram till nu inneburit förändrade regelverk och 
differentiering som till viss del inneburit minskade orättvisor utifrån ovan beskrivna 
skillnader. Särskilt lyfts skillnader i geografi som den mest allvarliga och det som är 
svårast att förändra, det vill säga hur kommunens stöd utformas så att barn och 
ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden av staden nås i samma utsträckning som 
andra. Trots åtgärderna konstateras att stora orättvisor fortfarande kvarstår. Likaså 
beskrivs att det finns målkonflikter mellan detta uppdrag och uppdraget med att minska 
administrationen och i kommande förslag till åtgärder, för att få större rättvisa, kommer 
såväl administrativa konsekvenser som eventuella målkonflikter att beskrivas. 
Idrotts- och föreningsnämnden beskriver att det krävs stora förbättringar i 
förvaltningens interna system för att de ska kunna utveckla styrning, uppföljning och 
kontroll utifrån kommunfullmäktiges intentioner.  
Stadsledningskontorets bedömning 
Idrotts- och föreningsnämnden har tagit fram ett gediget kunskapsunderlag och 
identifierat fyra områden för bevakning och åtgärder. Stadsledningskontoret instämmer i 
idrotts- och föreningsnämndens uppfattning att orättvisor fortfarande består. Det finns 
ännu inte förslag på hur dessa områden ska utvecklas utan det ska nämnden återkomma 
med. I och med att uppdraget är ”att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och 
subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och 
aktiviteter” anser stadsledningskontoret att uppdraget inte kan förklaras fullgjort förrän 
nämnden vidtagit åtgärder mot de identifierade orättvisorna.  
Detsamma gäller även uppdraget om årlig uppföljning där nämnden konstaterar att de i 
dagsläget saknar förutsättningar för en sådan uppföljning. Nämnden menar att de 
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behöver utveckla systemet och att kommande införande bedöms kunna vara till stor 
hjälp. Stadsledningskontoret gör bedömningen att uppdraget inte är fullgjort förrän 
nämnden har utvecklat detta och/eller fattat ett beslut om/hur uppföljningen ska gå till. 
Efter att idrotts- och föreningsförvaltningen återkommit med förslag till åtgärder och 
nämnden fattar beslut utifrån dessa kan uppdragen förklaras fullgjorda.  
Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att de båda uppdragen inte ska bedömas 
som fullgjorda. 
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6 Rapport: Uppföljning miljö-och klimatprogrammets strategier 
2021 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 18 om Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021 - 2030. Programmet är det övergripande styrande dokumentet för 
att skapa en ekologiskt hållbar stad. Miljö- och klimatnämnden har ansvaret för att driva 
och samordna arbetet med programmet, samt har även ansvar för att följa upp 
programmet. 
Enligt programmet ska en processinriktad uppföljning av arbetet inom programmets 
strategier genomföras för att identifiera både framgångar, svårigheter och möjliga vägar 
framåt. Återkoppling ska ske till utsedda direktörsgrupper kopplade till varje strategi 
och rapporteras en gång per år till kommunstyrelsen. Uppföljning och analys av 
måluppfyllelse ska rapporteras till kommunfullmäktige vartannat år. 
Miljö- och klimatnämnden godkände 2022-06-21 § 131 rapporten ”Uppföljning av 
miljö- och klimatprogrammets strategier 2021” och har skickat den till 
kommunfullmäktige. Rapporten är den första utvärderingen av programmets strategier. 
Se den bilagda rapporten ”Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 
2021”. 
Miljö- och klimatprogrammet har tre miljömål, 12 delmål och sju strategier. 
Strategierna är: 

• Vi agerar som föregångare 
• Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart 
• Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi 
• Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen 
• Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande 
• Vi planerar för en grön och robust stad 
• Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter 

Strategiernas respektive innebörd beskrivs i programmet. Arbetet i strategierna ska på 
olika sätt bidra till att nå programmets miljömål. Genom programmets strategier ska 
nämnder och styrelser kraftsamla inom områden som kräver en hög grad av samverkan 
och tvärgående nya lösningar. Strategierna syftar till att åstadkomma ett 
förändringsdrivande utvecklingsarbete av relevanta arbetssätt för att påskynda 
omställningen. 
Miljöförvaltningens uppföljning och resultat av uppföljningen 
Underlag till uppföljningen ”Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet 2021 - 2030” 
har inhämtats från respektive strategis sammanfattningsrapport 2021, intervjuer med 
strategiansvariga i staden och deltagande vid möten i strategiarbetet. Uppföljningen har 
fokuserat på hur arbetet i strategierna har genomförts och hur effektivt strategiarbetet 
bidrar till programmets genomförande. Uppföljningen gjordes i november 2021 och 
rapporterades till strategiansvariga och miljö- och klimatprogrammets ledning våren 
2022. Rapporten lämnades till miljö- och klimatnämndens möte i juni 2022. 
I rapporten framkommer att strategiarbetet har varit i en uppstartsfas. Den första tiden 
har använts till att komma fram till vad respektive strategi ska fokusera på och formerna 
för arbetet. Miljöförvaltningen rapporterar om att de nya arbetssätten skiljer sig från 
tidigare arbetssätt och att de har upplevts svåra att ta till sig och införa för de 
inblandade. Enligt rapporten har de strategiansvariga arbetat med att lösa operativa 
frågor snarare än att skapa långsiktiga förutsättningar för arbetet. Miljöförvaltningen har 
i sin uppföljning funnit att strategiarbetet uppfyller många funktioner och att det därmed 
finns olika tolkningar av vad strategiarbetet innebär. Rapporten innehåller 
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rekommendationer om att de ansvariga för strategierna tillsammans med 
programledningen för miljö- och klimatprogrammet bör konkretisera det generella 
syftet för strategierna och syftet för respektive strategi. Rapporten innehåller även 
frågeställningar som miljöförvaltningen tagit fram som en vägledning i arbetet med att 
förstå och uppnå syftet med strategierna. Vidare innehåller rapporten rekommendationer 
om resurstilldelning där nämnder och styrelser rekommenderas att se över vilken 
långsiktig resurstilldelning som behövs för strategiarbetet. I rapporten framkommer att 
resurstilldelningen mellan strategierna har varierat vilket kan ha påverkat deras resultat 
hittills. 
Utvärderingen av strategierna har lämnat några rekommendationer till genomförandet 
av nästa uppföljning. Det är bland annat en snabbare återkoppling av uppföljningens 
resultat. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att den första uppföljningen av strategierna för miljö- 
och klimatprogrammet har identifierat framgångar, svårigheter och möjliga vägar framåt 
i enlighet med syftet. Rapporten innehåller rekommendationer till de strategiansvariga 
och dess nämnder och styrelser samt miljö- och klimatprogrammets ledning. 
Uppföljningen kom strategiansvariga samt berörda direktörer till del under våren 2022. 
Enligt programmet ska uppföljningen av strategierna rapporteras årligen till 
kommunstyrelsen. Det finns i programmet inget krav om rapportering till 
kommunfullmäktige. Miljö- och klimatnämnden har valt att skicka årets uppföljning till 
kommunfullmäktige. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar rapporten 
”Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021”. 
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