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Årsrapport 2019 för kommunledningen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Årsrapport 2019 för kommunledningen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att återredovisa 27 497 tkr av eget kapital för att komma 
till kommunledningens fastställda nivå för eget kapital på 8 000 tkr.  

3. Budgetuppdraget 2019 till stadens nämnder och bolag att erbjuda praktikplatser och 
olika former av sommarjobb till unga förklaras fullgjort. 

4. Uppdraget till stadsledningskontoret från kommunstyrelsen 2019-10-23 att 
genomföra fördjupade analyser av stadens verksamheter med löpande 
återrapportering baserat på referenskostnad förklaras fullgjort (diarienummer 
0262/19). 

5. Uppdraget till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige 2017-02-23 att återkomma 
med förslag till rutin för att hantera de ekonomiska riskerna i lokalförsörjningen som 
uppstår i samband med osäkra prognoser vid oväntade befolkningsökningar förklaras 
fullgjort (diarienummer 0676/17). 

 

Sammanfattning 
Årsrapport 2019 är sista uppföljningen av verksamhetsåret till kommunstyrelsen som 
nämnd. I årsrapporten gör stadsledningskontoret en sammanfattning ur 
förvaltningsperspektivet som innehåller utveckling inom grunduppdraget, uppföljning av 
ett urval viktiga uppdrag och uppföljning av kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2019. 
Stadsledningskontoret redovisar genomförandet av budgetuppdragen löpande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får information i stadens årsredovisning om 
hur uppdragen som gavs till kommunstyrelsen har genomförts. 

Vidare innehåller rapporten uppföljning av planen för internkontroll 2019, redovisning av 
stadsrevisionens fördjupade granskningar som rört kommunstyrelsens verksamhet, och 
utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. 

I samband med att årsrapporten fastställs ska nämnd värdera den egna verksamheten 
utifrån risk och väsentlighetsperspektivet och skriftligen motivera relevant nivån på det 
egna kapitalet. Kommunstyrelsen har fastställt att en relevant nivå på eget kapital är 8 000 
tkr. Årets resultat på 27 497 tkr medför att årets utgående egna kapital uppgår till 35 497 
tkr varav kommunledningen återredovisar 27 497 tkr för att komma till fastställd nivå för 
eget kapital. 
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I bilaga redovisas uppdragslista med status i pågående uppdrag kommunfullmäktige givit 
kommunstyrelsen utanför budget samt uppdrag kommunstyrelsen gett 
stadsledningskontoret till och med 2019-12-31.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den ekonomiska dimensionen finns belyst i rapportens sammanfattning samt avsnitt 2.3, 
2.4, 2.5 och 4.   

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Dimensionen behandlas där det är relevant i årsrapportens olika avsnitt. 

Samverkan 
Information om årsrapporten har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 14 
januari 2020. 

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets förslag till årsrapport 2019 för kommunledningen 

2. Uppdragslista med pågående uppdrag 2019-12-31 exklusive 
kommunfullmäktiges budgetuppdrag.  

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska anteckna årsrapport 2019 samt fastställa nivån på eget kapital för 
kommunledningen. Enligt stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är sista 
dag för beslut i nämnd 2020-02-13.  
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1 Sammanfattning 
Stadsledningskontoret arbetar med de utmaningar som är relevanta för 
kommunstyrelsen och hela staden. 
Övergripande finns frågan om finansiering av det kommunala grunduppdraget, 
förmågan att klara kompetensförsörjningen, komplexa stadsutvecklingsfrågor och social 
hållbarhet i staden. Beslutet om ny organisation för stadsdelsnämnderna i Göteborgs 
Stad kommer innebära stor påverkan på stadsdelarna och några övriga förvaltningar 
2020. 
Stadsledningskontoret ser för egen del att de närmsta åren kommer att medföra behov 
av fortsatt utvecklingsarbete och anpassning till nya förutsättningar. 
Stadsledningskontoret har påbörjat en översyn av kontorets organisering och 
förändringen ska genomföras under våren 2020. 
Stadsledningskontoret har under verksamhetsåret prioriterat att genomföra uppdragen 
som kommunfullmäktige riktade till kommunstyrelsen i budgeten för 2019. Under året 
har 23 av de 35 uppdragen genomförts. Vissa av de pågående uppdragen har 
delrapporterats och flertalet kommer att slutföras under våren 2020. 
Stadsledningskontorets arbete utgår från de prioriteringar, uppdrag och beslut som 
fastställs av kommunstyrelsen. I grundprocesserna har utvecklingsarbetet fortsatt under 
2019 med syfte att säkerställa hög effektivitet och kvalitet i processerna. 
Stadsledningskontoret har en central roll i att förmedla budskap, skapa förståelse och 
insikt för förändringsarbete inom staden. Stadsledningskontoret har under året arbetat 
med flera omfattande uppdrag/ärenden så som organisationsöversyner, lagen om 
valfrihet, välfärdsfrågor, stadsutvecklingsfrågor, trygghetsområdet, attraktiv 
arbetsgivare och ekonomistyrning. 
Årets resultat för kommunledningen uppgår till 27,5 mnkr vilket även motsvarar 
budgetavvikelsen. Överskottet beror i huvudsak på överskott i uppdrag med särskild 
finansiering som ska återredovisas till kommunen centralt samt lägre personalkostnader 
än budgeterat. Resultatet är i linje med vad som tidigare rapporterats i årets ekonomiska 
prognoser. 
Stadsledningskontoret har fortsatt arbetet med att utveckla arbetssätt och säkra 
kompetensförsörjning, bland annat genom kontinuerlig dialog om uppdrag, ledarskap, 
medarbetarskap, kompetens och förhållningssätt i vardagen på gemensamma forum 
såsom chefsträffar, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. I juni antog 
förvaltningen Plan för arbetsmiljö och hälsa 2019–2020 och inom ramen för planen har 
en rad aktiviteter genomförts. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har särskilt fokus 
under året varit att säkerställa en god arbetsmiljö efter flytt till nya lokaler och införande 
av aktivitetsbaserat arbetssätt. Stadsledningskontoret har också utvecklat arbetssättet 
med löneöversyn och lönebildning för att motverka osakliga löneskillnader. 
Arbetsvärderingen av samtliga befattningar i förvaltningen i arbetsvärderingssystemet 
BAS är slutförd. 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 

2.1.1 Utveckling av stadsledningskontorets grunduppdrag 

2.1.1.1 Stadens planerings-, budget- och uppföljningsprocess 

Göteborgs Stads budgetprocess har förändrats inför 2020. Stadsledningskontoret 
lämnade under våren ett underlag till det politiska budgetarbetet. Det politiska arbetet 
har skjutits fram i tid med beslut om budget i kommunfullmäktige i november jämfört 
med tidigare år i juni. Nämnder och styrelser tar beslut om budget i december och en 
verksamhetsplan för året ska tas fram senast i februari. Under våren ska sedan nämnder 
och styrelser lämna verksamhetsnomineringar till kommunstyrelsen inför budgetarbetet 
för nästkommande år. Detta kommer att ingå i underlag till det politiska budgetarbetet 
för 2021. 
Det nya uppföljningssystemet har introducerats under hösten. Det innehåller en ny 
struktur för att styra ut och följa upp mål genom indikatorer som anger utveckling mot 
måluppfyllelse. Det nya uppföljningssystemet sätter även ökat fokus på grunduppdrag, 
analys av utveckling och vad den innebär för de verksamheten är till för. Syftet är bland 
annat att driva förbättringsarbete. Uppföljningssystemet består av fyra olika delar, 
delårsrapporter och årsredovisning, samlingsärenden, strategiska fördjupningar och en 
webbaserad uppföljningsportal. 
I delårsrapporten för augusti redovisades utfallssiffror för ett antal indikatorer för 
respektive mål som anger utveckling av måluppfyllelse. För 2019 har inte några 
målvärden fastställts. Det första samlingsärendet inom uppföljning liksom den första 
strategiska fördjupningen behandlades av kommunstyrelsen i november. Den fastställda 
modellen kommer att användas fullt ut av Göteborgs Stads organisation år 2020. 

2.1.1.2 Ärendeprocessen 

Stadsledningskontoret har under 2019 genomfört ett antal förändringar i processen för 
ärendeberedning. Stadsdirektören, tillsammans med ledningsgruppen, styr tydligt 
kontorets process genom kontinuerliga genomgångar av ärenden och föredragningslistor 
till kommande kommunstyrelsesammanträden. Stadsdirektören presenterar därefter 
föredragningslista inför kommande styrelsesammanträde för kommunstyrelsens 
ordförande och presidium, som godkänner och fastställer den slutgiltiga dagordningen 
innan utskick. 
Från och med september har tiden för den politiska processen för ärendeberedning 
förlängts. Syftet är att ge partierna i kommunstyrelsen mer tid för sina respektive 
beredningar av kommande beslutsärenden. Föredragningslista och handlingar publiceras 
i Docs Netpublicator 14 dagar innan aktuellt sammanträde, till skillnad från tidigare 9 
dagar. 
Stadsledningskontoret informerar kommunalråd och politiska sekreterare om 
kommande beslutsärenden via det från 2019 nya Informationsforumet. Forumet 
genomförs en vecka innan respektive kommunstyrelsesammanträde. 
En ny mall för yrkanden togs fram under årets inledning och mallen för 
tjänsteutlåtanden har förändrats under hösten till att belysa frågor utifrån de tre 
dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social. 
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2.1.1.3 Ledning och samordning i staden 

I detta avsnitt följer stadsledningskontoret upp status och redovisar läget i viktiga 
pågående uppdrag/ärenden. 
Uppdrag motprestation inom försörjningsstödet 
Stadsledningskontoret avrapporterade 2019-05-23 § 23 uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att kräva motprestation för den som uppbär försörjningsstöd. 
Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 
· uppdrag att utreda om andra kommuner redan har bedömningsinstrument för att kunna 
identifiera personer som kan vara aktuella för motprestationsverksamhet, vilka kan ligga 
till grund för framtagandet av ett bedömningsinstrument för Göteborgs Stad. 
· uppdrag att återkomma med en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna 
kopplade till ett eventuellt framtagande, samt implementering, av ett 
bedömningsinstrument för att kunna identifiera personer som kan vara aktuella för 
motprestationsverksamhet. 
· uppdrag att utreda möjligheterna till ytterligare digitaliseringslösningar inom 
handläggningsarbetet, med syftet att uppnå en resursförskjutning från handläggning till 
motprestationsbaserat klientarbete. 
· uppdrag till kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning att utreda en gemensam arbetsmodell för att säkerställa att alla 
invånare i kommunen får samma förutsättningar att komma i egen försörjning. 
Stadsledningskontoret har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och intraservice 
arbetat vidare med uppdragen. I arbetet har en kartläggning över bedömningsstöd 
genomförts lokalt och nationellt. Möjligheten till digitaliseringslösningar inom 
handläggningen har undersökts och effekten av en förändrad handläggningsprocess 
inom försörjningsstödet kommer att beskrivas i redovisningen av uppdragen. 
Uppdragen kommer att redovisas till kommunstyrelsen under våren 2020. 
Inflytande och delaktighet inom Bostad med särskild service 
Kommunstyrelsens uppdrag om ökad delaktighet och inflytande i bostad med särskild 
service/BmSS har genomförts av stadsledningskontoret i samverkan med 
stadsdelsförvaltningarna och intraservice. I ärendet som redovisas 2020-01-15 
konstateras att det framför allt finns behov av utveckling när det gäller 
kompetensförsörjning, stabil bemanning och närvarande ledarskap för att den enskilde 
ska tillförsäkras delaktighet och inflytande. Stadsledningskontoret identifierar ett antal 
angelägna åtgärder riktade till stadsdelsnämnderna. 
Säkerställa att metoder och arbetssätt är evidensbaserade inom Individ och 
familjeomsorg 
Kommunstyrelsen har i budget 2019 getts i uppdrag att säkerställa att metoder och 
arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade. 
Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat 18 maj 2019 redogjort för det arbete 
som pågår inom ramen för stadsledningskontorets uppdrag och i verksamheterna för att 
nå en evidensbaserad praktik. Stadsledningskontorets bedömning är att en utveckling 
mot en evidensbaserad praktik pågår men behöver ytterligare systematiseras, utvecklas 
och förbättras. Ett antal angelägna åtgärder har också identifierats. Kommunstyrelsen 
har gett stadsledningskontoret och berörda nämnder i fortsatt uppdrag att vidta vissa 
förbättringsåtgärder samt återkomma till kommunstyrelsen och redogöra för arbetet 
under våren 2020. 
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Statistiköversikt inom Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
Stadsledningskontoret har sammanställt en rapport med statistik för verksamhetsområde 
Individ och familjeomsorg samt funktionshinder. Översikten bygger på statistik för åren 
2016–2018 för att visa ett nuläge i verksamheterna. Syftet med statistiköversikten är att 
visa verksamheternas utveckling över tid och vara ett underlag till stadenövergripande 
uppföljning och analys. Den kan också användas lokalt i förvaltningarna som ett 
instrument för analys och utveckling och vara ett verktyg i arbetet för likställighet inom 
stadens socialtjänst. Översikten ger inte en total bild över all verksamhet inom IFO-FH 
utan beskriver främst verksamheterna ur ett myndighetsutövande perspektiv. 
Stadsledningskontoret planerar att uppdatera översikten med år 2019 under våren 2020. 
Utbildningsområdet 
Stadsledningskontoret följer utbildningsnämndernas arbete med att öka kvaliteten och 
likvärdigheten i utbildningen samt arbetet med kompetensförsörjning. Inom 
vuxenutbildningsområdet har stadsledningskontoret följt hur vuxenutbildning och 
skräddarsydd kompetensutveckling säkerställts när den upphandling som genomförts 
blivit överklagad, och sedermera har fått göras om. Stadsledningskontoret deltar i hela 
utbildningsområdets forum ”utbildningskedjan” samt i styrgruppen för 
stadengemensamma utbildningsfrågor. Statsbidragshanteringen inom 
utbildningsområdet har under året förändrats och tydliggjorts genom beslut i 
kommunfullmäktige. Inom digitaliseringsområdet har stadsledningskontoret medverkat 
i förvaltningarnas arbete med att omhänderta kommunstyrelsens uppdrag om att ta fram 
en gemensam digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 
Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet  
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en helhetslösning 
för hur skapandet av ersättarna för Scandinavium, Lisebergshallen, nytt centralbad med 
mera samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras. Inför det 
politiska beslutet har det genomförts en förstudie i stadsledningskontorets regi. 
Kommunstyrelsen har i januari 2019 fattat beslut om att uppdraget ska kompletteras 
med fördjupade analyser inom tre områden och poängterat vikten av att 
styrmekanismerna, särskilt ekonomistyrningen, för projektet klargörs. Uppdragen 
återrapporterades till kommunstyrelsen i oktober och är bordlagda till 5 februari 2020. 
Älvstaden  
Stadsledningskontoret har sedan antagande av Vision Älvstaden ett särskilt ansvar för 
att stödja samverkan och koordinering i genomförandet av Älvstaden. 
Stadsledningskontoret har under 2019 förstärkt sitt uppdrag genom ett utökat deltagande 
i samverkansorganisationen för Älvstaden. I arbetet med att stödja samverkan och 
koordinering har kontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utvecklat 
samverkansorganisationen både vad avser strukturella och kulturella förutsättningar. 
Stöd inom samverkan har under året i huvudsak fokuserat på genomförandet av 
Masthugget och arbetet med Skeppsbron samt på utvecklingen av Frihamnen, 
Lindholmen och Centralenområdet. Parallellt utvecklar kontoret ekonomistyrningen 
inom Älvstaden samt tar fram en ny version av Färdplan Älvstaden i samverkan mellan 
förvaltningar och bolag. En kartläggning av beroenden mellan projekt inom Älvstadens 
olika delområden samt Älvstadens beroenden med övriga staden har tagits fram. Det 
blir en grund för att fortsatt definiera och analysera kritiska faktorer, exempelvis 
Älvstadens utbyggnadsordning. 
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Produktionskapacitet i stadsutvecklingsprocesserna 
Göteborgs Stad har under de senare åren kraftigt växlat upp stadsutvecklingsarbetet och 
har nu stora volymer pågående investerings- och exploateringsprojekt att hantera i 
planerings- och genomförandefas. Trots gemensamt utvecklingsarbete går stadens 
förvaltningar inte i takt vilket leder till uteblivna leveranser och ökad stress i 
organisationen. För att öka den gemensamma förståelsen behövs en gemensam bild av 
stadens samlade kapacitet för stadsutveckling. 
Stadsledningskontoret har genomfört en genomlysning av produktionskapacitet i 
stadsutvecklingsprocesserna. I genomlysningen framgår att skillnader i hur tillgång till 
resurser mäts och bedöms och i metoder för att fördela resurser på den stora mängd 
projekt som bedrivs i staden, gör att det är mycket svårt att säkerställa förvaltnings-
/bolagsövergripande resurssättning av projekt. Pågående utvecklingsarbete inom 
berörda förvaltningarna och bolag bedöms endast till del lösa behovet, varför frågan 
överlämnats till berörda förvaltningar och bolag för fortsatt hantering. 
Göteborgs stads program för lokalförsörjning  
I maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att skicka Göteborg Stads program för 
lokalförsörjning på remiss. Stadsledningskontoret har under hösten analyserat 
remissvaren från nämnder och styrelser. Ärendet om förslag och beslut om antagande av 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning behandlades av kommunstyrelsen i 
januari och är bordlagt till den 5 februari 2020. 
Lokalförvaltningens situation  
Stadsledningskontoret har ett ökat fokus på lokalförvaltningen och har en tät dialog med 
dem avseende bland annat ekonomisk uppföljning, prognos, projektuppföljning och 
projektbudgetering. Stadsledningskontoret har stöttat förvaltningen i arbetet med att få 
god ordning på sina ekonomiprocesser under 2019 och avser att fortsätta med detta 
under 2020. Nämnden har i kommunfullmäktiges budget 2020 fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen, ta fram en strategi för att säkerställa 
kostnadskontroll. 
Klimatanpassningssamordning  
Stadsledningskontoret har i uppdrag att arbeta med stadens förvaltnings- och 
bolagsövergripande klimatanpassningssamordning. Initialt har kontoret inriktat sig på 
stadens behov till följd av översvämningsrisker orsakade av extrema väder och höjd 
havsnivå som skyfallshantering och älvkantskydd. 
Sedan i våras har stadsledningskontoret i uppdrag att ansvara för samordning och 
övergripande planering för genomförande av älvkantskydd. En huvudmannagrupp har 
bildats med representanter från de samhällsbyggande förvaltningarna och bolagen. 
Gruppen hanterar förutsättningar som finansieringsmodeller, budgetförutsättningar, 
utbyggnadsplanering och fastighetsägarens ansvar för genomförande av älvkantskydd 
med mål att vara klart till år 2040. Vidare har kontoret arbetat med 
kunskapsuppbyggnad och påverkansarbete på kommunal, regional, nationell och 
internationell nivå med syftet att skapa förutsättningar för arbetet med 
klimatanpassning. Kontoret har bidragit och tagit initiativ till nätverksbyggande främst 
inom Göteborgsregionen och i kontakter med myndigheterna. 
Mistra Urban Futures, övergång till Centrum för hållbar stadsutveckling  
Stadsledningskontoret har, ihop med övriga sju parter i konsortiet, under året arbetat 
med att avsluta kunskaps- och forskningsplattformen Mistra Urban Futures. Plattformen 
har verkat under de senaste tio åren och utvecklat metoder och ny kunskap inom 
området stadsutveckling. Samtidigt har arbetet med att skapa en fortsättning pågått 
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genom utvärdering, workshops och beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Arbetet har 
bedrivits i samverkan med relevanta aktörer i staden. Beslutet är att staden deltar i 
konsortiet, Centrum för hållbar stadsutveckling (Center for Sustainable Urban Futures), 
ihop med övriga parter under tidsperioden 2020 - 2024. Centrumet omhändertar och 
bygger vidare på den forskning och kunskapsutveckling som har bedrivits inom den 
lokala plattformen. 
Stadsledningskontorets arbete med Agenda 2030  
Stadsledningskontorets arbetsgrupp för Agenda 2030-frågor har fortsatt att arbeta med 
de två uppdrag som finns från kommunstyrelsen: 

• att genomföra kommunikationsinsatser för att göra de globala hållbarhetsmålen 
mer kända inom stadens samtliga verksamheter. 

• i kommande årsredovisningar tydliggöra hur stadens arbete knyter an till de 
globala hållbarhetsmålen. 

Sedan 2018 har stadens årsredovisning med ett avsnitt om Agenda 2030. Utifrån 
uppdraget om kommunikationsinsatser har en kommunikationsplan tagits fram. Under 
året har stadsledningskontoret utifrån planen genomfört aktiviteter. Agenda 2030 är nu 
en del av introduktion för nyanställda och inkluderad i politikerutbildningen. Under 
hösten anordnade kontoret ett välbesökt seminarium för nyckelpersoner på temat. 
Deltog gjorde representanter från nästan alla förvaltningar och bolag. Under hösten 
genomfördes också ett seminarium för stadsledningskontorets anställda. 
Organisering av lokalt förankrade evenemang  
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag från kommunstyrelsen att utreda organisering 
av lokalt förankrade evenemang. Det handlar om vem i staden som ska samordna de 
lokala evenemangen samt lämplig organisering. Avgränsning har gjorts till 
evenemangen Black Ribbon Day, Veterandagen, West Pride, 
Medborgarskapsceremonin, nationella minoriteters högtidsdagar samt Internationella 
dagen mot rasism. Stadsledningskontoret förslag, att kulturförvaltningen får ansvar för 
samordning och organisering, återremitterades 11 december av kommunstyrelsen som 
vill att kontoret återkommer med specificerade kostnader för varje evenemang efter 
hörande med kulturförvaltningen. 
Stadens investeringsplanering 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11, §665 Dnr 0418/19, om att återremittera 
uppdraget avseende översyn av stadens investeringsplanering till stadsledningskontoret 
för komplettering av: 
Ett underlag i form av sammanställd investeringsbudget kopplat till en finansstrategi där 
en övergripande prioritering av volym och finansieringsform och grad kan ske. 

• Prognos på kommande års beräknade kapitalkostnader per nämnd och bolag 
samt därtill ökade driftkostnader. 

• Tydlig indelning om investeringen är ny- eller reinvestering. 

• En kommunövergripande modell för att beräkna investeringars klimatpåverkan, 
samt eventuella fördelningseffekter baserat på kön och socioekonomi. 

Vidare har kommunfullmäktige i budget 2020 givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en långsiktig finansieringsstrategi. Stadsledningskontoret genomför dessa båda 
uppdrag som ett samlat uppdrag och kommer att leverera detta 20 maj i samband med 
leverans av förutsättningar för budget 2021 – 2023. 
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Ekonomistyrning 
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att föreslå regelverk för nämndernas 
användning av eget kapital. Uppdraget är genomfört och beslut om nytt regelverk 
antogs av kommunfullmäktige 2019-10-17 §12 Dnr 0417/19. 
Policy och riktlinjer för kommunikation 
Kommunfullmäktige antog i december 2019 ny policy och riktlinjer för 
kommunikation. I samband med beslutet upphörde det tidigare 
kommunikationsprogrammet med underliggande styrande dokument att gälla. De två 
nya styrande dokumenten innehåller ett antal principer som stadens kommunikation ska 
bygga på för att staden ska klara av framtida utmaningar när det gäller till exempel 
kommunikation som en förutsättning för demokrati. Under arbetet med de nya styrande 
dokumenten för kommunikation har ett av målen varit att minska styrningen och istället 
öka stödet till de som kommunicerar inom/från staden. Därför arbetar 
stadsledningskontoret nu vidare med att ta fram stödjande dokument för att stadens 
medarbetare och chefer ska kunna bidra till en mer kommunikativ organisation. 
Civilt försvar 
Arbetet bedrivs i projektform och påbörjades i januari 2019 och pågår till och med 
december 2020. Projektet bygger på Överenskommelse om kommunernas arbete med 
civilt försvar 2018–2020 som tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet finansieras med 
de särskilda medel staden fått av staten för arbete med civilt försvar. 
Prioriterade uppgifter enligt överenskommelsen är: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

• Säkerhetsskydd 

• Krigsorganisation och krigsplacering (påbörja planering) 
Projektet leds från stadsledningskontoret och omfattar i olika utsträckning samtliga 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Projektets mål är att underlätta för 
verksamheter i staden att ta sitt ansvar gällande civilt försvar samt att minimera 
administrationen genom framtagande av gemensamma styrande dokument och 
vägledningar för staden. 
Under året har ett antal aktiviteter genomförts: 

• Samtliga förvaltningar och bolag har utsett kontaktpersoner samt rapporterat in 
hur de berörs av lagreglerad- och samhällsviktig verksamhet kopplar civilt 
försvar. 

• Närmare hundra personer från 50 olika förvaltningar och bolag har 
grundutbildats. 

• En temasida för civilt försvar har publicerats på stadens intranät. 

• Styrdokument har tagits fram för säkerhetsskydd samt metod för att genomföra 
säkerhetsskyddsanalys. 

• Analys har genomförts av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och dess 
påverkan på staden. 

Risk och sårbarhetsanalys 
Arbetet med stadens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har pågått under våren med 
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insamling av förvaltningars och bolags egna analyser. Dessa har sammanställts i en 
stadenövergripande RSA för mandatperioden 2019–2022 och redovisats i en rapport. 
Stadsledningskontoret redovisade ärendet i kommunstyrelsen den 28 augusti. RSA-
rapporten kommer i sin tur att ligga till grund för en uppdaterad riktlinje för 
krisberedskap som håller på att tas fram, den ska beslutas i kommunfullmäktige senast 
andra kvartalet 2020 efter överenskommelse med länsstyrelsen. (enligt 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022). Ärendet behandlades 
på kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-11. 
Parallellt pågår arbete med att ta fram en process för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. Processen ska underlätta och förenkla arbetet för stadens förvaltningar 
och bolag, minska risken för individberoende och bidra till ett kvalitetssäkrat resultat 
samt öka Stadens förmåga att hantera samhällsstörningar. Två förvaltningar och ett 
bolag har inte inkommit med sina analyser. Dessa verksamheter kommer särskilt att 
följas för att säkra att man arbetar fram en risk- och sårbarhetsanalys. 
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret att ta fram förslag på hur stadens 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete kan samordnas och effektiviseras har 
under året beretts av en arbetsgrupp hos stadsledningskontoret. En första 
delrapportering (maj 2019) innehöll en lägesrapportering som visade behov av en 
strategisk samordningsfunktion samt en mer frekvent återrapportering till 
kommunstyrelsen. Arbetsgruppen har parallellt fortsatt sitt arbete och lämnat en 
fördjupad rapportering (december 2019) kring en del av stadens uppdrag. Rapporten 
innehåller en fördjupad lägesbild av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbetet i staden och visar även på sätt som arbetet kan följas upp och rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
Ett kopplat uppdrag till det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet är 
ärendet att samordna BID-initiativ. BID är en förkortning för Business Improvement 
Districts och är en form av platssamverkan som utgör ett samarbete mellan 
fastighetsägare i syfte att få en tryggare och säkrare miljö inom ett avgränsat geografiskt 
område. Tänkbara förslag på ”en väg in” kan vara att skapa ett forum för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, en handlingsplan samt en kontaktyta på stadsledningskontoret. 
Ärendet är planerat att föredras för kommunstyrelsen första kvartalet 2020. 
Sedan den 1 september 2019 har det strategiska samordningsuppdraget mot 
radikalisering och våldsbejakande extremism flyttats över från social resursförvaltning 
till stadsledningskontoret. Under 2019 har arbetet riktats mot samordning, 
metodutveckling samt kontakter med civilsamhället. Kunskapsspridning och 
kompetensutveckling har getts till olika nämnder inom staden. Ett särskilt fokus har 
legat mot de nämnder som hanterar föreningsbidrag och lokaluthyrningar. 
Stadsledningskontoret har även fått i uppdrag att ta fram en riktlinje, som beräknas vara 
klar tredje kvartalet 2020. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om att få 
förordna ordningsvakter inom fyra geografiska platser inom Vallgraven. Ansökan har 
under 2019 varit föremål för en domstolsprocess. Staden överklagade 
Polismyndighetens beslut att avslå ansökan. Förvaltningsrätten avslog i juli 2019 
överklagandet med motiveringen att staden inte i tillräcklig utsträckning hade visat att 
det förelåg ett särskilt behov av ordningshållning. Ärendet har beviljats 
prövningstillstånd i kammarrätten. Bedömningen är att kammarrätten kommer att döma 
i målet under första kvartalet 2020. Under pågående domstolsprocess har förnyad 
kontakt tagits med Polismyndigheten angående möjlighet till och utformning av en ny 
ansökan inom samma områden. I november 2019 har stadsledningskontoret begärt ett 
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förhandsbesked hos Polismyndigheten. Utgången i målet bedöms påverka flera uppdrag 
från kommunstyrelsen; Stadsledningskontorets uppdrag att redovisa en kommuncentral 
organisation avseende ordningsvakter i utpekade områden (§ 3 områden), 
trygghetsvärdar, väktare samt kamerabevakning. 
Kommunstyrelsen har givit ett flertal uppdrag inom det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande området som är planerade att föredras för kommunstyrelsen andra 
kvartalet 2020. 
Ett uppdrag avser en överenskommelse om att utveckla en gemensam plan för 
kameraövervakning i Göteborg. Inga fasta kameror har kommit upp under 2019 men 
handlingsplaner är under framtagande. Polisens bedömning är att det, i avsaknad av en 
teknisk plattform, inte kommer sättas upp fasta kameror före sommaren 2020. I 
avvaktan på denna kommer ett antal tillfälliga kameror att sättas upp på Avenyn och 
senare i Brunnsparken, vilket sker inom ramen för överenskommelsen. Under året pågår 
även arbete med att se hur Västtrafiks kameror kan införlivas i systemet. 
Två sammanhängande uppdrag handlar dels om att utreda ett införande av 
trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen i avvaktan på en starkare lokal 
närvaro av polisen, dels att utreda ett utökat införande av trygghetsvärdar samt ge 
förslag på rationell arbetsfördelning mellan dessa olika funktioner inom ramen för 
stadens trygghetsarbete. 
I maj 2019 antogs gemensamma riktlinjer för Göteborgs Stad för 
avhopparverksamheten som började gälla från och med den 1 december 2019. Samtidigt 
gavs stadsledningskontoret uppdraget att utreda förutsättningarna för en samlad enhet 
inom socialtjänsten med ett särskilt ansvar för individarbete med avhoppare. Denna 
utredning är avhängig andra processer i staden, framförallt översynen av stadsdelarnas 
framtida organisering. 
Politikerutbildningen  
Under året har grundutbildning för förtroendevalda genomförts under två heldagar vid 
två tillfällen, samt tre kvällar vid två tillfällen under april och maj. Grundutbildningen 
riktade sig till förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. 
Totalt deltog 247 personer vilket kan jämföras med förra tillfället år 2015 då 271 deltog. 
Utvärderingen visar på stor nöjdhet hos deltagarna. 
Vid bildandet av Göteborgs Stadshus AB övertog de ansvaret för den bolagsspecifika 
utbildningen. Stadshus har under våren genomfört en upphandling av sin utbildning för 
styrelserna. Utbildningen har påbörjats under hösten. 
I mars genomfördes utbildning för stadsdelarnas individutskott vid två heldagar. 65 
förtroendevalda deltog. Även här var nöjdheten stor bland deltagarna. 
På uppdrag av styrgruppen har Göteborgsregionen arrangerat en halvdagskurs i 
mötesteknik med kursledare från Göteborgs Universitet. Denna utbildning har inte 
hållits tidigare. Då intresset blev större än förväntat har fler tillfällen arrangerats. Till 
om med augusti har fyra utbildningstillfällen genomförts med cirka 30 deltagare per 
gång. Utvärderingarna visar att deltagarna har varit nöjda med kursen. 
Styrgruppen för politikerutbildning har beslutat att flytta den planerade 
presidieutbildningen från kvartal 4 2019 till kvartal 2 år 2020. 
Som ett komplement till styrgruppens utbildningar har en webbaserad handbok tagits 
fram för förtroendevalda. Handboken lanserades under november månad och finns på 
goteborg.se. 
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2.1.2 Viktiga framtidsfrågor 

Stadsledningskontoret arbetar med de utmaningar som är relevanta för 
kommunstyrelsen och hela staden. Staden står inför betydande utmaningar att hantera 
både på kort och lång sikt. 
Övergripande finns frågan om finansiering och bemanning av det kommunala 
grunduppdraget. Stadens förmåga prövas i uppdraget att klara kompetensförsörjningen, 
komplexa stadsutvecklingsfrågor, social hållbarhet samt övriga utmaningar 
organisationen står inför. 
Att leda och samordna Göteborgs Stads stora organisation med många verksamheter är 
ett komplext uppdrag som kräver allt mer då omvärlden är i en snabb förändring i olika 
avseenden. 
Stadsledningskontoret ser för egen del att de närmsta åren framöver medför behov av 
fortsatt utvecklingsarbete och anpassning till nya förutsättningar. Stadsledningskontoret 
har påbörjat utvecklingsarbetet genom att anpassa insatser i olika frågor över tid. Vidare 
har en översyn av arbetssätt och kontorets organisering påbörjats som ska att 
genomföras under våren 2020. 

2.1.3 Viktiga händelser under uppdraget att leda, samordna och följa upp 
personal- och arbetsgivarpolitiken 

Göteborgs Stad står inför stora rekryteringsutmaningar och ska leverera tjänster till en 
ökande befolkning, driva stora utvecklingsprojekt inom stadsutvecklingsområdet och 
utveckla verksamheten. Medarbetarna och deras kompetens är Göteborgs Stads 
viktigaste resurs för att ta vara på möjligheter och möta framtidens utmaningar. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 att anta Göteborgs Stads program för 
attraktiv arbetsgivare 2019–2023 i syfte att förena nämnder och styrelser kring 
gemensamma mål och strategier för att stärka stadens förutsättningar att vara en 
attraktiv arbetsgivare. En programorganisation har bildats och arbetar utifrån ett agilt 
arbetssätt för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. Under hösten har det 
övergripande arbetet i programmet till stora delar handlat om att skapa förståelse för 
varför och skapa engagemang för att nämnder och styrelser ska arbeta med 
programmets innehåll. Som en del av arbetet med programmet har organisationskultur 
och stadens gemensamma förhållningssätt varit i fokus. En dialog med representanter 
från förvaltningar och bolag har skett för att skapa en bild av det pågående lokala 
arbetet men också hämta in behov av stöd. Ett djupare analysarbete pågår för att 
identifiera områden som behöver prioriteras på övergripande nivå under 2020 för att 
skapa effekt. 
Arbete pågår med att genomföra åtgärder utifrån Göteborgs stads plan för att förbättra 
arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen 2017–2019. En enhetlig 
stadenövergripande arbetsmiljöuppföljning genomfördes i juni. Resultatet har 
sammanställts i en rapport, som presenterades för kommunstyrelsen i oktober. Inom 
SDF Norra Hisingen har ett pilotprojekt genomförts med förvaltningsledningen för att 
testa verktyget Chefoskopet, vilket lett till en mål- och handlingsplan för att förbättra 
chefernas förutsättningar. Utifrån pilotprojektet kommer metodstöd att tas fram, som 
kan användas i alla förvaltningar och bolag. En av åtgärderna i planen är att ta fram ett 
metodstöd för att hantera arbetsbelastning och återhämtning. Utifrån detta metodstöd 
har ett fyrtiotal utbildningar för arbetsgrupper om arbetsbelastning och återhämtning 
genomförts. Synliga effekter är att dialog, reflektion och delaktighet ökar, liksom en 
medvetenhet om vad som går att påverka och inte. Arbetsgrupperna får även en bild av 
det gemensamma uppdraget. 
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Att utsättas för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar i 
arbetslivet påverkar arbetsmiljö och sjukskrivningstal negativt. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har förstärkts och förtydligats och kompetenshöjande insatser för 
chefer, medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare har påbörjats. 
Utbildningsinsatserna handlar om vilka skyldigheter som finns i lagstiftningen när det 
gäller att förebygga alla former av kränkningar och trakasserier samt hur de ska agera 
om detta ändå sker. Medvetenheten om arbetsmiljö- och diskrimineringslagarnas 
innehåll har ökat, men det är ännu för tidigt att avläsa effekter i arbetsmiljön för staden 
som helhet. 

2.2 Organisationsutredningar i staden 

SDN-utredning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om en ny nämndsorganisation för 
Stadsdelsnämnderna med ett planerat genomförande vid årsskiftet 2020/2021. I 
samband med att ärendet om en förändrad organisation för stadsdelsnämnderna var 
uppe för beslut i kommunstyrelsen fick stadsledningskontoret uppdrag kring lokal och 
digital demokrati, inflytande och delaktighet samt att återkomma med en tid- och 
genomförandeplan. Vid kommunstyrelsens möte den 15 januari 2020 redovisades 
förslag till inriktning för det fortsatta arbetet kring demokratiutveckling samt tid- och 
genomförandeplan. Ärendet är bordlagt i kommunstyrelsen till den 5 februari 2020. 
Facknämndsöversynen 
Stadsledningskontoret har i samband med kommunstyrelsens möte den 23 oktober 
lämnat ett förslag på en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling. Ärendet 
behandlades av kommunstyrelsen den 15 januari och är bordlagt till den 5 februari 
2020. 

2.3 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.3.1 Analys av årets utfall 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Hela 
kommunledningen      

Intäkter 194 984 213 422 -18 438 238 326 203 853 

Kostnader -538 124 -584 059 45 935 -547 852 -511 741 

Kommunbidrag 370 637 370 637 0 326 550 316 450 

Resultat 27 497 0 27 497 17 024 8 562 

Eget kapital 35 497   8 000  27 497 25 024 16 862 

      

SLK      

Intäkter 52 670 51 583 1 087 88 934 57 694 

Kostnader -308 182 -328 141 19 959 -311 695 -294 435 

Kommunbidrag 276 558 276 558 0 244 106 237 337 

Resultat 21 046 0 21 046 21 345 596 

      

Politisk verksamhet      

Intäkter 3 685 4 025 -340 3 561 3 544 
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Kostnader -91 313 -98 104 6 791 -90 326 -74 691 

Kommunbidrag 94 079 94 079 0 82 444 79 113 

Resultat 6 451 0 6 451 -4 321 7 966 

      

Övrig verksamhet      

Intäkter 90 473 93 814 -3 341 93 550 91 857 

Kostnader -90 473 -93 814 +3 341 -93 550 -91 857 

Kommunbidrag 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

      

Personal- och 
kompetensförsörjni
ng 

     

Intäkter 48 156 64 000 -15 844 52 281 50 758 

Kostnader -48 156 -64 000 15 844 -52 281 -50 758 

Kommunbidrag 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

      

Personal- och 
kompetens-
försörjning 

     

Insatsområden      

Bemanning 8 990 15 335 6 345 12 029 17 755 

Kompetens-
utveckling förskola 3 028 4 050 1 022 1 824 1 746 

Kompetens-
utveckling skola 3 587 3 380 -207 6 592 4 058 

Kompetens-
utveckling 
äldreomsorg/hälso- 
och sjukvård 

7 522 8 390 868 4 964 4 808 

Kompetens-
utveckling 
IFO/funktionshinder 

9 484 12 145 2 661 7 620 4 339 

Övrig kompetens-
utveckling 2 638 3 335 697 5 299 4 522 

Chefsförsörjning 6 765 7 475 710 4 321 7 593 

Leda, samordna och 
följa upp 
personalpolitiken 

6 142 9 890 3 748 9 632 5 937 

Summas 48 156 64 000 15 844 52 281 50 758 

Årets resultat uppgår till 27,5 mnkr vilket även motsvarar budgetavvikelsen. Den 
huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (21,0 mnkr), och 
överskott från den politiska verksamheten (6,5 mnkr). Jämfört med prognosen per 
augusti 2019 (24,0 mnkr) är det en resultatförbättring med 3,5 miljoner kronor, vilket 
beror på lägre kostnader hos både stadsledningskontoret och den politiska 
verksamheten. 
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Stadsledningskontorets grundverksamhet och temporära uppdrag  
Resultatet för stadsledningskontoret uppgår till 21,0 mnkr vilket även motsvarar 
budgetavvikelsen. Den huvudsakliga orsaken till denna positiva avvikelse är att medel 
som 2019 har tillförts stadsledningskontoret för att finansiera fyra olika uppdrag inte har 
använts fullt ut under året. Medel motsvarande 7,9 mnkr för uppdraget ”fler 
trygghetsfrämjande kameror i samverkan med polisen” har inte använts eftersom inga 
kameror har kommit upp under 2019 men handlingsplaner är under framtagande. 
Polisens bedömning är att det, i avsaknad av en teknisk plattform, inte kommer sättas 
upp fasta kameror före sommaren 2020. Avseende detta uppdrag har staden finansierat 
viss infrastruktur för kommande kamerainstallationer i Brunnsparken. 
Gällande uppdraget "fler bevakade områden" har Göteborgs Stads ansökan om att få 
förordna ordningsvakter enligt 3 § LOV avslagits av Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Göteborgs Stad har överklagat ärendet till Kammarrätten och bedömningen är att 
kammarrätten kommer att döma i målet först efter årsskiftet. Förnyad kontakt har tagits 
med Polismyndigheten angående möjlighet till och utformning av en ny ansökan inom 
samma områden. Medel motsvarande 6,0 mnkr har därför inte använts under året för 
detta ändamål. 
Medel motsvarande 4,1 mnkr för uppdraget avhopparverksamhet har inte använts 
eftersom riktlinjerna för Göteborgs Stads avhopparverksamhet antogs i maj och började 
gälla från och med den 1 december 2019.  Under hösten har verksamheten arbetat med 
kunskapshöjande insatser samt planering av överföring av den operativa verksamheten 
till Social resursförvaltning. 
Medel motsvarande 4,7 mnkr för uppdraget "stärkt företagsklimat" har inte använts 
eftersom stadsledningskontoret inte har någon operativ verksamhet med syfte att 
förbättra företagsklimatet. Samarbete har därför under året initierats med Business 
Region Göteborg, Konsument- och medborgarservice och Intraservice om möjliga 
utvecklingsprojekt eller andra insatser inom detta område. Stadsledningskontoret ser 
främst såg behov av kompetensutveckling i frågor som rör bemötande, information och 
företagsklimat. Dessutom arbetar dessa tre verksamheter gemensamt med att utveckla 
och förbättra stadens information till företagare via goteborg.se. Utvecklingsarbete 
genomförs av stadens information till företagare via digitala kanaler och här har 
satsningar gjorts för att snabbare lansera informationen på stadens hemsida. 
Under maj fattade kommunstyrelsen beslut om avgiftsfri simskola för barn under andra 
halvåret 2019 samt att Idrotts- och föreningsnämnden skulle tilldelas 15,5 mnkr för att 
täcka kostnaderna för detta. Idrotts- och föreningsnämnden skulle också tilldelas 
ytterligare 2,1 mnkr för att täcka kostnader av engångskaraktär under 2019. 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att finansiera besluten genom att justera ner 
kommunledningens ram för 2019. Medel motsvarande 17,6 mnkr överfördes därför 
under året från den del av kommunledningens ram som avser stadsledningskontoret till 
Idrotts- och föreningsnämnden. För att anpassa verksamheten till den minskade ramen 
har stadsledningskontoret vidtagit kostnadsbesparande åtgärder, främst genom att 
avvakta med planerad rekrytering av personal enligt budget. 
En konsekvens av att under en längre period avvakta med att ersättnings- och 
nyrekrytera är högre arbetsbelastning på kontorets medarbetare och försämrade 
möjligheter att långsiktigt klara det samlade uppdraget och utmaningarna. Den 
planering som görs utgår från att genomförande och återredovisning av uppdrag sker så 
snart det är möjligt utifrån kontorets totala arbetsbelastning. Detta innebar bland annat 
att arbeten med projekt och uppdrag kan skjutas fram i tid. För att hantera det 
sammantagna uppdraget och förväntningarna på stadsledningskontorets roll i staden 
behöver kontoret vara så fullbemannat som möjligt enligt budget. 
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Politisk organisation  
Resultatet för den politiska organisationen uppgår till 6,5 mnkr vilket även motsvarar 
budgetavvikelsen. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre 
personalkostnader hos politiska sekreterare (4,4 mnkr) främst till följd av vakanser 
under året samt av lägre avgångsersättningar och kostnader för omställningsstöd än 
beräknat för de förtroendevalda som avslutade sin anställning 2018. 
Övriga poster som hanteras av stadsledningskontoret  
Bokslutet innehåller anslag och samordningsuppdrag som i sin helhet finansieras av 
kommuncentrala poster eller av intäkter från andra nämnder i staden. Posterna påverkar 
inte årets resultat men ökar omslutningen av intäkter och kostnader i resultaträkningen. 
Omfattningen av uppdragen är lägre än budgeterat vilket i huvudsak förklarar 
avvikelserna mellan utfall och budgeterade intäkter och kostnader. 
Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster)  
Anslagets intäkter och kostnader uppgår till 48,2 mnkr vilket motsvarar en 
budgetavvikelse med 15,8 mnkr jämfört med årsbudget (64,0 mnkr). 
Inom Bemanning har medel för omställning inte behövt nyttjas. Utbildningen för 
visstidsanställda har blivit billigare än budgeterat, då samtliga utbildningar som startade 
hösten 2018 har finansierats med statliga medel under 2019, vilket inte var känt vid 
tiden för ansökan. 
Inom Kompetensutveckling äldreomsorg/hälso- och sjukvård har utvecklingen av 
rekryteringsmodellen "en väg in" samt utredningen av förutsättningarna för en 
gemensam bemanningspool i staden för sjuksköterskor kunnat genomföras inom 
ordinarie budgetram. 
Inom Övriga kompetensutveckling har projektet Mötesplats Göteborgs Stad inte 
påbörjat alla planerade aktiviteter då beslut tagits att projektet inte ska fullföljas. 
Inom Leda, samordna och följa upp personalpolitiken har en utbildning inom 
arbetsmiljöområdet inte kunnat genomföras och en annan utbildning inom området har 
kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat. 
Processutveckling och samordning välfärdens processer (faktureras)  
Samordningsuppdragets intäkter och kostnader uppgår till 2,0 mnkr vilket motsvarar en 
budgetavvikelse på 2,8 mnkr jämfört med årsbudget (4,8 mnkr). 
Fackliga förtroendemän (faktureras)  
Intäkter och kostnader uppgår till 85,8 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,5 
mnkr jämfört med årsbudget (86,3 mnkr). 

2.3.1.1 Bruttokostnadsutveckling 

  2019 2018 2017 

Bruttokostnadsutveckling 
i procent 

-1,8% +7,0% -1,4% 

Bruttokostnaderna för 2019 har minskat jämfört med 2018 huvudsakligen på grund av 
avslutandet av projektet genomförandeorganisationen för införandet av nya 
skolnämnder under 2018. Samtidigt har kostnader för personal- och 
kompetensförsörjning, fackliga modellen, processutveckling och samordning välfärdens 
processer minskat jämfört med 2018. 
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2.4 Värdering av eget kapital 

En nämnd ska årligen i samband med bokslutet värdera den egna verksamheten utifrån 
ett risk- och väsentlighetsperspektiv och motivera rimlig nivå på det egna kapitalet. 
Enligt stadens rekommenderade nivåer för eget kapital ligger bör kommunledningens 
nivå ligga i intervallet 9,0 mnkr till 11,0 mnkr. Kommunledningens bokslut innehåller 
verksamheter av olika karaktär och med olika risker. I basverksamheten finns den 
politiska organisationen och tjänstepersonsorganisationen på stadsledningskontoret. 
Dessutom finns tidsbegränsade uppdrag och projekt med varierande omfattning från år 
till år. Vid värdering av nämndrisken exkluderas kommuncentrala poster och 
samordningsuppdrag där stadsledningskontoret har full intäktsfinansiering. 
Mot bakgrund av nämndrisken har kommunstyrelsen årligen beslutat att rimlig nivå för 
eget kapital hos kommunledningen är 8,0 mnkr. För kommunledningen kan 
finansieringsbehov av eget kapital uppstå för puckelkostnader och omställning, vid 
överföring av verksamhet och vid minskade ramar. Omfattande uppdrag från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och förseningar som sträcker sig över 
årsskiften i uppdrag med tidsbegränsad finansiering är annars de främsta motiven för 
kommunstyrelsen att besluta om användning av eget kapital. Det egna kapitalet uppgår 
till 35 497 tkr i bokslutet 2019. För att komma till nivå 8 000 tkr i eget kapital kommer 
kommunledningen i bokslutsberedningen för 2019 att återredovisa överskottet på 
27 497 tkr. 

Belopp i Tkr Bruttokostna
der Årets resultat Eget kapital 

Ingående eget kapital 2019   25 024 

Kommunledningens bokslut 2018   -17 024 

Summa ingående eget kapital 2019 efter 
bokslutsberedning   8 000 

Kommunledningens bokslut 2019 -538 124 27 497  

varav stadsledningskontoret -308 182 21 046  

varav den politiska verksamheten -91 313 6 451  

Processutv. och samordning Välfärdens processer -2 044 0  

Fördelning av Rakelkostnader -2 628 0  

Fackliga modellen för fördelning av kostnader -85 801 0  

Delsumma kommunledningen -489 968 27 497  

Anslaget Personal- och kompetensförsörjning -48 156 0  

Summa bruttokostnader och årets resultat -538 124 27 497  

Utgående eget kapital 2019   35 497 

Förslag till återredovisning av eget kapital för 
överskott hos kommunledningen   -27 497 

Utgående eget kapital efter återredovisning i 
bokslutsberedningen för 2019   8 000 
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2.5 Utveckling inom personalområdet 

2.5.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Lönekostnad exkl. arvoden 134 108 142 151 138 855 

Arbetad tid (årsarbetare) 240,2 261,8 254,4 

Lönekostnad per årsarbetare 558,3 543,0 545,8 

Lönekostnader och årsarbetartal som uppstår hos kommunledning i posterna Personal- och kompetensförsörjning och fackliga 
förtroendemän i den "fackliga modellen" elimineras i tabellen. Arbetad tid (årsarbetare) redovisas uppdelat på SLK:s 
tjänstepersoner (2.5.1) och arbetad tid i den politiska organisationen (2.5.2). 

Förändring kring arbetad tid (- 21,6 årsarbetare) beror främst på föregående års 
bemanning av genomförandeprojektet för nya skolförvaltningar som avslutades under 
2018, förändrat uppdrag för avdelningen Utbildning, barn, unga och folkhälsa, färre 
inlånade resurser från staden för uppdrag/projekt samt vakanser under pågående 
rekryteringar. Kontoret har också haft en återhållsam hållning i samband med 
rekryteringar för att hantera ekonomin. 
Ökade lönekostnader per årsarbetare motsvaras i huvudsak av resultat av löneöversyn. 

2.5.2 Personalvolym och lönekostnad i den politiska organisationen 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Lönekostnad exkl. arvoden 35 190 41 308 33 270 

Arbetat tid (årsarbetare) 73,4 62,5 66,0 

Lönekostnad per årsarbetare 479,4 660,9 504,1 

Personalvolymen i den politiska organisationen har ökat med 10,9 årsarbetare jämfört 
med föregående år. Ökningen är en följd av ökat antal politiska partier i 
kommunstyrelsen och den överenskommelserna som partierna gjorde inför nya 
mandatperioden kring stödet av politiska sekreterare för kommunstyrelsen. 
Minskade lönekostnader per årsarbetare förklaras av minskade omställningskostnader i 
jämförelse med 2018 samt förändrad lönestruktur till följd av ökad andel politiska 
sekreterare i organisationen. 

2.5.3 Övrig utveckling inom personalområdet 

Stadsledningskontoret har under 2019 fortsatt arbetet med att utveckla arbetssätt och 
säkra kompetensförsörjning för att möta stadens behov av samordning i de komplexa 
utmaningar som organisationen hanterar och fortsatt står inför. Det innebär bland annat 
en kontinuerlig och aktiv dialog om uppdrag, ledarskap, medarbetarskap, kompetens 
och förhållningssätt i vardagen och på gemensamma forum såsom chefsträffar, 
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. 
Chefers och medarbetares förmåga att ställa om till ändrade förutsättningar, att 
samarbeta med andra för att säkerställa helhetssyn och aktivt söka nya sätt att arbeta 
effektivt med hög kvalitet är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas 
och möta förväntad leverans, nu och i framtiden. Med denna utgångspunkt har 
stadsledningskontoret inför löneöversyn 2020 förtydligat vilka lönekriterier som ska 
vara särskilt vägledande vid chefers bedömning av medarbetares prestation. 
Förtydligandet bygger på särskilt fokus på två av stadens fyra förhållningssätt: 
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• Vi tänker nytt 

• Vi arbetar tillsammans 
Under 2019 har stadsledningskontoret även fortsatt utveckla arbetssätt för löneöversyn 
och lönebildning. Målet är ett tydligt helhetsperspektiv i lönesättning för att säkra 
individuell lönesättning med utgångspunkt i resultat och prestation. Arbetssättet har ur 
ett processperspektiv fallit väl ut och medfört bättre framförhållning, samsyn, 
transparens och kvalitet i arbetet med både lönebildning och löneöversyn. 
Arbetet med att arbetsvärdera samtliga befattningar i förvaltningen för att säkerställa 
och kvalitetssäkra jämförelser av befattningar i samma svårighetsgrad i 
arbetsvärderingssystemet BAS är slutförd. Arbetet har förstärkt den gemensamma synen 
hos såväl chefer som medarbetare när det gäller stadsledningskontorets kärnkompetens 
som utgångspunkt för hög kvalitet i grunduppdraget. Det genomförda arbetet skapar 
också en samlad grund för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, och en bild 
över karriärvägar och utvecklingsmöjligheter inom stadsledningskontoret. 
Ett noggrant och systematiskt arbete med arbetsvärderingar är även en förutsättning för 
att kunna analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. 
Utifrån fastställt kompetensbehov har åtgärder gjorts för att utveckla förvaltningens 
arbete med rekrytering. Som exempel kan nämnas att rekryteringstester används mer 
frekvent och att en större vikt läggs på resultat av testerna utifrån en evidensbaserad och 
vetenskaplig grund vid beslut om rekrytering. Ett sådant arbetssätt skapar bättre 
förutsättningar för en fördomsfri och diskrimineringsfri rekrytering och säkerställer 
fokus på efterfrågad kompetens i relation till uppdraget. 

2.5.4 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Under 2019 har stadsledningskontoret arbetat vidare med att förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Förbättringsarbetet sker med förankring och dialog i en 
partsgemensam grupp med utgångspunkt i förvaltningens samverkansgrupp och tillika 
skyddskommitté. 
Arbetsmiljöarbetet följs även kontinuerligt upp i förvaltningens samverkansgrupper, 
bland annat utifrån framtagna handlingsplaner utifrån medarbetarenkät. Några områden 
har genomfört särskilda satsningar i arbetsmiljön och utifrån dessa insatser har kunskap 
och erfarenhet delats för ett gemensamt lärande i metodik för förebyggande 
arbetsmiljöarbete. 
I juni antog förvaltningen Plan för arbetsmiljö och hälsa 2019–2020, vilken involverade 
såväl likabehandlingsperspektivet som program för attraktiv arbetsgivare. Inom ramen 
för planen har en rad aktiviteter genomförts. Bland dessa kan bland annat följande 
nämnas: 

• Ergonomiföreläsningar och workshops med ergonom från företagshälsovården 

• Genomförande av fysisk arbetsmiljörond 

• Beslut om införande av så kallad puls-/temperaturmätningar av arbetsmiljön som 
ett komplement till den årliga medarbetarenkäten 

• För att möta intentioner inom planen har beslut tagits om personalstöd genom 
Falck healthcare till samtliga medarbetare 

• Lansering och införande av förmånsportal 

• Start av förvaltningsgemensam arbetsgrupp/referensgrupp för hälsofrämjande 
aktiviteter 



21 

• Utbildning i den "digitala arbetsmiljön" i Office 365 

• Kartläggning av hot och våld genom dialog på APT och redovisning i 
skyddskommitté 

• Föreläsning om ledarskap i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö för samtliga chefer 

• Chefskonferens med fokus på tillitsbaserad styrning och ledning 
Särskilt fokus har under året varit att säkerställa en god arbetsmiljö efter flytt till nya 
lokaler och införande av aktivitetsbaserat arbetssätt. När medarbetare inte har en egen 
arbetsplats utan väljer miljö utifrån planerade arbetsuppgifter ställs till exempel högre 
krav på individens eget ansvar gällande ergonomi. Utbildning och workshops utifrån 
ergonomi var därför en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Detsamma gäller den fysiska 
arbetsmiljöronden, vilken skiljer sig från motsvarande kartläggning av arbetsmiljön i en 
traditionell kontorsmiljö. Även ledarskapet ställs inför nya förutsättningar i en 
aktivitetsbaserad arbetsmiljö, varför en särskild föreläsning om detta genomfördes för 
samtliga chefer. Föreläsningen har även följts upp med dialog och reflektion för 
gemensamt lärande i chefsgruppen. 
Referensgruppen för hälsofrämjande aktiviteter som tillsattes under hösten 2019 lyfte 
särskilt fram vikten av att arbeta med organisationskultur och medarbetarengagemang. 
Detta är frågor som är centrala för kontoret som en attraktiv arbetsgivare och bärande 
faktorer för trivsel på arbetsplatsen. Även chefsgruppen har påbörjat att arbeta med 
frågan om organisationskultur och inför 2020 är det ett prioriterat område att arbeta 
vidare med. 

2.6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar 
fullgjorda- separat beslutssats i årsrapportens tjänsteutlåtande 
Fördjupade analyser av stadens verksamhet (0262/19) 
Stadsledningskontoret fick 2019-10-23 i uppdrag att genomföra fördjupade analyser av 
stadens verksamheter med löpande återrapportering baserat på referenskostnad. 
Stadsledningskontoret planerar för att ta fram de fördjupade analyserna i 
årsredovisningen 2019, i kommande uppföljningar samt i de fördjupningar kontoret tar 
fram, med start inom utbildningsområdet. Från och med nästa leverans av 
förutsättningar för budget 2021–2023 kommer detta att ingå. Uppdraget genomförs 
löpande och under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna 
hanteringsordningen förslår stadsledningskontoret att uppdraget förklaras fullgjort. 
Lokalförsörjning, ekonomiska risker (0676/17) 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 i ärendet 0949/16, handling GKH 2017:39 
Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning att: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till rutin för att hantera de 
ekonomiska risker i lokalförsörjningen som uppstår i samband med osäkra prognoser 
vid oväntade befolkningsökningar. 
Befolkningsprognoser, som stadsledningskontoret årligen tar fram bland annat som 
underlag för lokalförsörjning har under årens lopp varit mycket tillförlitliga. Från och 
med årsskiftet 2018/2019 finns en dokumenterad politisk antagen lokalförsörjningsplan 
för kommunal service för Göteborgs Stad. Framtagandet och arbetssättet med denna 
plan uppdateras årligen. Planen redogör för lokalförsörjning i tre olika tidsperspektiv; 
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nutid, närtid och framtid. Denna etablerade metod för lokalförsörjning minskar risken 
för oväntade ekonomiska konsekvenser då ”oväntade” behov kan förutses på ett bra sätt. 
Processen för lokalförsörjningen präglas av såväl planeringstider av behov av lokal som 
tillskapande av lokal samt produktionstider vilket innebär att det går lång tid från det att 
processen startar till dess en ny lokal står klar för inflyttning. Lokalförsörjningsplanen 
som årligen redogör för behov och leveranskapacitet ger staden möjlighet att förstå och 
skapa tillit till processen. 
År 2015 kom den så kallade flyktingvågen som inte kunde förutses i den 
befolkningsprognos som stadsledningskontoret gjorde. Den oplanerade stora 
befolkningsökningen var en mycket ovanlig händelse i historiskt perspektiv, se 
nedanstående bild. 
  

 
Vid en händelse motsvarande flyktingvågen med oväntat stor befolkningsökning 
föreslår stadsledningskontoret att ingen särskild kommunövergripande rutin skapas. De 
ekonomiska risker som kan uppstå hos verksamheterna vid oväntad befolkningsökning 
hanteras genom den befintliga rutinen ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, 
budget och uppföljning”. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner den 
föreslagna hanteringsordningen föreslår stadsledningskontoret att uppdraget förklaras 
fullgjort. 
Rapportering av att uppdrag av karaktären verkställighetsuppdrag - ingen 
beslutssats i tjänsteutlåtandet - redovisning av att uppdraget är genomfört.  
Stadens taxor och avgifter (1138/18) 
Stadsledningskontoret fick 2018-06-20 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
hanteringsordning för gemensam beredning av stadens taxor och avgifter inom ramen 
för ordinarie budgetprocess. Ärendet förklarades fullgjort i kommunstyrelsen 2019-03-
13.Vid kommunfullmäktigebehandlingen av ärendet fick stadsledningskontoret i 
uppdrag att upprätta en anvisning till nämnderna i enlighet med intentionerna i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Anvisningen är nu upprättad och uppdraget är 
genomfört. 
Äldreperspektiv i tjänsteutlåtanden (0846/19) 
Stadsledningskontoret fick 2019-09-11 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
mall på tjänsteutlåtanden som tar sin utgångspunkt i ekonomisk, ekonomisk och social 
dimension. Uppdraget är genomfört och ny mall lanserades för 
kommunstyrelsen/stadsledningskontoret 2019-10-16. Den nya mallen är utsänd till 
samtliga förvaltningar och bolag 2019-11-04 och uppdraget är genomfört. 
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Assistansersättning (0822/19) 
Stadsledningskontoret fick 2019-09-11 i uppdrag av kommunstyrelsen att, i samverkan 
med stadsdelsnämnderna, ta fram en rutin för samverkan mellan staden och den 
enskilde, eller dennes utsedda privata utförare, som kan leda till att staden kan erhålla 
ersättning i efterhand då personlig assistans enligt 9 § 2 LSS utgått som ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader. Rutinen är upprättad och träder i kraft 1 januari 2020. 
Kvalitetshöjning mat (0847/10)  
Stadsledningskontoret har tillsammans med tre stadsdelar, Business Region Göteborg 
och miljöförvaltningen deltagit i Stadslandet, ett projekt som delvis finansierats av EU-
medel. Projektet har haft syfte att förverkliga hållbara idéer, miljövänliga lösningar och 
gröna produkter. En lokal livsmedelsstrategi har tagit fram och ett arbete för ökad andel 
ekologiska och lokalproducerade livsmedel i våra offentliga kök har genomförts. 
Projektet avslutades 2019-12-31. 

2.7 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.7.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Stadsledningskontoret har generellt goda förutsättningar att ha ett effektivt system för 
styrning, uppföljning och kontroll och att tillämpa detta. Förvaltningen är relativt liten 
vilket ger goda möjligheter till att snabbt styra om vid behov. I stort arbetar alla 
medarbetare administrativt i samma lokaler vilket ger möjlighet till ett nära ledarskap 
och medarbetares möjlighet till delaktighet i planeringsarbete med mera. Kontoret 
verkar dock i en komplex omvärld med hög förändrings- och utvecklingstakt vilket 
ibland gör det svårt att förmedla sammanhang och helhet till alla berörda. 
Stadsledningskontoret arbetar kontinuerligt med ledarskapsutveckling. Syftet är att 
främja kultur och arbetssätt som uppmuntrar till tidig och öppen dialog om 
förhållningssätt och arbetssätt och att verka för ett gott kommunikativt klimat för att ta 
tillvara kontorets samlade kompetens och klara att genomföra grunduppdraget och 
leverera som ett kontor. Ledarskapet ska vägleda och stödja, bygga strukturer för 
samarbete, samt vid behov avgränsa och prioritera för att skapa en tydlighet i uppdrag, 
roller och ansvar. Kulturfrågan och ledarskapsutveckling är fortsatt prioriterat att jobba 
vidare med under 2020. 
Stadsledningskontoret bedömer att det egna arbetet med planering, budget och 
uppföljning fungerar väl men att förbättringar kan göras avseende dokumentation. En 
mindre justering av organisationen har genomförts för att öka kontorets förmåga att 
fokusera på förvaltningens planering och uppföljning. Kontoret har under året utvecklat 
planeringen av hur kontoret ska kunna genomföra uppdragen från kommunfullmäktiges 
budget, övriga uppdrag som kommunfullmäktige löpande ger kommunstyrelsen och de 
som kontoret får av kommunstyrelsen. Inför nytt verksamhetsår gör 
stadsledningskontoret på årsbasis en preliminär planering med resurssättning för arbetet 
med kommunfullmäktiges budgetuppdrag. Motsvarande planering sker för de uppdrag 
som löpande under året kommer från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. När 
planeringen är gjord anges preliminärt när redovisning av uppdragen kan ske. 
Stadsledningskontoret har tagit fram en ledningsrapport där uppdragens status löpande 
följs av förvaltningsledningen. Rapporten ska kompletteras under 2020 och även 
inkludera utvecklingen av förvaltningens ekonomiska ställning samt bemanning och 
personalvolym. 
Från och med 2019 använder kontoret också en digital kanal i OneNote för SLK:s 
chefer där ledningsrapport, chefsmöten, gemensamma presentationer med mera läggs 
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med syfte att utveckla och stärka en effektiv hantering av förvaltningens inre arbete. 
Ledningen arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål och 
uppdrag. Processen har utvecklats under 2018 och 2019 för att få en bredare och mer 
samlad bild över de risker som finns i stadsledningskontorets uppdrag att stödja 
kommunstyrelsen i ledning och samordning och uppföljning av stadens verksamheter. 
Förbättringsarbete har bedrivits för att öka och systematisera det gemensamma arbetet 
med syfte att det ska bli ett tydligare inslag i samtliga nivåers arbete med att fånga 
relevanta risker. En samlad riskbild med internkontrollplan har fastställts av 
kommunstyrelsen 2019-12-11 i samband med budgetbeslutet för kommunledningen 
2020. 
Ledningen ska säkerställa att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs 
utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till. I avsnittet nedan gör 
stadsledningskontoret en uppföljning hur kontoret arbetar med kvalitetsledning med 
fokus på de verksamheten riktar sig till. 

2.7.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

Stadsledningskontoret är främst till för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men 
har även en roll som samordningsfunktion i förhållande till förvaltnings- och 
bolagschefsgruppen samt stadens samlade chefskollektiv. 
Stadsledningskontoret använder den feedback som ges vid presidemöten, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens sammanträden, 
informationsforumet med mera för att fånga vad som är särskilt viktigt för dem som 
målgrupp utifrån behov av stöd från sin förvaltning och förutsättningar för sitt uppdrag. 
Exempel på utvecklingsarbete under året för att möta kommunstyrelsen behov är att 
tiden för den politiska ärendeberedningen har förlängts utifrån syfte att ge partierna i 
kommunstyrelsen mer tid för sina respektive beredningar av kommande beslutsärenden. 
Vidare har uppdrag givits om att ta fram en rullande uppdragsplan för att tydliggöra när 
stadsledningskontoret planerar att redovisa uppdrag för kommunstyrelsen. Ärendet 
behandlas vid kommunstyrelsens första möte 2020. 
Stadsledningskontoret möter stadens organisation genom en fastställd mötesstruktur. 
Möten handlar bland annat om att driva och utveckla gemensamma lednings- och 
ledarskapsfrågor, organisationskultur och att samordna övergripande arbeten i staden. 
Arbetet bedrivs främst genom dialog och genom dessa fångar och säkerställer 
stadsledningskontoret målgruppers behov av till exempel information om varandras 
verksamheter och gemensamma frågor, förståelse av helhetsbilder och att utse 
samarbetspartners för vissa frågor. 

2.8 Stadsrevisionens fördjupade granskningar 

Tillgången till bostäder med särskild service (BmSS) 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning våren 2019 är att nämnder och styrelser 
inte bedriver ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med 
särskild service (BmSS). För att stadens arbete ska ge tillräcklig effekt krävs en mer 
sammanhållen styrning och uppföljning av kommunstyrelsen samt tydligare 
prioriteringar på kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsen har i 
uppföljningsrapport augusti 2019 lämnat sitt yttrande över vilka åtgärder som vidtas 
med anledning av rekommendationer i granskningen. 
Rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer 
Stadsrevisionen lämnade rapport i oktober 2019 efter genomförd granskning avseende 
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rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Senast den 15 januari 2020 vill 
stadsrevisionen ha ett yttrande från kommunstyrelsen som innehåller vilka åtgärder 
kommunstyrelsen planerar att göra med anledning av rekommendationen i rapporten. 
Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin stödjande roll och 
vägledande roll, stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer så att 
legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs. Stadsledningskontoret 
föreslår i tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2020 att 
stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera riktlinjen för rekrytering, utveckling och 
avveckling av förvaltnings- och bolagschefer och att stadsrevisionens rekommendation 
beaktas där. 
Exploateringsekonomin 
Stadsrevisionen lämnade rapport i december 2019 efter genomförd granskning av 
exploateringsekonomin. Stadsrevisionen bedömer att finns brister i den ekonomiska 
styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten och lämnar 
rekommendationer till bland annat kommunstyrelsen. Åtgärder har vidtagits för att 
förbättra styrningen och uppföljningen av exploateringsekonomin vilket stadsrevisionen 
kommenterar är positivt. Detta utvecklingsarbete bör fortsätta. Stadsrevisionen 
rekommenderar kommunstyrelsen att resultatet från granskningen omhändertas inom 
ramen för stadens strategiska organisationsutveckling. 

2.9 Uppföljning av internkontrollplanen 2019 

Uppföljningen visar inte på några oegentligheter och återkoppling av avvikelser som 
gäller efterlevnad av rutiner har skett till berörda. 
Konkurrensutsättning av privata utförare av tjänster inom hemtjänsten enligt lagen 
om valfrihet 
Inga väsentliga avvikelser har framkommit i stickproven av de privata utförarna. 
Förfrågningsunderlag har fastställts av kommunfullmäktige. Senaste beslut för 
hemtjänsten är Handling 2019 nr 193 enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-17. 
Med utgångspunkt från förfrågningsunderlagen har processbeskrivning, rutiner och 
checklistor för handläggning av ansökan tagits fram och materialet finns dokumenterat. 
Övergripande beskrivningar finns på goteborg.se under Företag och tillstånd och regler. 
Stadsledningskontoret bjuder in till informationsmöte cirka tre gånger per termin vilket 
även framgår av goteborg.se. Plan för uppföljning av privata utförare år 2018–2019 är 
beslutad av kommunstyrelsen 2018-04-11, diarienummer 0677/18. För 2020 har planen 
beslutats i samband med budget 2020 för kommunledningen den 11 december 2029, 
diarienummer 0250/19. 
Löneprocessen 
I stadsledningskontorets egenkontroller har vissa brister upptäckts avseende följsamhet 
av rutiner för kostnadskontroller som ska göras före och efter lön. Granskning av 
löneprocessen har även genomförts av revisionen som en del i den löpande 
höstgranskningen 2019. Granskningen har inte visat på några väsentliga svagheter i den 
interna kontrollen, dock har rekommendationer getts av revisionen kring rutiner, 
efterlevnad av rutiner och sårbarhetsanalys. Beslut om åtgärder utifrån lämnade 
rekommendationer och stadsledningskontorets egenkontroller kommer att arbetas in i 
internkontrollplan 2020. 
Behörighetsadministration 
Stadsledningskontorets egenkontroller har tidigare visat på brister avseende följsamhet 
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av rutiner för behörighetshanteringen inom delar av kontoret. Under 2019 har därför en 
omfattande genomgång och rensning gjorts av behörigheter i olika system, e-
postadresser mer mera för att få kontroll över nuläget. Stadsledningskontoret har tagit 
fram ett förslag till ny rutin inklusive blankett (nya STEG 2) för nya anställda, där chef 
anger (kryssar i) vilka behörigheter, databaser, DL-listor, Notesdatabaser, licenser, 
funktionsbrevlådor, i:-datamappar anställda får vid anställning. Detta dokument sparas 
hos kontorets IT funktion och vid flytt till annat område eller enhet på vår förvaltning, 
flytt till annan förvaltning eller avslut i staden, ska allt som var beställt vid anställningen 
kunna reverseras och avbeställas. Syftet är att dokumentera förändringar på ett ställe. 
Uppföljning av att rutinen är effektiv och fungerar som tänkt kommer att göras under 
2020. 
Resor, representation, kurs, konferenser samt inköp och upphandling 
Stadsledningskontoret har fortsatt att göra stickprov gällande representation, resor, kurs, 
konferenser samt inköp och upphandling. Vissa brister har upptäckts avseende 
följsamhet av rutiner till exempel saknas viss dokumentation som ska bifogas 
redovisningsunderlag. Insatser har gjorts utifrån resultaten med bland annat information 
till kontoret samt ändrade rutiner för att detta framgent inte ska kunna ske. I 
introduktionen av nyanställda ingår från och med i år information om samtliga områden. 
Under året har arbete också initierats för att begränsa antalet behöriga beställare i 
organisationen. Ett begränsat antal beställare innebär en lägre risk för felaktigheter 
eftersom mer fokus kan läggas på insatser till dessa personer. Det här arbetet kommer 
att slutföras under 2020.  
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges 
budget i sin helhet och har arbetat med samtliga av kommunfullmäktiges mål. Särskilt 
fokus har legat på de övergripande målen och organisationsmålen. Kommunstyrelsens 
arbete har varit mer omfattande inom vissa de verksamhetsnära målen genom de 
budgetuppdrag som gavs till kommunstyrelsen. 
I kommunfullmäktiges budget fanns ett fokus för kommunstyrelsen att driva uppdrag 
inom rubrikområdena Trygghet i staden, Medmänsklighet i social omsorg och 
Äldreomsorg för ett värdigt liv. Många uppdrag handlade om att samordna och driva 
utvecklingsarbete inom stadens organisation, till exempel miljö- och klimatfrågor under 
rubrikområdet Väg till hållbar stad. Flera uppdrag gavs inom personalområdet och 
arbetsgivarperspektivet, liksom utveckling inom området styrning och uppföljning. 
Stadsledningskontoret har under året prioriterat skyndsamt genomförande av de 
budgetuppdrag som tydligt inneburit en förändring genom ny aktivitet, styrning eller 
arbetssätt då dessa till del även varit en förutsättning för det förändringsarbete som hela 
stadens verkställighet av kommunfullmäktiges budget varit inriktad mot. 

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett 
införande av motprestation för försörjningsstöd 
inom socialtjänsten 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en 
översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla 
och förbättra för företag 

Ja 

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av 
sommarjobb till unga 

Ja, se rapportering nedan (avsnitt 3.2.1). 

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att förbereda 
införandet av utmaningsrätt i staden 

Nej, beslut i kommunfullmäktige 17/10 2019 att 
stoppa införandet till och med september 2022. 

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
tillsammans med Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att kartlägga möjligheterna att skapa YA-jobb och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom stadens 
förvaltningar och bolag 

Nej, nämnden för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning redovisar uppdraget i sin 
årsrapport 2019. Stadsledningskontoret 
rapporterar uppdraget i första samlingsärendet 
våren 2020 till kommunstyrelsen (2020-03-11). 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram 
gemensamma riktlinjer för stadens 
avhopparverksamhet 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag 
för hur stadens trygghetsfrämjande arbete kan 
samordnas och effektiviseras 

Ja, fullgjort KS 2020-01-15. 

Kommunstyrelsen ska ingå avtal med 
polismyndigheten om utbyggnad av 
kamerabevakningen av brottsutsatta och otrygga 
platser 

Nej, delrapporterat till kommunstyrelsen 2019-09-
25. Tas upp i kommunstyrelsen 2020-06-17. 

Framtiden AB ges i uppdrag att se över 
möjligheten till bid-inspirerande samarbeten och 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa "en väg 
in" till staden för att samordna initiativ 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda Ja 
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

förutsättningarna för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för personer som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck med relevanta 
aktörer 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna 
stadens förebyggande arbete mot radikalisering 
och våldsbejakande extremism 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda 
införandet av LOV inom ledsagning 

Nej, pågår, tar upp rapport (steg 2) kvartal 1 2020 
och slutrapport kvartal 4 2020. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att 
metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorg är evidensbaserade 

Nej, pågår, redovisning av uppdraget antecknades 
i kommunstyrelsen 2019-08-21. Tas upp i 
kommunstyrelsen 2020-06-17. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp 
barnavårdsutredningar kvalitetssäkras och 
genomförs skyndsamt i enlighet med lagkrav 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla 
tillgänglighetsdatabasen till en mer användbar 
guide 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan för att säkerställa antalet 
korttidsplatser 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda 
införandet av LOV inom äldreboenden 

Nej, pågår, ärendet bordlagt till 2020-02-05 i 
kommunstyrelsen 2020-01-15. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla 
värdighetsgarantierna, även för äldreboenden, 
samt utreda ett kompensationssystem när det 
brister 

Nej, återremiss enligt yrkande i kommunstyrelsen 
2019-10-09. Pågår, rapporteras i 
kommunstyrelsen 2020-05-20. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
införandet av en äldrenämnd 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa 
stadens äldreboendeplan som säkrar 
äldreboendeplatser fram till 2035 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att 
det finns hälsofrämjande aktiviteter för såväl 
medarbetare som äldre för en god hälsa. 

Ja 

Göteborgs Stadshus AB i samverkan med 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda det 
framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern 

Nej. Kulturnämnden har hemställt om en utökning 
av uppdraget kommunfullmäktige givit åt Stadshus 
AB i samarbete med kommunstyrelsen. 
Hemställan bereds av stadsledningskontoret i 
samverkan med Stadshus AB. Efter att 
kommunfullmäktige behandlat hemställan kommer 
uppdraget genomföras av Stadshus AB i 
samverkan med kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ska ta initiativ för att samarbetet 
kring Göteborg-Oslo-sträckan ska utvecklas 

Ja 

Kommunstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden 
ges i uppdrag att justera och uppdatera stadens 
miljöprogram 

Nej, pågår, information om övergripande struktur 
för stadens nya miljöprogram i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknat 
i kommunstyrelsen 2019-11-20. Tas upp i 
kommunstyrelsen i april 2020. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett 
lämpligt miljöledningssystem för stadens 
verksamheter 

Nej, pågår, inriktning godkänd. Tas upp i 
kommunstyrelsen i april 2020. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan 
med berörda aktörer utreda hur stadens 
uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart 

Ja, inriktning godkänd 2019-05-29. Fullgjort i 
kommunstyrelsen 2020-01-15. 
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att 
likvärdiga personalförmåner erbjuds i hela staden 
under 2019 och att det finns en grundnivå som 
ska gälla alla medarbetare 

Ja, ärendet bordlagt till 2020-02-05 i 
kommunstyrelsen 2020-01-15 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur 
avtalet om särskild anställningstrygghet kan 
avvecklas 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp 
nämnders och bolags befattningsbeskrivningar 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp att 
stadsdelarnas arbete med intraprenad är likställt 
och i enlighet med stadens reglemente 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över 
Personalutskottets mandat, befogenheter och 
resurser 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt 
regelverk för användandet av eget kapital i 
nämnder 

Ja 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en 
översyn av stadens investeringsstyrning 

Nej, pågår, återremitterat till 
stadsledningskontoret. Delrapporterar uppdraget i 
kommunstyrelsen 2020-02-26 samt lämnar 
slutgiltig översyn i Förutsättningar för Göteborgs 
Stads budget 2021–2023 i maj. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över 
regelverket för avställning av kommunala lokaler 

Nej, pågår. Rapporteras i uppföljningsrapporter 
2020 för kommunledningen. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt 
uppföljningssystem med mål, indikatorer samt 
delmål. Delmålen ska utgå från 2017 eller 2018 
års aktuella läge 

Ja 

3.2.1 Redovisning av budgetuppdrag till kommunstyrelsen som nämnd 

Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019 till stadens nämnder och bolag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga 
Stadsledningskontoret erbjuder i normalfallet några studenter praktikplatser. Under 
2019 har detta dock inte varit möjligt på grund av övergången till aktivitetsbaserat 
arbetssätt i nya lokaler. Verksamhetsåret 2020 planerar stadsledningskontoret att 
erbjuda några studenter praktikplatser igen. Under sommarperioden är den verksamhet 
som bedrivs på kontoret begränsad i omfattning, vilket påverkar lämpligheten att 
erbjuda sommarjobb till ungdomar. Under sommaren 2019 har stadsledningskontoret 
inte haft några sommarjobbare. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen 
förklarar uppdraget fullgjort. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 

4.2 Resultaträkning 

Bokslutsutfallet analyseras i avsnitt 2.3.1 analys av årets utfall. Stadsledningskontorets 
bokslut innehåller anslag och samordningsuppdrag som i sin helhet finansieras av 
kommuncentrala poster eller via intäkter från andra nämnder i staden. Posterna påverkar 
inte resultatet men omfattningen är ofta olika från år till år och bidrar därmed till 
avvikelser vid jämförelser mellan åren både i resultaträkningen och balansräkningen. 
Dessutom finns tidsbegränsade uppdrag och projekt med varierande omfattning från år 
till år. 
Intäktsposten bidrag är lägre än föregående år då genomförandeorganisationen för 
införandet av nya skolnämnder 2018 hade en finansiering på 24,7 mnkr. 
På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre jämfört med 2018 huvudsakligen på 
grund av avslutandet av ovannämnda projekt under 2018 som har sänkt 
personalkostnaderna under 2019 med 14,7 mnkr. Under 2018 hade också den politiska 
verksamheten kostnader för avgångsvederlag på ca 8,0 mnkr. 
I övriga verksamhetskostnader är kostnaderna för lokalhyror högre jämfört med 2018 på 
grund av den högre hyran (4,0 mnkr) för Högvakten jämfört med Traktören samt att 
Börssalen har öppnats igen med en hyreskostnad på 8,4 mnkr. Kostnaderna för köp av 
entreprenad och tjänster är högre jämfört med 2018 huvudsakligen på grund av 
ersättning på 11,5 mnkr till en fristående skola för 2018, en ersättning som har belastat 
årets resultat men som avser en reglering från föregående år. Kostnaderna för köp av 
entreprenad och tjänster har vidare påverkats av avslutandet av projektet 
genomförandeorganisationen för införandet av nya skolnämnder genom att kostnaderna 
har minskat med 8,6 mnkr. 

  2019 2018 

Taxor, avgifter och ersättningar 114 093 115 229 

Hyror och arrenden 554 109 

Bidrag 72 123 112 530 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenader 5 725 7 610 

Övriga intäkter 35 1 

Summa verksamhetens 
intäkter 192 528 235 480 

   

Löner, ersättningar och övriga 
förmåner -245 917 -262 653 

Sociala avgifter och 
pensionskostnader -94 363 -100 672 

Summa personalkostnader -340 279 -363 325 

   

Lokal- och markhyror -38 635 -25 854 

Energi -733 -657 

Förbrukningsmaterial och 
reparationer -4 454 -6 087 

Köp av entreprenad och tjänster -88 451 -81 823 
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Övriga verksamhetskostnader -63 088 -67 248 

Summa 
verksamhetskostnader -535 640 -544 995 

   

Avskrivningar   

Summa avskrivningar 0 0 

   

Summa verksamhetens 
kostnader -535 640 -544 995 

   

Verksamhetens 
nettokostnader -343 112 -309 515 

   

Kommunbidrag 388 937 320 650 

Kommunbidragstillägg -18 300 5 900 

Summa kommuninterna 
fördelningar 370 637 326 550 

   

Ränteintäkter 8 0 

Övriga finansiella intäkter 0 1 

Summa finansiella intäkter 8 1 

   

Räntekostnader -15 -7 

Övriga finansiella kostnader -20 -5 

Summa finansiella kostnader -35 -12 

   

Resultat 27 497 17 024 

4.3 Balansräkning 

Balansomslutningen per 2019-12-31 uppgick till 134,4 mkr (127,7) vilket innebar att 
omslutningen har ökat med 6,7 mnkr jämfört med 2018. Samtliga tillgångar i nämndens 
balansräkning utgörs av omsättningstillgångar där de stora förändringarna består av 
interimsfordringar som avser kostnader som nämnden fått faktura på under året men 
som hör till kommande räkenskapsår. Samtliga skulder i nämndens balansräkning 
utgörs av kortfristiga skulder där de stora förändringarna består av upplupna 
personalkostnader som har minskat till följd av att upplupna avgångsvederlag har 
minskat under året. Nämndens egna kapital uppgick 25,0 mnkr vid årets ingång. 
Därefter har kommunstyrelsen i bokslutsberedningen fattat beslut om att återredovisa 
17,0 mnkr enligt nämndens förslag. Årets resultat om 27,5 mnkr gör att det egna 
kapitalet uppgifter till 35,5 mnkr vid årets slut. 

  2019 2018 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 0 0 

Övriga immateriella 
anläggningar 0 0 

Maskiner och inventarier 0 0 
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Summa anläggningstillgångar 0 0 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd och lager 247 267 

Kundfordringar 3 251 1 405 

Icke räntebärande kortfristiga 
fordringar 84 398 83 982 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 29 588 22 337 

Kassa och bank 16 937 19 735 

Summa omsättningstillgångar 134 306 127 726 

   

Summa tillgångar 134 420 127 726 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Ingående balans eget kapital -25 023 -16 862 

Justeringar 17 023 8 862 

Resultat -27 497 -17 024 

Summa eget kapital -35 497 -25 023 

   

Långfristiga skulder   

Avsättning för pension och 
andra förpliktelser 0 0 

Summa långfristiga skulder   

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder -27 767 -27 557 

Momsskuld -129 -290 

Skulder till staten -38 225 -33 545 

Övriga kortfristiga skulder 0 -1 165 

Upplupna personalkostnader -16 693 -27 402 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -16 108 -12 743 

Summa kortfristiga skulder -98 923 -102 702 

   

Summa skulder och eget 
kapital -134 420 -127 726 
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5 Särskilda redovisningar 

5.1 Anslaget Personal- och kompetensförsörjning 

Budgetpost Personal-/kompetensförsörjning ska bidra till att staden klarar 
kompetensförsörjningsutmaningen. Anslaget ska stödja personal- och 
arbetsgivarpolitiken utifrån ambitionerna i kommunfullmäktiges budget. Insatserna 
2019 har legat väl i linje med Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–
2023. 
Bemanning 
På bland annat utbildningsmässor, arbetsmarknadsdagar och i sociala medier 
marknadsförs Göteborgs Stads alla olika yrken och utbildningsvägar för dessa. Utöver 
detta har bioreklam syftat till att öka kännedomen om staden och dess yrken och 
karriärvägar. För att förenkla för förvaltningar och bolag att kommunicera 
arbetsgivarvarumärket som en stad på ett tydligt och professionellt sätt har den så 
kallade verktygslådan uppdaterats och en digital version lanserades under sommaren. 
Kompetensförsörjning tillsammans är ett samarbetsprojekt mellan 14 förvaltningar och 
bolag inom stadsutveckling. Målet är att tillsammans skapa ökade möjligheter att 
attrahera, rekrytera och behålla konkurrensutsatt teknisk kompetens. Genom projektet 
har ett nytt arbetssätt skapats, som ger värden i form av tydligare avsändare gentemot 
målgruppen. Resurser sparas genom gemensam marknadsföring och nya arbetssätt och 
verktyg som gynnar staden på lång sikt har arbetats fram. För målgruppen skapas 
värden som bättre arbetsklimat och anställningsförhållanden, minskat avstånd mellan 
förvaltningar och bolag inom stadsutveckling samt tydlighet och struktur. Projektet 
pågår till och med 2020. 
Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare genomförs i samverkan med 
Chalmers, näringslivet/branschen och med Göteborgsregionens kommunalförbund som 
utbildningsanordnare. Programmet skapar nätverk mellan traineer, kontaktpersoner, 
handledare och mentorer från både offentlig och privat sektor. Då konceptet visat sig 
vara mycket framgångsrikt startade en sjätte omgång i september. Ambitionen är att 
genomföra tio omgångar under perioden 2014–2023. 
Kompetensutveckling 
Utifrån framtagna kompetensförsörjningsplaner lämnas visst stöd till 
kärnverksamheterna för strategiska utvecklingsbehov av gemensam karaktär. 
Projektet Ung omsorg visar att högstadieungdomar som arbetar inom stadens 
äldreomsorg blir mer positiva till äldreomsorgen och ofta kan tänka sig att arbeta där 
efter gymnasiet. Projektet är så framgångsrikt att det bedöms kunna genomföras inom 
ram i ett senare skede. 
Alla stadsdelar har arbetat med omfattande satsningar inom både äldreboende och 
ordinärt boende för att skapa samsyn kring lagar, riktlinjer och rutiner. Satsningarna har 
varit riktade till såväl enhetschefer som omsorgshandledare och omsorgspersonal. 
Resultat som beskrivs är en bättre stabilitet i verksamheten och förståelse för vad 
Individens behov i centrum (IBIC) står för samt hur det ska användas i det dagliga 
arbetet. Grunden har lagts för en kunskap/samsyn om social dokumentation och en 
introduktion för att arbeta med de nya genomförandeplansmallarna. Det påbörjade 
arbetet behöver fortsätta för att säkerställa gemensamt synsätt och arbetssätt. 
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns behov av att utöka antalet sjuksköterskor 
med vidareutbildning.  Ett antal sjuksköterskor har haft möjlighet att specialistutbilda 
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sig inom områdena Vård av äldre och Psykiatri enligt samma koncept som Västra 
Götalandsregionen har, vilket innebär att de studerar på halvfart med bibehållen lön. 
Chefer uttrycker att arbetsglädjen på arbetsplatsen ökar med den nya kunskapen och att 
den leder till bättre vård. 
Avseende funktionshinderområdet har utbildningarna i princip varit fulltecknade och 
deltagarna har fått kunskaper som utvecklar den verksamhet de arbetar i. Inom projekt 
Välfärdsteknik är nu 57 enheter igång med att använda digital teknik som pedagogiskt 
hjälpmedel. Införandet av IBIC (individens behov i centrum) inom 
funktionshinderområdet blev försenat till november, då Treservas modul inte blev klar 
som planerat. 
I syfte att förbättra kvaliteten samt öka stabiliteten har medel för socialsekreterarnas 
arbetssituation nyttjas så att stadens plattformar genomför kompetensutvecklingsinsatser 
för medarbetare på såväl socialsekreteranivå som förste socialsekreterar- och 
enhetschefsnivå. Dessutom sker ett arbete över områdesgränserna, exempelvis genom 
ett samverkansprojekt mellan Barn och unga och Funktionshinder. För att öka barns 
delaktighet utifrån att barnkonventionen blir svensk lag 2020 pågår en satsning, där 
Västeråsmodellen är ett exempel som kan nämnas. Ytterligare aktiviteter har handlat om 
att sprida information om aktuell kunskap och nya forskningsrön. Enhetschefsnätverket 
är navet i arbetet med att hålla ihop staden. Plattformsarbetet ses som en bidragande 
orsak till att personalomsättningen inom området minskat. 
De utbildningssatsningar inom förskolan som får stöd av kompetensförsörjningsanslaget 
redovisar att kompetensen hos barnskötarna höjs redan under pågående utbildning. 
De språkutvecklande insatserna inom utbildningsområdet har lett till att lärarna 
förändrat sina arbetssätt och att de har blivit bättre på att följa elevernas utveckling i 
lärandet. Rapporter finns på Center för skolutvecklings hemsida. 
De digitala utbildningssatsningarna har resulterat i nya undervisningshandlingar och en 
större medvetenhet om när och hur det digitala arbetet ska göras. Utbildningarna visar 
även på ny teknik som kan användas direkt i undervisningen. 
Utbildningarna gällande neuropsykiatriska funktionshinder inom gymnasieskolan har 
gett lärarna grundläggande kunskaper om hur man arbetar med elever med en sådan 
problematik, vilket gett förutsättningar för att anpassa undervisningen så att eleverna 
därmed lyckas bättre. 
Inom gymnasiesärskolan har tre lärare påbörjat utbildning till speciallärare med stöd av 
anslaget, för att kunna kombinera arbete och studier. Vuxenutbildningen (SÄRVUX) 
har under året inte lyckats få med någon lärare på sådan utbildning. Orsaken till att inte 
fler lärare kunnat påbörja utbildning är att många lärare inte uppfyller kraven för att 
komma in på utbildningen till speciallärare. 
Anställda barnskötare, stödassistenter och undersköterskor studerar dels yrkessvenska 
och dels gymnasial grundutbildning, där utbildningen bekostas av Omställningsfonden 
och där budgetpost Personal-/kompetensförsörjning ger visst stöd till vikarier för att ett 
större antal ska ha möjlighet att delta på dessa utbildningar. 
Chefsförsörjning 
Första omgången av Göteborgs Stads utvecklingsprogram för förvaltnings- och 
bolagschefer startade i oktober och omgång två startar våren 2020. Ytterligare en start 
planeras hösten 2020. 
Under våren har en ny omgång startats av Morgondagens chef och ytterligare en är 
planerad under hösten. Programmet Morgondagens chef för chefer pågår. Vidare har en 
stadengemensam introduktion för nya chefer arbetats om och utökats till två dagar fr o 
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m hösten 2019. Vid de två tillfällen som introduktionen genomförts under hösten har 
alla tillgängliga platser varit fulltecknade. Utvärderingarna visar på en hög 
nöjdhetsgrad. 

5.2 Visselblåsarfunktion 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att inrätta en visselblåsarfunktion. Avsikten var att 
öppna en särskild kanal för tips om allvarliga oegentligheter inom stadens 
organisationer. 
Inkomna ärenden under 2019 
Under året inkom 59 tips. Under föregående år inkom 79 tips och under 2017 inkom 59 
tips, dock är inte siffrorna jämförbara över åren då visselblåsarfunktionen under 2019 
registrerat tips på ett nytt sätt. Dels har tips som gäller samma omständigheter och 
organisation registrerats inom samma tipsnummer, vilket inte gjorts tidigare år och då 
renderat större antal unika tipsnummer. Dels har den externa mottagarfunktionen av tips 
nu också möjlighet att sända sådana tips som de bedömer falla tydligt utanför 
visselblåsarfunktionens område och som inte indikerar att några oegentligheter begåtts 
direkt till berörd förvaltning/bolag. Även detta ger en lägre statistik jämfört med tidigare 
år. Följden har blivit att de tips som inkommit under 2019 i större utsträckning har varit 
relevanta. Bedömningen är att arbetsbelastningen på funktionen varit minst lika hög 
som under 2018, då fler tips har hållits ihop och utretts av funktionen jämfört med 
tidigare år. Under året har också två externa utredningar initierats. Dessa beräknas vara 
klara i början av 2020. Göteborgs Spårvägar omfattas av flest tips. Övriga tips har varit 
av varierande karaktär och har bland annat handlat om arbetsmiljöfrågor, 
tjänstetillsättningar, upphandling, bisysslor och jävsliknande situationer. Med några 
undantag har tipsen varit anonyma. En komplett sammanställning av inkomna tips finns 
i en logglista som kommer att delges kommunstyrelsen som ett anmälningsärende i 
likhet med den kvartalsvisa rapportering som sker under året. 
Göteborgs Spårvägar AB 
Under 2018 inkom 25 visselblåsärenden som rörde koncernen Göteborgs Spårvägar. 
Stadsledningskontoret har med anledning av detta haft en utökad uppsikt och 
kontinuerlig dialog med koncernen och dess ledning under 2019. Som ett led i denna 
uppsikt har visselblåsarfunktionen exempelvis träffat styrelserna i koncernen på ett 
gemensamt möte. Under 2019 har det inkommit ytterligare drygt 30 tips varav 
majoriteten berör affärsområdet banteknik, som inte tidigare varit föremål för tips. De 
tips som berör banteknik utreds av en extern leverantör. Tipsen handlar främst om 
missbruk av arbetstid, privat nyttjande av bolagets egendom, samt misstänkta 
kopparstölder. Visselblåsarfunktionens initiala utredning stärkte misstankarna kring att 
oegentligheter begåtts. Göteborgs Spårvägar AB har därför själva beställt en fördjupad 
utredning för att klarlägga vad som skett på individnivå inom affärsområde banteknik. 
Utredningarna kommer att presenteras samlat i början av 2020. Bedömningen från 
föregående år att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förändra 
koncernen i önskvärd riktning har stärkts ytterligare och stadsledningskontoret kommer 
fortsatt att ha utökad uppsikt över bolagen under 2020. 
Göteborgs Stads Parkering AB 
Under 2019 inkom ett tips avseende Göteborgs Stads Parkering AB som bedömdes 
kvalificera sig för extern utredning, då tipset dels avsåg två personer i ledande ställning 
(VD och IT-chef), dels innehöll misstankar om allvarliga oegentligheter. Tipset beskrev 
risk för jäv vid köp av konsulttjänster, samt att man frångått lagstiftning eller riktlinjer i 
upphandlingar av konsulter, representation och resor. Utredningen innefattar en 



36 

genomgång av fakturor, avtal, upphandlingsdokumentation, analys av e-post samt 
intervjuer. Resultaten jämförs mot lagstiftning, riktlinjer och befintliga avtal. Fokus är 
att klarlägga vem som varit ansvarig om brister och oegentligheter framkommer. 
Utredningen beräknas vara klar i början av 2020. 
Arbetet med funktionen under året 
Då avtalet med den externa leverantören löpt ut har det skett en ny upphandling under 
året. Detta har inneburit att resurser har lagts dels på upphandlingen, dels på att etablera 
arbetssätt och rutiner med den nya leverantören. Från och med den första juni har 
funktionen en ny leverantör som ansvarar för mottagning av inkomna tips. I samband 
med denna upphandling har mottagning respektive utredning av tips separerats från att 
tidigare ha legat hos samma leverantör. Vad gäller utredning av tips rörande allvarliga 
oegentligheter nyttjas istället stadens ramavtal, och det görs en förnyad 
konkurrensutsättning kopplat till varje tips som bedöms behöva utredas externt. Trots 
att en resursmässig förstärkning gjorts till funktionen under året har tiden till att arbeta 
förebyggande mot oegentligheter trots allt varit begränsad. Detta då hanteringen av tips 
tagit merparten av arbetstiden, då det varit en stor inströmning av tips. Under 2020 
känns det angeläget att se över hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter kan 
prioriteras i förhållande till tipshanteringen. 
Kostnader 
Kostnaden för den externa visselblåsarfunktionen (mottagning och utredning) har under 
året varit ca 700 000 kr. Den totala kostnaden under 2018 uppgick till ca 400 000 kr. 
Anledningen till att kostnaden är högre under 2019 är att två externa utredningar under 
året har bekostats av visselblåsarfunktionen, jämfört med ingen extern utredning 2018. 

5.3 Senior Göteborg och Äldreombudsmannen 

Senior Göteborg är stadens utvecklingsenhet för äldrefrågor och uppdraget är att initiera 
och driva utvecklingsinitiativ för att Göteborg ska bli en ännu bättre plats att åldras på. 
Enhetens verksamhetsområden är åldersvänlig stad, välfärdsteknik och 
kompetensförsörjning inom vård och omsorgsområdet. Sedan mars månad har även 
Äldreombudsmannen varit knuten till utvecklingsenheten. 
Åldersvänliga Göteborg – med äldre, inte för 
Första fasen i att sammanställa en basutvärdering som beskriver nuläget av 
åldersvänligheten av Göteborg utifrån seniorers behov, erfarenheter och synpunkter 
presenterades för kommunstyrelsen under våren. Efter sommaren rekryterades cirka 
trettio seniora framtidsutvecklare som bidrar ideellt med sina livserfarenheter, 
kunskaper och engagemang för att driva egna initiativ för en åldersvänlig stad. 
Tillsammans har de utvecklat idéer och valt uppdrag där det finns behov av 
förbättringar. Ett annat uppdrag är att delta i arbetet med handlingsplan för 
Åldersvänliga Göteborg som påbörjades under hösten. Tio stycken framtidsutvecklare 
tillsammans med tjänstepersoner från olika förvaltningar och allmännyttan utgår från 
resultatet i Basutvärderingen och undersöker behov djupare för att tillsammans utifrån 
sina kunskaper ta fram åtgärder till kommande handlingsplan. 
På FNs internationella äldredag den 1 oktober genomfördes Göteborgs Stads första 
rullatorlopp i Trädgårdsföreningen. Cirka 220 seniorer som använder olika typer av 
gånghjälpmedel deltog i loppet och syftet var att synliggöra äldres behov att kunna röra 
sig i stadsmiljön samt på ett lustfyllt sätt främja rörelse och hälsa för äldre personer som 
använder gånghjälpmedel. 
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Innovationsprojekt med välfärdsteknik och förbättringar av boendemiljön 
Inom ramen för GRs samverkansplattform AllAgeHub driver Senior Göteborg 
innovationsprojekt på två äldreboende; Kaggeleds äldreboende och Åkerhus 
äldreboende. Resultatet från dessa projekt ska sedan användas i stadens program för 
nybyggnation och ombyggnation av äldreboende. 
På Kaggeleds äldreboende handlar det om att förstå vilka förbättringar i inom- och 
utomhusmiljön som ökar hyresgästernas välbefinnande. På Åkerhus äldreboende är 
utmaningen att förstå; Hur kan välfärdstekniktjänster öka hyresgästernas välbefinnande. 
Projektteamen på respektive boende har tillämpat metoden användardriven innovation, 
innovationsguiden.se , och därmed fått kunskap i och metoder för hur hyresgästernas 
röster och behov både kan och ska vara utgångspunkten i förändrings- och 
förbättringsarbetet. Metoden skapar förutom delaktighet för både hyresgäster (även för 
personer med långtgående demenssjukdom) och personal också ökad förståelse och 
engagemang i själva genomförandefasen av förändringen. 
På Kaggeleds äldreboende har samtliga hyresgäster en demensdiagnos och här 
framförde hyresgästerna följande: 

• Att de vill kunna röra sig fritt i huset och träffa andra hyresgäster 

• Att de vill fortsätta att vara aktiva och göra det de alltid har gjort 

• Ha närhet och gemenskap med personalen och ha möjlighet till lugn och ro 
tillsammans med andra hyresgäster samt personal 

En forskare med fokus på miljöaspekter för att skapa god hälsa engagerades för att göra 
en evidensbaserad bedömning av den fysiska miljön på Kaggeled och för att ge förslag 
på åtgärder i bl a utomhusmiljön. Detta har bland annat resulterat i en rapport med en 
gedigen kunskap om vikten av att skapa hälsofrämjande miljöer på både befintliga och 
nya äldreboenden. Nu pågår bygg- och markåtgärder på Kaggeled som möter 
hyresgästernas önskemål om att bättre kunna orientera sig i huset, att komma ut, 
tillskapande av fler ytor och "rum" där hyresgästerna kan vara aktiva och tex fika eller 
träna eller dra sig tillbaka tillsammans med andra hyresgäster eller personal. 
På Åkerhus äldreboende synliggjorde hyresgästerna tre viktiga förbättringar/behov: 

• jag vill kunna larma och prata med personalen oavsett var jag befinner mig 

• jag vill ha ljus till toaletten på kvällen/natten så att jag slipper vara rädd för att 
falla 

• jag vill veta vilken dag det är idag, vad serveras i restaurangen, vem jobbar, när 
är det allsång? 

Nu pågår test av välfärdstekniklösningar som svarar mot de tre 
förbättringsåtgärder/behov som hyresgästerna tydliggjort enligt ovan. 
På Åkerhus testas också den vridbara toaletten WeC. Den är vridbar och höj- och 
sänkbar med ryggstöd och fällbara armstöd. 
Hyresgästen som har stolen installerad är rullstolsburen och kan vrida WeC till en bra 
position för att förflytta sig från rullstol till toalett. Personalen kan stå i bra 
arbetsställning och använda höjdjusteringen som uppresningshjälpmedel för att 
minimera tunga lyft. Brukaren tycker att det går bättre och att det är lättare att använda 
badrummet. 
Kompetensförsörjning- hos oss kan du levla (level up) 
För att klara personal och kompetensförsörjningsbehoven så är det nödvändigt att arbeta 
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på många olika sätt. Det handlar om att: 

• Attrahera och rekrytera 

• Bibehålla och säkra befintlig kompetens 

• Motivera och utveckla medarbetare 

• Förnya och utveckla verksamheten och identifiera behov av ny kompetens 
SKR och Kommunal har enats om en avsiktsförklaring som avser kompetenshöjande 
insatser inom äldreomsorgen, vilket innebär en tydlig modell för yrkesutveckling där de 
olika nivåerna vårdbiträde, undersköterskor och undersköterskor med 
specialistutbildning definieras. Under året har ett arbete bedrivits för att konkretisera 
och differentiera arbetsuppgifternas svårighetsgrad och kompetens. Det finns nu ett 
stödmaterial till stadsdelarna för att planera och organisera i verksamheterna kan 
använda som är anpassad både för hemtjänsten och för äldreboende. 
Det har även tagits fram foton och citat från verksamheten samt filmer till platsannonser 
i syfte att användas vid rekryteringssammanhang samt vid olika mässor och 
marknadsföringsaktiviteter exempelvis i sociala medier. För mer information se; 
goteborg.se/levla. 
Äldreombudsmannen 
Äldreombudsmannen har för perioden mars –november fått in 563 synpunkter på 
stadens verksamheter. Utav dessa har 163 synpunkter inkommit via telefon/post/mail. 
Äldreombudsmannen har varit ute på ett 40-tal olika arenor såsom pensionärsråd- och 
organisationer, intresse - och brukarorganisationer samt verksamheter i staden. En 
uppskattning är att det lämnats 400 synpunkter. 
En fördjupad analys av underlaget sker på helår och vad som redan nu går att se är två 
mönster som identifierats som synpunkter till Äldreombudsmannen: 

• Behov av fungerande information och kommunikation i den digitala och i den 
fysiska miljön 

• Ett annat mönster är att utöver de områden som identifierats för en Åldersvänlig 
stad tillkommer ytterligare ett område som handlar om rättigheter i kontakt med 
stadens, exempelvis; bostadsanpassning, bostadskontrakt, skadeanmälan i 
kollektivtrafik, åldersdiskriminering som senior arbetskraft. 

5.4 Barnkonventionen 

Utgångsläget i Göteborgs Stad är att barnrättsarbetet bedrivs lokalt och i alla 
verksamheter. Arbetssättet skiljer sig därmed från både från Stockholm och Malmö som 
bedriver barnrättsarbetet genom ett väl utvecklat kommuncentralt stöd till stadens 
anställda. Stödet omfattar bland annat styrande dokument, stödmaterial och 
kompetenshöjande insatser. 
Sedan september 2019 finns en särskild sida på goteborg.se om barnkonventionen med 
en gemensam kommunikation samt länkar till utredningar och webbaserade utbildningar 
i frågan. Stadsledningskontoret har påbörjat framtagandet av en stadenövergripande 
kompetensplattform för basutbildning inom området mänskliga rättigheter. Här föreslås 
barnkonventionen att få en central plats. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samlar sedan flera år ett nationellt 
barnrättsnätverk där ett 20-tal kommuner deltar. Göteborgs Stad deltar med en 
representant i nätverket, vilket dock är under utredning då SKR ställer krav på 
kommuner om en kommuncentralt beslutad strategi. Utan en sådan kan en 
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observatörsstatus komma ifråga. Med ett etablerat ungdomsfullmäktige har staden ett 
viktigt verktyg för barnrätt i praktiken, något SKR:s barnrättsnätverk ställer sig mycket 
positiva till. 
Ungdomsfullmäktige uppmärksammade barnkonventionen 30 år den 20 november på 
Börsen då runt 200 personer, barn och vuxna, samlades för ett öppet stormöte, mingel 
och dialog under rubriken Barns rättigheter – Mänskliga Rättigheter. Mötet syftade till 
att tillsammans hitta nästa steg i Göteborg stads barnrättsarbete utifrån 
ungdomsfullmäktiges vision – Göteborg som stad är världsbäst på ungas delaktighet och 
unga göteborgare är världsbäst på att vara delaktiga. 
Stadsledningskontoret har genomfört en kartläggning av Göteborgs stads arbete med 
barnkonventionen inför att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Barnkonventionen 
är en del av den internationella folkrätten och mänskliga rättigheter. En del av 
kartläggningen har varit att jobba utifrån barns egna perspektiv (artikel 12). Därför har 
stadsledningskontoret intervjuat barn om konventionens betydelse för dem, hur de ser 
på samtiden och att växa upp i Göteborg. 
Kartläggningen visar att en hel del bra arbete med barnkonventionen pågår lokalt i 
stadens verksamheter och det finns flera exempel på gott arbete i enskilda verksamheter 
eller områden. Arbetet är dock ofta personbundet och intressestyrt och en hel del 
verksamheter utgår från ett barnperspektiv och inte ett barnrättsperspektiv. Det går 
också att utläsa av svaren att de instanser i staden som arbetar aktivt och strategiskt med 
barnrättsfrågan också är de som gjort särskilda insatser inför att barnkonventionen som 
lag träder i kraft 1 januari 2020. Svaren är samstämmiga kring utmaningar varav en av 
de mer framträdande är bristen på kompetens i frågan. 



Uppdrag utanför budget till kommunstyrelsen och uppdrag från kommunstyrelsen till stadsledningskontoret Bilaga 2

Datum
Från KF 

eller KS
Diarienr Uppdrag kortnamn Ärendetext Till KS

2019-02-12 KF 1415/19 Fossilfria inköp 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Inköp- och 

upphandlingsnämnden och Kretslopp- och vattennämnden, påskynda 

arbetet i att stötta stadens alla nämnder och bolag att göra upphandlingar 

och inköp för att minska klimatpåverkan från plast och engångsmaterial.

3. Uppdragen ska påbörjas under 2019 och återrapporteras i samband med 

ordinarie uppföljning.

2020 Q4

2019-12-11 KS 1227/19 Anställningstrygghet Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om den särskilda 

anställningsryggheten kopplad till Samverkan Göteborg enligt 

protokollsbilaga 1§7 har medfört undanträngningseffekter där kvalificerade 

söknde trängs undan av ej kvalificerade medarbetare som omplaceras inom 

ramen för den särskilda anställningstryggheten. Detta med återrapportering 

under första kvartalet 2020.

2020-03-25

2019-12-11 KS 1110/19 Program trygghetsfr. 

och brottsförebygg. 

arbete

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett nytt program för det 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden med stöd av 

social resursnämnd.

2020-06-17

2019-12-10 KF 0320/13 Om- och tillbyggnad av 

Gbg:s  konstmuseum

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med kulturnämnden, 

fortsätta arbetet lokalt, regionalt och nationellt för att realisera Higabs 

förstudie gällande en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. I 

arbetet inkluderas de uppdaterade ekonomiska bedömningarna i 

tjänsteutlåtandet. 

2020 Q4

2019-12-10 KF 1140/19 Barn som förs 

utomlands

Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med 

social resursförvaltning och grundskoleförvaltningen skyndsamt utreda hur 

och var det fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som 

förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.

2020-02-26



2019-05-22 KS 1217/19 Fossilfritt Göteborg - 

fossilfria fordon och 

arbetsmaskiner

Yrkande från S,D,M,V,MP och C. 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 

och bolag utreda och återkomma med nedanstående förslag. Skulle 

utredningen visa på att de åtgärder som föreslås i rapporten kan 

effektiviseras för att ge största möjliga klimatnytta genom justerad 

utformning, så ska förslag på sådana justeringar återredovisas till 

kommunstyrelsen.

2020-01-15

2019-12-11 KS 1442/19 Interreligiöst arbete Stadsledningskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med 

kulturförvaltningen, utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna 

fortsätta utanför Göteborgs Interreligiösa Center. Utredningen ska innehålla 

förslag på hur Göteborgs stad kan stötta ett sådant arbete, beskriva 

utformning av uppföljning och utvärdering från stadens sida samt innefatta 

ekonomiska konsekvenser.

Tid för rapportering till kommunstyrelsen är inte fastställd.

2019-11-20 KS 1391/19 Utvärdera BRG.s utb. 

"Förenkla helt enkelt"

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera Business Region 

Göteborgs utbildning "Förenkla helt enkelt" och återkomma med förslag på 

utvecklingsområden med diarienummer 1391/19.

2020-05-06

2019-11-21 KF 1449/19 Insatser mot sexuella 

trakasserier

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera de förslag till åtgärder 

som kan finansieras inom befintlig ram i förslaget till stödpaket med 

åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2020 Q3

2019-06-19 KS 1224/19 Samordning gem HR-

processer

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över den organisatoriska 

placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer 

med förtydligande av de olika rollerna som finns idag vid såväl 

Stadsledningskontoret som Intraservice.

2020-06-17



2019-06-19 KS 0922/18 Central funktion 

omställning

1. Stadsledningskontoet får i uppdrag att införa en central samordnande 

funktion vid omplacering och omställning  med start 2020.

2. Finansiering av den samordnade funktionen ska fördelas enligt proncipen 

om 50 procent från stadsledningskontoret och 50 procent från samtliga 

nämnder.

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan och dialog med 

fackliga representanter finna samsyn i hur ett omställningsstöd vid 

arbetsbrist ska hanteras.

2020 Q3

2019-11-06 KS 1097/19 Rullande uppdragsplan 

på 6 månadsbasis

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en rullande uppdragsplaner 

på 6 månadsbasis, där uppdragen kan synliggöras för kommunstyrelsen 

samt till när de planeras att redovisas för kommunstyrelsen.

2020-01-15

2019-11-06 KS 1291/19 Påverkansagenda från 

år 2020

Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 

påverkansagenda från och med år 2020 för politisk beredning och beslut i 

kommunstyrelsen.

2020-06-17

2019-11-06 KS 1028/19 Gbg:s plan för en 

jämlik stad 2019-2022

Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa finansiering för 

aktiviteterna i den föreslagna planen.

2020-02-05

2019-10-23 KS 0262/19 Fördjupade analyser av 

stadens verksamhet

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra fördjupade analyser av 

stadens verksamheter med löpande återrapportering baserat på 

referenskostnad.

Rapportering i kommunledningens årsrapport 2019.

2020-02-05

2019-10-17 KF 0606/17 Daglig verksamhet 

(LOV)

3. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag innebär att 

stadsdelsnämnderna ska följa samma krav. Kommunstyreslen ges i uppdrag 

att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga 

verksamhet gällande från kommande månadsskifte tre månader efter 

kommunfullmäktiges beslut.

4. Kommunstyrelsen uppdras att undersöka vilka möjligheter som finns för 

att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig 

verksamhet.

2020-04-15



2019-10-17 KF 1236/19 Idéburna alternativ 

hemtjänstutförare

Kommunstyrelsen uppdras att undersöka vilka möjligheter som finns för att 

främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som hemtjänstutförare.

2020-04-15

2019-10-09 KS 1077/19 Samverkan 

Civilsamhällets 

organisationer

1. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret inleder samtal med 

civilsamhällets organisationer om hur samverkan inom ramen för 

Överenskommelsen kan utvecklas.

2. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret tar fram en plan för hur 

Överenskommelsen kan bli känd av alla berörda förvaltningar och nämnder 

i staden.

3. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret inleder samtal med 

civilsamhällets organisationer om behov och genomförandeplan för en 

eventuell ny handlingsplan. 

4. Kommunstyrelsen avslår yrkandet från SD.

2020-02-05

2019-05-29 KS 1735/18 Ansvar hyresmodellen Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till 

lokalnämnden.

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till bokslutsberedningen för 2019 

ta fram underlag för avräkning av ofinansierade driftskostnader till följd av 

stadens beställningar av ny-, om- och tillbyggnader.

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för 

budgetprocessen 2020 för hantering av lokalnämndens ofinansierade 

driftskostnader till följd av stadens beställningar av ny-, om- och 

tillbyggnader.

2020-03-25



2019-03-28 KF 1138/18 Stadens taxor oxch 

avgifter - anvisning

Gemensam beredning av stadens taxor och avgifter.

Avser beslutsprocess och beslutsunderlag för stadens taxor och avgifter. 

Nytt uppdrag KF 2019-03-28

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en anvisning till nämnderna i 

enlighet med intentionerna i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Slutrapportering i kommunledningens årsrapport 2019 att anvisningen är 

upprättad och kommunicerad.

2020-02-05

2018-12-20 KF 0312/19 Samordning arvoden Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner för att samtliga 

ersättningar och arvoden, relaterade till rollen som politiskt förtroendevald 

i Göteborgs Stad, samordnas och avräknas så att arvodet för 

heltidsarvoderad förtroendevald inte överskrids.

2020-02-26

2019-09-12 KF 0901/19 Samordning Business 

Improvement District 

(BID)

KF 2019-09-12

Kommunstryelsen får i uppdrag att inom ramen för det övergripande 

ansvaret att leda, samordna och följa upp stadens trygghesfrämjande 

arbete, svara för samordning av Business Improvement District-initiativ, i 

enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2020-04-22

2019-09-11 KS 1621/18 Paragraf 3-områden KS 2019-09-11

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsatt utreda fler lämpliga 

paragraf 3-områden.

2. Stadsledningskontorets rapport antecknas.

KS 2018-10-17

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att identifiera och redovisa 

sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för ansökan 

om att utgöra så kallade Paragraf 3-områden.

2020-04-22



2019-06-19 KS 0901/19 Samordning Business 

Improvement District 

(BID)

Stadsledningskontoret får i uppdrag att inom ramen för det övergripande 

ansvaret att leda, samordna och följa upp stadens trygghesfrämjande 

arbete, svara för samordning av Business Improvement District-initiativ, i 

enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2020-04-22

2019-05-29 KS 0887/19 Riktlinje 

våldsbejakande 

extremism och 

radikalisering

Förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. 

 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering.

2020 Q3

2019-05-22 KS 0841/19 Avhoppare - samlad 

avdelning eller enhet

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna  för en 

samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads 

individarbete med avhoppare.

2020-06-17

2019-05-08 KS 0830/19 Riktlinje 

Personsäkerhet

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

Göteborgs stads riktlinje för Personsäkerhet kan kompletteras med en rutin 

för samråd med centrala säkerhetsfunktioner avseende processen kring 

upprättande av poltisanmälan.

2020-03-25

2019-05-08 KS 0832/19 Samråd centrala 

säkerhetsfunktioner

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en rutin för samråd med 

centrala säkerhetsfunktioner avseende hotsituationer. Detta ska gälla både 

i samband med att polisanmälan skett samt även de som eventuellt inte 

polisanmälts.

2020-04-22

2019-02-21 KF 0996/19 Trygghetsvakter Kommunstyrelsen får i uppdrag, att tillsammans med berörda nämnder och 

bolag, utreda ett införande av trygghetsvakter för att öka tryggheten i 

kommunen tills dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen

2020-04-22

2018-11-07 KS 1707/18 Krisövningar Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra krisövningar 2020-04-22

2018-10-17 KS 1622/18 Brottsförebyggande 

arbete organisation

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och redovisa lämplig 

kommuncentral organisation för det direkt brottsförebyggande arbetet i 

Göteborgs Stad.

2020-04-22

2018-08-22 KS 1846/16 Civilt försvar Civilt försvar 2020 Q4



2018-06-13 KS 1332/18 Samverkan 

Skatteverket

Stadsledningskontoret får i uppdrag att etablera strukturerad samverkan 

med Skatteverkets bosättningskontroll för delgivning av relevant 

information och iakttagelser.

2020-01-15

2018-05-16 KS 1260/18 Förebygga 

rakikalisering och 

våldsbejkande 

extremism

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram utbildning och stöd som 

riktar sig till stadens anställda med syfte att upptäcka och förbygga 

radikalisering och våldsbejakande extremism.

2020-03-25

2018-05-16 KS 1261/18 Temamöten 

våldsbejakande 

extremism

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra temamöte med 

kommunstyrelsen, berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande 

extremism.

2020-03-25

2019-06-11 KF 0898/19 Fossilfritt Göteborg - 

resepolicy

Årgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg - tjänsteresor, fossilfria drivmedel 

och transporter.

Relation till 0875/19 och 0899/19 och 0900/19

2020-06-17

2019-05-08 KS 0834/19 Stadens resepolicy 3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på 

åtgärder som kan göra det enklare för stadens medarbetare att följa 

resepolicyn.

4. Stadsledningskomtoret får i uppdrag att ta fram metoder/rutiner för att 

kontinuerligt följa upp efterlevnaden av resepolicyn inom det ordinarie 

uppföljningssystemet utan att belasta verksamheterna med ökad 

administration.

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående påbörja arbete med 

de förbättringsområden som identifierats utifrån den genomförda 

undersökningen av hur väl stadens resepolicy följs.

2020-06-17

2019-05-08 KS 1396/17 Personalförmåner Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en nulägesanalys över 

stadens samlade personalförmåner.                                                                                                       

Stadsledningskontoret får också i uppdrag att redovisa vilka 

personalförmånder som har förhandlats fram i kollektivavtal och/eller 

lokala överenskommelser. 

2020-02-05



2019-04-25 KF xxxx Arbetstidsförkortning Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för 

införande av arbetstidsförkortning för medarbetare över 61 år.

2020-11-11

2019-06-19 KS 0847/19 Pensionsinbetalningar - 

klimatavtryck

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 

under 2019 med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från 

pensionsinbetalningar. 

2020-03-11

2019-05-08 KS 0833/19 Trainee 

funktionsnedsättning

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda parter, 

utvärdera Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta 

fram förslag på hur programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och 

förbättras.

2020-03-25

2019-03-28 KF 0760/19 Anställning 

funktionsnedsättning

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med 

funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler 

människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden.

2020-03-25

2019-05-23 KF 0838/19 Stödcentrum 

hedersrelaterat våld 

och förtryck

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 

Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i 

syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck.

2020 Q2

2018-06-18 KF 0362/18 Insatser mot rasism Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att ytterligare stärka 

insatserna mot rasism inom arbetet med mänskliga rättigheter.

2020-02-05

2018-05-16 KS 1257/18 Amandakommission Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta och samordna en 

”Amandakommission” i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden 

inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryck.

Tid för rapportering till kommunstyrelsen är inte fastställd.

2018-02-23 KS 1317/17 Samverka med 

gränspolis och 

Swedavia i syfte att 

bortföra barn i 

hederskotext

Stadsledningskontoret får i uppdrag att söka samverkan med Swedavia och 

Landvetter flygplats för att hitta metoder för att förhindra och förebygga 

barnäktenskap/bortgifte utomlands.

2020 Q3



2019-11-21 KS 1316/17 Hedersförtryck plan 

och kartläggning

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Social 

resursförvaltning ta fram en plan för stadens arbete mot hedersförtryck, 

parallellt med den planerade kartläggningen av hedersförtryckets 

utbredning och karaktär i Göteborg.

Tid för rapportering till kommunstyrelsen är inte fastställd.

2019-05-29 KS 0525/19 Ledamöter Robert 

Dicksons stiftelse

Begäran om yttrande från KF avsägelse av rätten att utse ledamöter och 

revisorer i Robert Dicksons stiftelse.

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kvalitetssäkra uppgifterna 

angående stiftelsens kostnader för hanterande av offentliga handlingar 

samt utreda stadens möjligheter att stödja stiftelsen och liknande 

närståendeorganisationer i syfte att minska dess kostnader. 

2. Stadsledningskontort får i uppdrag att ta fram alternativa lösningar på 

hur ledamöter i stiftelsen kan utses, där allmänhetens representanter 

fortfarande har representation och inflytande i stiftelsen.

2020-03-11

2019-03-13 KS 0360/19 SDN-översyn - 

skärgårdsråd

Irättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsden. Enligt yrtande från 

M. L, C oh S.

Stadsledningskontoret får i uppdrag att inkludera Ö-dialogens utformning, 

ihop med övriga dialogs- och rådsformer i kommunen, som ett perspektiv i 

den pågående stadsdelsnämndsutredningen. 

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt 

komplettering avseende nämndstruktur bodlagd till 2020-02-05 i 

kommunstyrelsen 2020-01-15.



2019-11-06 KS 0988/17 SDN översyn KS 6/11 2019 Enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från S, M, 

MP och C.

KF  21/11 inriktning till förändring av Göteborgs Stads organisation 

godkänns.

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt 

komplettering avseende nämndstruktur bodlagd till 2020-02-05 i 

kommunstyrelsen 2020-01-15.

2019-12-11 KS 1121/19 Lokalförsörjningsplan 

2020

Lokalförsörjningsplan 2020.

Har en relation till dnr 1424/18. 

KS 2019-11-20, bordlagt till KS 2019-12-11.

KS 2019-12-11, Lokalförsörjningsplan 2020 antas. 

KS 2019-12-11 Nytt uppdrag:

3 Stadsledningskontoret  får i uppdrag att genom lokalsekretariatet 

säkerställa att fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av 

skolidrottshallar.

2020-04-22

2017-02-23 KF 0676/17 Lokalförsörjning -

ekonomiska risker

Kommunstyrelsen uppdras att - återkomma med förslag till rutin för att 

hantera de ekonomiska risker i lokalförsörjningen som uppstår i samband 

med osäkra prognoser vid oväntade befolkningsökningar. 

Rapportering i kommunledningens årsrapport 2019.

2020-02-05

2019-09-12 KF 0869/19 Fossilfritt byggande Kommunstyrelsen få i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 

bolag ta fram förslag på, och genomföra, uppskalningsbara pilotprojekt för 

att stimulera ett fossilfritt byggande.

2020-04-22



2019-09-12 KF 0875/19 Fossilfra inköp 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Inköp- och 

upphandlingsnämnden och Kretslopp- och vattennämnden, ta fram förslag 

på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och 

bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta 

strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling. 

3. Uppdragen ska påbörjas under 2019 och återrapporteras i samband med 

ordinarie uppföljning.

2020-06-17

2019-08-21 KS 0790/19 Lantgårdar 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda 

förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens 

lantgårdar på en huvudman.

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda hur en 

långsiktig lösning för stadens lantgårdar, främst vad gäller finansiering, kan 

åstdkommas, exempelvis i samverkan med ideella aktörer.

2020-02-05

2019-06-19 KS 0691/19 Facknämnder - 

strategisk 

planeringsfunktion

Strategisk planeringsfunktion-fortsatt utredning av facknämndernas 

organisation enligt yrkande S, D, M, V, L, M och C.

1. Förslaget remitteras till nämnder och styrelser enligt förslag till 

remissinstanser i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i syfte att ge 

ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget.

2. Remissinstanserna uppmanas inkomma med svar senast 2019-09-30.

3. Stadsledningskontoret få i uppdrag att analysera remissvaren och 

eventuellt justera sitt förslag senast 2019-10-31.

2020-02-05



2019-06-19 KS 0844/19 Slottsskogsobservatori

et huvudmannaskap 

och finansiering

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap 

och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, 

att redovisa i kommunstyrelsen före 2019-11-30.

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i augusti 2019 återkomma med 

förslag på finansiering av drift av Slottsskogsobservatoriet under resterande 

del av 2019.

2020-02-05

2019-06-19 KF 1859/17 Projekt Skeppsbron Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron

(se även 2018-02-22, ursprungligt uppdrag från KF)

(se även 2019-05-23 återremitterat från KF till KS).

Fortsättning beslut 2019-06-19:

2. Förslaget ska bestå av en redogörelse för vilka av åtgärderna ovan som 

kan göras inom gällande detaljplan samt vilka åtgärder som kräver ny, eller 

delvis ny detaljplan (Byggnadsnämnden).

3. Åtgärdernas ekonomiska konsekvenser för projektets ekonomi och 

påverkan för stadens ekonomi i stort ska beskrivas (Fastighetsnämnden).

4. En redovisning av vilka möjligheter som finns att minimera/avveckla 

stilleståndskostnader och hur de nuvrande stilleståndskostanderna 

fördelats mellan olika bolag/förvaltningar.

5. Förslaget ska redogöra för på vilket sätt de olika åtgärderna påverkar 

idplanen för uppdraget.

6. Uppdraget ska redovisas skyndsamt. 

2020-02-26

2019-06-12 KS 0530/19 UNESCO City of 

Literature

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om att Gföteborgs Stad ska 

bli en UNESCO City of Literature.

2020-03-11



2019-05-29 KS 0891/19 Temporär arena 

Frihamnen

Temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen.

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda 

nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna 

för att uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.

2020-02-05

2019-05-08 KS 0827/19 Avveckla Göteborg-

Oslo samarbetet

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med övriga parter, 

avveckla Göteborg-Oslo-samarbetet under år 2020.

2020-03-11

2019-05-08 KS 0828/19 Kulturinstitutioner 

samverkan

1. Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan 

med kulturnämnden, återkomma till kommunstyrelsen med förslag om hur 

samverkan, finanisering och ansvarsfördelning mellan Göteborgs stad och 

Västra Götalandsregionen gällande de samfinansierade 

kulturinstitutionerna kan utvecklas.

2. Kommunstyreslens arbetsutskott får i uppdrag att vara styrgrupp för 

arbetsgruppen för utvecklas samverkan mellan staden och regionen kring 

kulturinstitutionerna i Göteborg. KSAU-styrgruppenb ska analysera och 

föreslå lösningar för uppdraget.

2020-06-17

2019-04-25 KF 0878/18 Färdplan Älvstaden Färdplan Älvstaden 2020-04-15

2019-01-30 KS 1149/18 Valhallagatan/evenem

angsområdet

Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet 2020-02-05

2019-12-11 KS 0353/19 Lokalt förankrade 

evenemang

KS 2018-12-19. 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda inrättandet av en funktion i 

staden som kan anodrna/samordna lokalt förankrade evenemang, samt 

föreslå en lämplig organisatorisk placering.

2020-04-15

2018-11-22 KF 1725/18 Klimatkompensationss

ystem

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med trafiknämnden och 

miljö- och klimatnämnden se över storlek och utformning av det 

stadeninterna klimatkompensationssystemet. 

2020-06-17

2018-08-22 KS 1429/18 Säkerhetsåtgärder 

stadsmiljöer

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden 

och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i planering av 

stadsmiljöer.

2020-04-15



2017-09-14 KF 1324/17 Paragraf 3-områden Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos Polismyndigheten ansöka om att 

områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs Torg med intilliggande 

kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra platser enligt 3 § lagen 

(1980:578) om ordningsvakter (LOV). 

Juridisk 

prövning

2017-01-26 KF 1281/16 Principer hyressättning Kommunstyrelsen uppdras att - i samverkan med berörda nämnder och 

bolag, utreda möjligheten att skapa en kommunal likabehandlingsprincip 

gentemot föreningsliv och kulturverksamheter som innebär att staden, där 

nämnder och bolag fungerar som hyresvärd, ska behandla alla sådana 

aktörer på ett likartat vis när det gäller bidrag och eventuella subventioner 

med koppling till hyror och lokaler.

2020-02-05

2019-09-11 KS 0822/19 Assistansersättning Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med 

stadsdelsnämnderna, ta fram en rutin för samverkan mellan staden och den 

enskilde, eller dennes utsedda privata utförare, som kan leda till att staden 

kan erhålla ersättning i efterhand då personalig assistans enligt 9 § 2 LSS 

utgått som ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. Rutinen ska syfta till att 

staden ska kunna få ersättning i efterhand från den privata anordnaren/den 

enskilde när Försäkringskassan beviljar den enskilde assistansersättning och 

betalar ut ersättning retroaktivt.

Rapportering i kommunledningens årsrapport 2019 att uppdraget är 

verkställt.

2020-02-05

2019-08-21 KS 0986/19 Nödbistånd boende Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning av 

vilka konsekvenser som förändringen för nödbistånd har lett till, då främst 

gällande barnfamiljer i hemlöshet.

2020-02-26



2019-05-23 KF 0839/19 Motprestationer 

bedömningsinstrument

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om andra kommuner redan 

har bedömningsinstrument för att kunna identifiera personer som kan vara 

aktuella för motprestationsverksamhet, vilka kan ligga till grund för 

framtagandet av ett bedömningsinstrument för Göteborgs Stad.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en sammanställning 

av de ekonomiska konsekenserna kopplade till ett eventuellt framtagande, 

samt implementering, av ett beömningsinstrument för att kunna identifiera 

personer som kan vara aktuella för motprestationsverksamhet.

2020-03-25

2019-05-23 KF 0840/19 Arbetsmodell egen 

försörjning

5. Kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning ges i uppdrag att utreda en gemenam arbetsmodell för 

att säkerställa att alla invånvare i kommunen får samma förutsättningar att 

komma i egen försörjning.

2020-06-17

2019-05-23 KF 1044/19 Motprestationer 

digitaliseringslösningar

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ytterligare 

digitaliseringslösningar inom handläggningsarbetet, med syfte att uppnå en 

resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat 

klientarbete.

2020-03-25



2019-03-28 KF 0759/19 Program 

funktionsnedsättning

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med 

funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

revidera Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i enlighet med vad som framgår av yrkande från M, L 

och C den 27 februari 2019. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med 

intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet revidera Göteborgs 

Stads program för full delaktighet i enlighet med de synpunkter som 

framkommit i utvärderingen. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med revideringen 

undersöka vad för data som kan tas fram genom att beställa 

Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor” utifrån perspektiven 

funktionsnedsättning och trygghet och värdera om det kan bidra till stadens 

uppföljningsarbete.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med revideringen se över 

om förändringar i vad och hur vi mäter i befintlig uppföljning kan förbättras 

med syfte att få mer kunskap om hur arbetet med full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning fortgår.

7. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband 

med en revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning säkerställa att stadens nämnder och 

styrelser har kännedom om programmet och sitt egna ansvar för dess 

genomförande.      

2020-03-25

2018-06-20 KS 0950/18 Livsvillkor 

funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rapport om livsvillkoren för 

personer med funktionsnedsättning.

Relation till 1616/18

2020-03-25

2017-08-23 KS 0695/19 Boende med särskild 

service

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder samt en 

åtgärdsplan utifrån problembeskrivning i ärende 0889/17: Lägesbild över 

brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom boende med 

särskild service.

2020-02-05



2019-06-12 KS 0632/19 Åldersvänliga Göteborg Redovisning av pågående arbete avseende Åldersvänliga Göteborg 2020-05-20

2010-06-09 KS 0847/10 Kvalitetshöjning mat Kommungemensamt utvecklingsarbete med kvalitetshöjning av maten för 

göteborgare.

Rapportering i kommunledningens årsrapport 2019 att uppdraget är 

verkställt.

2020-02-05
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