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Kommunstyrelsen 
Yrkande (MP, V) 
2020-02-20 
 

Tilläggsyrkande om tydligare styrning för 
fossilfritt i nämndernas allmänna reglemente i 
samband med årlig prövning av styrande 
dokument 2019 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ändra §7 i det allmänna reglementet för 
stadens nämnder till: 
 

”Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle  
där Göteborg har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 
består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, 
ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.” 
 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kommunicera justeringen till berörda 

nämnder. 
 

Yrkandet 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är därför nödvändigt att samtliga nämnder och bolag i 
staden bidrar i klimatomställningen. Genom att komplettera den befintliga skrivningen om vad 
hållbar utveckling innebär, blir ansvaret tydligare. Formuleringen överensstämmer med det 
antagna målet i Göteborg stads klimatstrategiska program om att Göteborg stad ska ha hållbara 
och rättvisa utsläppsnivåer 2050.  
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Årlig prövning av styrande dokument 2019  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

1. SDN Majorna-Linné tilldelas uppgiften om att pröva tillstånd och utöva tillsyn enligt 
tobakslagen, för den verksamhet som sker i kommunens egen regi. 

2. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, upphävs och arkiveras efter genomförd aktualitetsprövning 2019. 

3. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, justeras och godkänns.  

I kommunstyrelsen  

Inriktningen, som anges i tjänsteutlåtandet, gällande genomförande av 
kommunfullmäktiges uppdrag avseende att kartlägga stadens styrande dokument 
antecknas. 

Sammanfattning 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument ska stadsövergripande styrande 
dokument årligen aktualitetsprövas. Årets prövning innebar en granskning och 
bedömning av 384 styrande dokument. Stadsledningskontorets bedömning är att mängden 
styrande dokument inte har ökat från föregående år, utan antalet styrande dokument anses 
vara tämligen konstant. 
 
Stadsledningskontoret konstaterar efter att har genomfört aktualitetsprövning under flera 
år, att prövningen i sig inte bidrar till att minska antalet dokument, men däremot att den 
säkerställer att dokumenten är uppdaterade och därmed aktuella. Kommunfullmäktiges 
har genom budget 2020 givit uppdrag till kommunstyrelsen att förenkla och minska 
antalet program. Utifrån de erfarenheter som finns avseende de senaste årens arbete med 
styrmiljöer och aktualitetsprövning bedömer stadsledningskontoret att det finns behov av 
att även se över antalet reglerande styrande dokument. 

Ekonomiska-, ekologiska och sociala dimensionen 
Stadsledningskontoret bedömer att ärendet inte omfattar några direkta ställningstagande 
utifrån de tre dimensionerna. 
 
 
 
 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-02-03 
Diarienummer 0110/19 
 

Handläggare 
Ulrica Enderberg 
Telefon: 031-368 00 88  
E-post: ulrica.enderberg@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor  
 

1. Förslag på ändring i Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2. Reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder. 
3. Reglemente för Göteborgs social resursnämnd. 
4. Reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd. 
5. Göteborgs Stads riktlinje för sponsring.  
6. Protokollsutdrag Miljö- och klimatnämnden -upphävande av lokal föreskrift 

”Regler och föreskrifter om högsta ljudnivå vid vissa evenemang” 
7. Protokollsutdrag Park- och naturnämndens yttrande gällande upphävande av 

”Återvinningspolicy för skräp i papperskorgar” till förmån för Avfallsplan 2030. 
8. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll           
9. Aktuella styrande planerande dokument. 
10. Aktuella styrande reglerande dokument.  
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Ärendet  
Årligen genomför stadsledningskontoret en så kallad aktualitetsprövning enligt kontorets 
fastställda rutin. Detta innebär en översyn av gällande styrande dokument som 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattat beslut om och som finns publicerade på 
stadens hemsida. I 2019 års översyn ingick samtliga planerande och reglerande styrande 
dokument samt nämndreglementen, ägardirektiv och bolagsordningar. 
Aktualitetsprövningen avser inte de styrande dokument som omfattar verksamhet med 
kommunstyrelsen som nämnd.  

Beskrivning av ärendet 
En översyn av dokumenten har genomförts genom att utsedd dokumentansvarig har 
granskat varje enskilt styrande dokument bedömt och kommenterat dess aktualitet i 
förhållande till andra dokument. Dokumentansvarig har efter granskning och bedömning 
upprättat ett protokoll.  
Styrande dokument förmedlar olika typer av styrning och därför finns olika kategorier 
som benämns i enlighet med vad de innehåller. Det är kommunfullmäktige som har 
beslutat om hur styrande dokument ska struktureras och hur de ska benämnas genom att 
anta Göteborgs stads riktlinje för styrande dokument, enligt bilden nedan. 

 
 

I årets aktualitetsprövning har inte dokument som avser Taxor och avgifter varit föremål 
för granskning. Dessa behandlas i ärendet Gemensam beredning av stadens taxor och 
avgifter (dnr 1138/18). Övriga styrande dokument har genomgått granskning av 
dokumentansvariga.    

Årets aktualitetsprövning har haft fokus på frågan huruvida beslutade styrande dokument 
anses ge ändamålsenlig styrning inom respektive dokumentansvarigs ansvarsområde.  

Prövningen har utgått från de publicerade dokument som beslutats av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige per 31 augusti 2019, vilket innebär att 
sammanlagt 384 planerande och reglerande styrande dokument har genomgått en 
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granskning.  Knappt en tredjedel av dessa styrande dokument är ägardirektiv och bolags-
ordningar. 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument har varit gällande sedan januari 2017, 
men flera av stadens dokument som togs innan dess har ännu inte varit föremål för 
revidering. Det innebär att en tämligen stor mängd av styrande dokument heller inte 
anpassats till gällande mallar. I årets prövning har några av dessa dokument blivit särskilt 
uppmärksammade, dessa justerade dokument har stadsdirektören fastställt i enlighet med 
gällande delegation.   
 
Justering av styrande dokument  
I nedanstående tabell anges de dokument som föreslås upphävas och arkiveras. 

Tabell 1 

Dokumentnamn  Motivering till dokumentets 
upphörande/arkivering  

Regler för fria skolresor för grundskole- 
och gymnasieelever. 

Dokumentet är obsolet m a a beslut om 
nytt styrande dokument som fattats i den 
nya nämnden för grundskolan.  

Handlingsplan för att minska antalet 
fallskador hos brukare av hemtjänst och 
äldreboende. 

Stadsledningskontorets bedömning är att 
dokumentet ska upphöra och arkiveras. 
Aktiviteterna arbetas in befintliga 
dokument inom Hälso- och sjukvården. 

Övergripande säkerhetsrutiner 
äldreomsorgen inom Göteborgs 
kommun 

Det som gäller säkerhet på 
stadenövergripande nivå i dokumentet har 
omhändertagits i andra styrande 
dokument. Skrivningar som är mer 
verksamhetsspecifika för äldreomsorgen 
omhändertas i styrande och stödjande 
dokument på stadsdelsnivå. 
Stadsledningskontorets bedömning är 
därför att dokumentet ska upphöra och 
arkiveras. 

Regler för färdtjänst. 

   

Upphör att gälla som konsekvens av 
beslut i KF, 2016-09-08, § 12 Dnr 
1538/15 samt Trafiknämndens beslut 
2017-11-24, § 374 Dnr 4952/17. 

Göteborgs Stads plan för att förbättra 
arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen. 

Planen upphörde under 2019 och har 
arbetats in i Göteborgs stads policy för 
arbetsmiljö, medarbetar- och chefskap. 

Återvinningspolicy för skräp i 
papperskorgar 

Park- och naturnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att 
Återvinningspolicy för skräp i 
papperskorgar upphävs till förmån för 
Avfallsplan 2030 (A2030). 
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Regler och föreskrifter om högsta 
ljudnivå vid vissa evenemang 

Miljö- och klimatnämnden föreslår att den 
lokala föreskriften ”Regler och 
föreskrifter om högsta ljudnivåer vid vissa 
evenemang” upphävs då den inte längre 
behövs. Ersätts av nationell lagstiftning. 

Göteborgs Stads program för 
uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare under 
perioden 2016-2018 

Enligt kommunallagen, 5 kap 3 §, ska 
fullmäktige för varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare.  

Stadsledningskontoret bedömer att 
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, 
uppföljning och kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-09-12 §28, 
genom sitt innehåll i §§5,6,10,11,15 och 
23 uppfyller lagkravet för mandatperioden 
2019–2022. 

                                          

I nedanstående tabell anges aktuella skrivningar i dokumentet och de justeringar som 
föreslås.  

Tabell 2 

Dokumentnamn  Nuvarande skrivning  Förslag på justering, 
motivering  

Kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Se tjänsteutlåtandets 
bilaga 1. 

 

Se tjänsteutlåtandets 
bilaga 1. 
Delegationsordningen är 
anpassad utifrån beslut 
fattade i andra ärenden. 

Reglemente för Göteborgs 
stadsdelsnämnder. 

12§ justeras i nuvarande 
reglemente. 
 

 

 

 

 

 
 
 

12§ justeras då SDN 
Majorna-Linné tilldelas 
uppgiften om att pröva 
tillstånd och tillsyn enligt 
tobakslag (2018:2088) för 
den verksamhet som sker 
i kommunens egen regi. 
Social resursnämnd har 
uppgifter för de 
verksamheter som inte är i 
kommunens egen regi. 

 

3 ,5 ,7, 13§§ uppdateras 
till aktuella lagrum för 
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Redaktionella ändringar i 
följande paragrafer enligt 
tidigare beslut.  

hälso-och sjukvårdslagen, 
kamerabevakningslagen 
och kommunallagen. 

Reglemente för Göteborgs 
social resursnämnd  

2 kap §6 Utskott. 

 

 

 

 

2 kap §4 Särskilt ansvar. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 kap §§4, 6 Särskilt 
ansvar/ Utskott 

Saklig ändring då utskott 
även ska kunna inrättas 
för tobak och liknande 
produkter. Lag om tobak 
och liknande produkter 
läggs till efter alkohollag. 

 

4§ Redaktionella 
ändringar samt ändring av 
uppgift då SDN Majorna-
Linné tilldelas ansvaret 
utifrån lag om tobak och 
liknande produkter i 
Göteborgs Stads egen 
regi. Detta för att en 
jävsituation inte ska 
uppstå då social 
resursnämnds verksamhet 
ansökt om tillstånd. 

 
Redaktionell ändring:  
Uppdatering av text till 
aktuella lagrum för 
spellag och 
spelförordning och 
tillståndsgivning 
automatspel samt 
kommunallag. 

Reglemente för Göteborgs 
Kretslopps- och 
vattennämnd 

 
Justering av kap. 2 §4 
avseende beslut om VA-
taxa och avfallstaxa med 
anledning av förändrad 
budgetprocess. 

Policy och riktlinje för 
sponsring  

 Dokumentet är ändrat till 
en riktlinje, i enlighet med 
Göteborgs Stads riktlinje 
för styrande dokument. 

Göteborgs Stads riktlinje 
för styrning, uppföljning 
och kontroll 

17 § Utifrån den samlade 
riskbilden ska en intern 
kontrollplan upprättas. 

Beslut om samlad riskbild 
och internkontrollplan 
senareläggs för att 
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Den ska innehålla de 
områden/processer som 
särskilt ska granskas 
under kommande 
verksamhetsår för att 
verifiera att redan införda 
åtgärder har fått avsedd 
effekt. 

18 § 
Nämnd/bolagsstyrelse ska 
senast den siste december 
varje år för den egna 
verksamheten besluta om 
budget/affärsplan för det 
kommande året.  

I anslutning till beslut om 
budget/affärsplan ska 
nämnd/bolagsstyrelse 
fastställa:  

• Samlad riskbild, se §16 
• Intern kontrollplan, se 
§17  

sammanfalla med 
tidsramarna för 
verksamhets-/affärsplan. 

17§ får tillägget 
”Nämnd/bolagsstyrelse 
ska fatta beslut om den 
samlade riskbilden och 
intern kontrollplan senast 
i februari månad.” 
Tidsangivelsen i 18§ för 
samlad riskbild och intern 
kontrollplan utgår därför.  

 

 
Stadsledningskontorets bedömning 
I reglemente för Göteborgs kommunstyrelse 2 kap. §14 fastställs styrelsens ansvar för att 
kommunens styrande dokument hålls uppdaterade och att de finns tillgängliga i 
lagstadgad form. 

Årets prövning innebar en granskning och bedömning av 384 styrande dokument. Detta 
kan jämföras med aktualitetsprövningen för 2018 då 325 styrande dokument var föremål 
för granskning. Att antalet styrande dokument har blivit fler, i motsats till riktlinjens 
intentioner, beror sannolikt till stor del på att medvetenheten på stadsledningskontoret 
avseende styrande dokument har ökat och därför har dokument som tidigare borde varit 
publicerade också blivit publicerade. Stadsledningskontorets bedömning är således inte 
att mängden styrande dokument har ökat från föregående år, utan antalet styrande 
dokument anses vara tämligen konstant.  

Stadsledningskontoret konstaterar efter att har genomfört aktualitetsprövning av de staden 
övergripande styrande dokumenten att under flera år, att prövningen i sig inte bidrar till 
att minska antalet dokument men däremot att hålla en stor del av dokumenten 
uppdaterade och därmed aktuella. 

Att medvetenhet och ambition om att staden endast ska ha det antal dokument som krävs 
för en ändamålsenlig styrning, framgår tydligt hos dokumentansvariga på 
stadsledningskontoret. I årets prövning föreslås att de åtta styrande dokument som 
redovisas i tabell 1 upphävs och arkiveras samt att de sex styrande dokument som 
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redovisas i tabell 2 justeras i enlighet med skrivningar i tabellen eller hänvisad bilaga. 
Övriga styrande dokument som bedömts ha behov av justering av redaktionell karaktär 
har stadsdirektören fattat beslut om utifrån aktuell delegering.  
 
I bilaga 9 och 10 presenteras stadens aktuella planerande och reglerande dokument på en 
stadenövergripande nivå (med undantag av ett fåtal rutiner som är beslutade på 
stadenövergripande nivå). Även de dokument som har tillkommit under 2019 efter 
aktualitetsprövningen (uttag per 31 augusti) finns med. De dokument som föreslås 
upphävas i detta ärende är kursiverade. Observera att detta är en ögonblicksbild, eftersom 
arbetet med styrande dokument ständigt pågående.  

Under 2020 planeras knappt 60 planerande och reglerande styrande dokument att 
revideras, enligt dokumentansvarigas bedömning. 
 
Inom ramen för arbetet med att genomföra centrala nämnder för de verksamheter som nu 
bedrivs inom stadsdelarna kommer reglementen och främst reglerande dokument behöva 
prövas och revideras. Utifrån ny struktur för bolagsstyrelsernas ägardirektiv pågår redan 
ett arbete att revidera de enskilda ägardirektiven. Detta arbete beräknas vara genomfört 
under 2020.  
 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument antogs i början av 2017. Tillämpningen 
och följsamheten av riktlinjen bedöms ha väsentligt ökat och det finns en större förståelse 
för styrande dokuments styrfunktion. Stadsledningskontoret bedömer att kompetensnivån 
i stadens nämnder och styrelser varierar stort och under 2019 har program och planer 
återremitterats eller ändringar har skett sent i processen. Under året har 
stadsledningskontoret erbjudit utbildningsinsatser och haft rådgivning med flera av de 
nämnder som haft uppdrag att revidera eller ta fram ett styrande dokument. Ett flertal 
dokument som beretts i annan nämnd har ändå haft brister t ex vad gäller att beskriva 
ekonomiska konsekvenser med anledning av planerade åtgärder. Den process som krävts 
i dialogen mellan berörd förvaltning och stadsledningskontoret är ganska omfattande och 
resurskrävande. Framgent bör därför övervägas huruvida kommunstyrelsen genom 
stadsledningskontoret i större utsträckning bör leda arbetet med att fram 
stadenövergripande program. 

Det pågår arbete med att ta fram nya alt revidera program och planer. Program som 
planeras tas upp till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under 2020 är:  

• Göteborgs Stads lokalförsörjningsprogram 
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  
• Digitaliserings- och IT-strategi (budgetuppdrag) 
• Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

(ev. 2021) 
 
Uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 
I budget 2020 uppdras kommunstyrelsen att påbörja en kartläggning av stadens styrande 
dokument med syftet att förenkla och minska antalet program samt att genom det öka 
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efterlevnaden. Detta arbete planeras redovisas i kommunstyrelsen under kvartal tre. 
Fokus kommer att vara på program men även planer och reglerande dokument kommer 
att ingå i kartläggningen då det finns tydliga kopplingar och beroenden.  

Stadens beslutade styrande dokument kan i kartläggningen ställas mot nedanstående 
kriterier. Fler kriterier kan tillkomma under arbetets gång. I analysen kommer de verktyg 
som arbetats fram av stadsledningskontoret att användas och vidareutvecklas.  
 

• Lagkrav  
• Stadens utmaningar  
• Hållbarhetsdimensionerna/Agenda 2030  
• Överlappningar/målkonflikter/beroende/synergier  
• Giltighetstid 
• Fokus på stadens olika verksamhetsuppdrag (medborgarnyttan) respektive den 

interna organisationen  
• Omvärlden (till exempel andra större städer)  
• Resultat och efterlevnad  

  
Inriktningen är att utifrån kartläggningen kunna visa olika möjligheter och att kunna 
lämna olika alternativ för politiskt ställningstagande.     

 
Uppdraget omfattar enbart planerande och reglerande styrande dokument som    

• beslutats av kommunfullmäktige  
• beslutats av kommunstyrelsen och klassas som stadsövergripande  
• övriga stadsövergripande planerande och reglerande styrande 

dokument som beslutats av andra nämnder och styrelser 
 
Stadsledningskontoret har genom bidrag från Vinnova, inom projektet Go:innovation fas 
3, fått möjlighet att utveckla metoder för att visualisera stadens planerande dokument för 
att kunna ge en tydligare överblick, visa beroenden och samband. 
 
 
 
 

 

Jonas Kinnander 

Direktör ledningsstaben 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



Dokumentnamn  Nuvarande skrivning  Förslag på justering  
Riktlinjer för 
kommunstyrelsens 
remittering 

p. 1. Reglerna om beredning av 
ärenden i 5 kap. 26–38 §§ 
kommunallagen… 

p. 1. Reglerna om beredning av ärenden i 5 
kap. 26–38 §§, 5 kap. 42 §, 5 kap. 50–51 §§ 
kommunallagen...  

 
 
 

p. 2 st 2. Inför kommunfullmäktiges 
beslut enligt 10 kap 3 § p 3 
kommunallagen… 

p. 2 st 2. Inför kommunfullmäktiges beslut 
enligt 10 kap. 3 § kommunallagen… 

 
 
 

Följande perspektiv ska alltid 
kommenteras:   
• Ekonomiska perspektivet   
• Barnperspektivet (FN:s 
barnkonvention)   
• Jämställdhetsperspektivet   
• Mångfaldsperspektivet   
• Miljöperspektivet   
• Omvärldsperspektivet 

Följande dimensioner ska alltid 
kommenteras: 

• Ekonomisk 
• Ekologisk 
• Social 

 Samtliga perspektiv är obligatoriska 
och ska kommenteras.  

Samtliga dimensioner är obligatoriska och 
ska kommenteras.  

 
 
Dokumentnamn  Nuvarande skrivning  Förslag på justering  Förslag på justering 
KF och KS 
delegations-
ordning 

3.3.1. Förvaltning av stadens 
låneskuld.  

3.3.1. Förvaltning av Göteborgs 
Stads totala låneskuld, i 
enlighet med beslut om 
finansiell samordning.  

 

 3.3.2. Anmärkning 
Beslutanderätten är förenad 
med skyldighet att regelbundet 
rapportera stadens finansiella 
ställning till KSAU i enlighet 
med anvisningar. 

3.3.2. Anmärkning 
Beslutanderätten är förenad 
med skyldighet att regelbundet 
rapportera stadens finansiella 
ställning till KS i enlighet med 
anvisningar. 

 

 3.3.12. Fastställande av villkor 
m.m. i samband med att 
borgen tecknas. 

3.3.12. Fastställa pris på 
utlåning till bolagen.  

 

 
3.4.1. Rätt att besluta om 
fullmakt till tjänstemän att, två i 
förening: 

• underteckna avtal om 
lån, låneprogram, 
lånelöften och därmed 
sammanhängande 
finansiella tjänster i 
svensk och utländsk 
valuta. 

• underteckna avtal om 
derivatprodukter 

• underteckna avtal om 
placering av likvida 
medel 

• underteckna avtal om 
in- och utlåning med 

3.4.1. Rätt att besluta om 
fullmakt till tjänstemän att, två i 
förening: 

• underteckna avtal om 
lån, låneprogram, 
lånelöften och därmed 
sammanhängande 
finansiella tjänster i 
svensk och utländsk 
valuta. 

• underteckna avtal om 
derivatprodukter 

• underteckna avtal om 
placering av likvida 
medel 

• underteckna avtal om 
in- och utlåning med 

 



hel- och delägda 
kommunala 
bolag/kommunalförbun
d 

• lämna bankfullmakt till 
nämnder och 
bolag/kommunalförbun
d för bankkonton som 
är anslutna till stadens 
centralkontosystem. 

hel- och delägda 
kommunala 
bolag/kommunalförbun
d 

• lämna bankbehörighet 
till enskild fysisk person 
i nämnder och 
bolag/kommunalförbun
d som är anslutna till 
Göteborgs Stads 
koncernkontostruktur. 

 3.4.2. Anmärkning 
Denna fullmakt omfattar ej rätt 
att lyfta staden tillkommande 
medel.  
 

3.4.2. Anmärkning 
Denna fullmakt omfattar ej rätt 
att lyfta staden tillkommande 
medel.  
 

 

 3.4.3. Rätt att lämna fullmakt 
till tjänstemän att, två i 
förening: 

• teckna stadens borgen 
och garantier 

• teckna Göteborgs 
stadskassa vid uttag 
från stadskassans 
bankkonto samt 
underteckna 
utbetalningshandlingar 
samt kvittera till staden 
ställda 
utbetalningskort, 
postväxlar, avier eller 
motsvarande 
handlingar för 
insättning på staden 
tillhörigt konto i bank.  

3.4.3. Rätt att lämna fullmakt 
till tjänstemän att, två i 
förening: 

• underteckna Göteborgs 
Stads borgen och 
garantier 

• teckna Göteborgs Stad 
på bankkonton 
innestående medel 
samt på till Göteborg 
Stad ställda 
utbetalningskort, 
postväxlar, avier eller 
motsvarande 
handlingar.  

• teckna bankkonton som 
ingår i Göteborgs Stads 
koncernkontostruktur.  

 

 
 
 

3.4.3. Anmärkning 
Fullmakt som ger tjänstemän 
rätt att under denna punkt 
teckna staden tillhörigt 
bankkonto ska lämnas av 
stadsdirektören i förening med 
någon av direktörerna på 
stadsledningskontoret.  

3.4.3. Anmärkning 
Fullmakt som ger tjänstemän 
rätt att under denna punkt 
teckna staden tillhörigt 
bankkonto ska undertecknas av 
stadsdirektören i förening med 
någon av direktörerna på 
stadsledningskontoret. 

 

  7.6. Beslut om utlandsresor för 
ledamot i kommunfullmäktige 

Delegat 
Kommunfullmäktiges 
presidium 

  7.6. Anmärkning 
Avseende punkterna 7.6.-7.12. 
se kommunstyrelsens beslut 
2019-01-30, § 63. 

 

  7.7. Beslut att attestera resor Delegat 



för ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges 
ordförande 

  7.8. Beslut att attestera 
kommunfullmäktiges 
ordförandes resor.  

Delegat 
Kommunfullmäktiges 
vice ordförande 

  7.9. Beslut om utlandsresor för 
ledamot i kommunstyrelsen och 
för politiska tjänstemän.  

Delegat 
Kommunstyrelsens 
presidium 

  7.10. Beslut att attestera resor 
för ledamöter i 
kommunstyrelsen. 

Delegat 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

  7.11. Beslut att attestera 
kommunstyrelsens ordförandes 
resor. 

Delegat 
Kommunstyrelsens 
vice ordförande 

  7.12. Beslut att attestera resor 
för politiska tjänstemän från 
samma parti. 

Delegat 
Ansvarigt 
kommunalråd 

 
 
 

 8.2.16. Rätt att besluta om 
ändringar, i av 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige antagna 
styrande dokument, för att 
anpassa dokument till beslutad 
struktur eller redaktionella 
ändringar till följd av ändring i 
lag, så länge ändringarna inte 
innebär ändring i sak.   

Delegat 
Stadsdirektören 
 
 

  8.2.16. Anmärkning 
Se kommunstyrelsens beslut 
2017-01-11, § 10 

 

 8.2.3 Besluta om att helt eller 
delvis avslå framställan om 
begäran av utövande av 
registrerads rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen och 
dataskyddslagen.  
 

8.2.3. Besluta om helt eller 
delvis att avslå framställan om 
begäran om utövande av den 
registrerades rättigheter enligt 
artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

  8.2.3. Anmärkning 
Överklagbart beslut enligt 7 
kap. 2 dataskyddslagen 

 

  8.2.3.1. Besluta om anmälan av 
personuppgiftsincident. 

Delegat 
Stadsdirektören 

  8.2.3.1. Anmärkning 
Artikel 33 

 



dataskyddsförordningen 
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Reglemente för Göteborgs 
stadsdelsnämnder   
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den xxxx-xx-xx. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – stadsdelsnämndernas uppdrag  

Göteborg Stad är indelad i tio geografiska stadsdelsnämnder, vilkas gränser framgår av bilaga 
i tjänsteutlåtande Dnr 1010/09. Stadsdelsnämnderna ansvarar för nedan upptagna uppdrag  
(1-14 §§). Varje geografiskt område styrs av en stadsdelsnämnd.  

Det kommunala ändamålet  

§ 1 Stadsdelsnämnderna ska var och en inom sitt geografiska område tillhandahålla sina 
invånare de tjänster samt den hjälp och stöd som lagstiftaren och 
kommunfullmäktige bestämt. Stadsdelsnämnderna har det yttersta ansvaret för 
befolkningen i respektive stadsdel. 
Stadsdelsnämndernas ansvar avser, socialtjänst, stöd och service till vissa personer 
med funktionsnedsättning, kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, kultur- och 
fritidsverksamhet samt folkhälsa.  
Stadsdelsnämndernas arbete ska bygga på goda kunskaper om lokala frågor och 
förhållanden med hänsyn till hela stadens behov och intressen. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

Socialtjänst 

§ 2 Stadsdelsnämnd ska - var och en inom sitt område - ha följande uppgifter inom 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och angränsande verksamheter:  

1. Alla uppgifter som enligt socialtjänstlagen och andra författningar 
ankommer på kommunen och som ej tillagts annan nämnd. 

2. Alla de uppgifter som enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ankommer på kommunen och som inte avser 
rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 samma lag. 

3. Ärenden om hemvårdsbidrag till vuxna och till barn. 

Hälso- och sjukvård 

§ 3 Stadsdelsnämnd ska - var och en inom sitt område - handha de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt kap 12-15 hälso- och sjukvårdslagen och som ej 
tillagts annan nämnd. 

Kultur- och fritidsverksamhet 

§ 4 Stadsdelsnämnd ska - var och en inom sitt område - handha uppgifter inom kultur- 
och fritidsverksamheten med undantag av de uppgifter som tillagts annan nämnd.  
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Särskilt ansvar 

§ 5 Avge yttranden om ärende enligt kamerabevakningslagen över sådan kamerabevakning 
som avser platser inom den egna stadsdelen. 

När ärende enligt kamerabevakningslagen avser platser i flera stadsdelar, utländska 
bestickningar eller innehåller bedömningar som är principiellt viktiga ur ett hela-staden-
perspektiv, ska kommunstyrelsen avge yttrande.  

Samverkan 

§ 6 Stadsdelsnämnden ska medverka i samhällsplaneringen och tillsammans med andra 
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer i 
staden. Stadsdelsnämndens medverkan ska bygga på nämndens sociala erfarenheter 
och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden. 

Stadsdelsnämnderna ska systematisera nämndens sociala erfarenheter så att de kan 
utgöra ett stöd för strukturinriktade insatser i samhällsplaneringen, fält- och 
grannskapsarbete och uppsökande verksamhet samt åt allmänt inriktade insatser som 
information och åtgärder som verkar för den enskildes rätt till arbete, bostad och 
utbildning 

Stadsdelsnämnderna ska, utöver vad som redan framgår av reglementets 1 kapitel 
8§, medverka i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och 
elevers bästa. 
 

Självförvaltningsorgan  

§ 7 Stadsdelsnämnderna bemyndigas att i enlighet med föreskrifterna i 8 kap. 5-8§§ 
kommunallagen uppdra åt ett självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller 
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. 

Taxor och avgifter 

§ 8 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 
ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på likabehandling av 
medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Statsbidrag 
§ 9 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd.  

Bidrag 

§ 10 Varje stadsdelsnämnd har inom sitt område hand om selektiva lokala 
föreningsbidrag samt bidrag till verksamheter som primärt riktar sig till stadsdelens 
befolkning. 
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Tillkommande uppgifter 

§ 11 Stadsdelsnämnden ansvarar för tillkommande uppgifter som beslutats av 
kommunfullmäktige såsom resursnämndsuppdrag och andra särskilt uppdrag till en 
eller flera nämnder och som inte kan hänföras till kap 2 §2-§4 i detta reglemente. 

§ 12 Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ska utöva kommunens ansvar för tillstånd, tillsyn 
och administrativa ingripanden avseende gällande lag för alkohol och tobak för 
verksamhet i social resursnämnds egenregi. 

Särskilda utskott  

§ 13 Vid stadsdelsnämnden ska finnas ett eller flera utskott för handläggning av vissa 
sociala ärenden och andra individärenden med undantag för ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst fem 
ledamöter och högst tre ersättare.  
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde, 
27 § första stycket om beslutsförhet,  
33 och 35 §§ om beslutsförande och protokoll mm, 
36 § om delgivning mm.  
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 
Utskottet fattar beslut i enlighet med av stadsdelsnämnden given delegation. 
Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6 och 11 §§ 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan 
namngiven ordinarie nämndledamot.  

Nämndens sammansättning 

§ 14 Stadsdelsnämnd består av elva ledamöter med elva ersättare.  
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 

§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig 
informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare, om inte 
personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får besluta om att ingå 
kollektivavtal med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor, 
som kommunstyrelsens personalutskott äger ange.  

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 

Arbetsformer 

Tid och plats  

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  

§ 11 Med stöd av 6 kap 19 a § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  

§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har rätt 
att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Ordföranden  

§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 
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Presidium  

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 
skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
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Reservation  

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs social 
resursnämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft xxxx-xx-xx. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – social resursnämndens uppdrag  

Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ska stödja stadsdelsnämnderna i deras kommunala ändamål. Nämnden ska 
stödja stadsdelsnämnderna enligt beslut av lagstiftare eller kommunfullmäktige. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 Nämnden ansvarar för de uppgifter som tilldelats nämnden inom det sociala 
verksamhetsområdet. Nämnden ska stödja genom att bistå med tjänster och stöd. 
 
Uppgifterna nedan är indelade i socialtjänst, hälso-och sjukvård, integration och 
angränsande verksamhet. Socialtjänst delas in i myndighetsutövning/handläggning 
och utförarverksamhet. 

Socialtjänst 
Myndighetsutövning/handläggning: 

1. fatta beslut med stöd av socialtjänstlag (2001:453), lag (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, under jourtid eller under annan avtalad tid. 

2. fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453) för personer som 
omfattas av gällande förordningar om statlig ersättning till kommun för vissa 
utlänningar förutom i de fall ansvaret ligger på stadsdelsnämnd. 

3. fatta beslut om medgivande i adoptionsärenden enligt 6 kap. 12 § 
socialtjänstlag (2001:453) samt avge yttrande till domstol i adoptionsärenden 
enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken.  

4. fatta beslut om dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a § ärvdabalken.   
5. gravsättning och förvaltning av dödsbon och andra åtgärder som enligt 

ärvdabalken, begravningslag (1990:1144) och lag (2015:417) om arv i 
internationella situationer åvilar kommunen i samband med dödsboutredning.  

6. handlägga ärende inom familjerättsområdet.  
7. förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare. 

   
Utförarverksamhet: 

1. genomföra insatser med stöd av socialtjänstlag (2001:453), lag (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall och lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, under jourtid eller under annan avtalad tid. 

2. tillhandahålla boenden, som inte är särskilda boenden, inom socialtjänstens 
verksamhetsområde för personer med bistånd enligt socialtjänstlag 
(2001:453).  

3. tillhandahålla särskilt boende enligt socialtjänstlag (2001:453) för äldre 
personer och/eller personer med funktionsnedsättning med missbruks- och 
psykosocial problematik. 
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4. tillhandahålla vissa insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade och enligt socialtjänstlag (2001:453), inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Hälso- och sjukvård 
1. handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för de av nämndens 

verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  

Integration  
1. ansvara för att erbjuda samhällsorientering enligt lag (2013:156) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
2. ansvara för kontakter med statliga myndigheter vid anvisning enligt lag 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och 
praktiskt stöd till den nyanlände i samband med bosättning.  

3. ansvara för samordning av stadens information, rådgivning och andra sociala 
insatser för personer som omfattas av gällande förordningar om statlig 
ersättning till kommun för vissa nyanlända invandrare i de fall ansvaret inte 
ligger på stadsdelsnämnd. 

Angränsande verksamhet 
1. ansvara för fördelning av föreningsbidrag inom socialtjänstens område i de 

fall ansvaret inte ligger på stadsdelsnämnd.  
2. ansvara för att enligt lag och förordningar administrera och samordna riktade 

statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

3.  stadens administration av ärenden enligt lag och förordningar som reglerar 
statlig ersättning till kommun för vissa utlänningar eller asylsökande i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

4. beslutar om bidrag till studieförbunden. 

Taxor och avgifter 

§ 3 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 
ekonomisk betydelse, såsom entréavgifter till anläggningar och liknande avgifter 
som inte med hänsyn till kraven på likabehandling av medborgarna måste fastställas 
gemensamt för hela staden. 

Särskilt ansvar 

§ 4 Nämnden har särskilt ansvar för: 

1. det ansvar som ankommer kommunen gällande tillstånd, registrering, tillsyn, 
kontroll och administrativa ingripande enligt alkohollag (2010:1622) och lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088).  

2. Stadsdelsnämnd Majorna-Linné har ansvar för ovanstående i punkt 1 när det 
gäller social resursnämnds egen regi. 

3. Miljö- och klimatnämnden har ansvar för ovanstående i punkt 1 när det gäller 
att utöva tillsyn över de rökfria miljöer som anges i lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). 
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4. avge yttranden till Spelinspektionen i ärenden om licensgivning enligt 
spellag (2018:1138), spelförordning (2018:1475) och tillståndsgivning enligt 
lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel.  

Uppdrag efter beställning/överenskommelser 

§ 5 Nämnden har uppdrag att efter beställning/överenskommelse: 
1. tillhandahålla konsultativt stöd och utbildningar inom nämndens 

verksamhetsområde.   
2. samordna vissa stadsövergripande uppgifter. 

Särskilda organ/utskott/lokala styrelser 

§ 6 
Utskott 
Nämnden får inrätta utskott för handläggning av ärenden enligt alkohollag och lag 
om tobak och liknande produkter, vissa sociala ärenden och andra individärenden 
med undantag för ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Utskott ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter med högst tre ersättare. Beträffande utskottet gäller följande 
bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i tillämpliga delar: 
23, 25-26 §§ om tid och plats för sammanträde samt närvarorätt vid sammanträde, 
27 § om beslutsförhet, 
28-32 §§ om jäv,  
33 och 35 §§ om beslutsförfarande och protokoll m.m. och 
36 § om delgivning m.m. 
Ersättarna i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer.   

Ordförandebeslut 
Rätt att fatta beslut i brådskande ärende (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6 och 11 §§ 
lagen om vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare får endast ges till 
nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie nämndledamot.   

Självförvaltningsorgan 
Nämnden bemyndigas att i enlighet med föreskrifterna i 8 kap. 5-8 §§ 
kommunallagen uppdra åt självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis 
dels sköta driften av en anläggning eller en viss institution, dels besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.  

Sammansättning 

§ 7 Social resursnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig 
informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare, om inte 
personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får besluta om att ingå 
kollektivavtal med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor, 
som kommunstyrelsens personalutskott äger ange.  

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 

Tid och plats  

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  

§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har rätt 
att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Ordföranden  

§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 
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Presidium  

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 
skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
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sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 

 

 



Reglemente för Göteborgs Kretslopp 
och vattennämnd 
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den xx månad 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om 
nämndens verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter 
som framgår av detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts 
nämnden genom särskilda beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem 
verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. 
Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till 
ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 
 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut 
fattas i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, 
ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart 
samhälle. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och 
stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-
perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 
samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna 
agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 
genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål. 

  



Kapitel 2 – Kretslopp och vattennämndens uppdrag  

Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ändamål är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. Nämnden 
ska tillgodose invånare och övriga brukare inom Göteborgs Stads behov av en 
säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt 
verka för en god resurshushållning. Nämnden ska också tillgodose behovet av 
att på ett effektivt och miljömässigt sätt få sitt hushållsavfall insamlat, 
transporterat, återanvänt, återvunnet och bortskaffat.  
Kommunen har en skyldighet enligt lag att ordna allmänna vattentjänster samt 
för hantering av hushållsavfall. Nämnden ansvarar för stadens skyldighet i 
dessa avseenden.  
Nämnden ska svara för den långsiktiga planeringen av kommunens insatser 
inom vatten-, avlopps- och avfallsfrågor.  
Nämnden ska också svara för övergripande information och rådgivning i va- 
och avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas beteende och förhållningssätt. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 Nämndens huvudsakliga verksamhet består i att fullgöra det ansvar staden har 
för vattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och därmed samman-
hängande uppgifter. Nämnden ska som huvudman fullgöra kommunens 
åliggande avseende allmänna vattentjänster.  
Vid fullgörandet av sina uppgifter på vatten-, avlopps- och avfallsområdet ska 
nämnden 

1. Förvalta och utveckla stadens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar,  

2. Ansvara för att utveckla nya produktions- och distributionsmetoder för 
vattenförsörjning och avloppshantering samt metoder för avfalls-
hantering.  

3. Utgöra stadens beställare för kommunfullmäktiges direkttilldelade 
uppdrag hos Renova och Gryaab, samt ange kraven för leverantörer 
inom vatten-, avlopps- och avfallsområdet och direkttilldela eller 
upphandla sådana tjänster när detta är aktuellt.  

4. Förvalta åt nämnden upplåten, staden tillhörig fast och lös egendom i 
övrigt.  

Nämnden ansvarar för att nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas på samtliga 
avslutade deponier på av staden ägd mark. 
Utöver det ansvar för dagvatten som följer med huvudmannaskapet för vatten 
och avlopp ska nämnden samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i 
både nya och befintliga områden. Nämnden ska samordna och stödja andra 
nämnder i deras uppdrag och i samverkan med övriga verksamhetsutövare 
ansvara för att staden genomför erforderliga åtgärder för att långsiktigt få en 
hållbar dagvatten- och skyfallshantering.   

 

  



Samverkan 

§ 3 Nämnden ska aktivt bidra till den strategiska stadsplaneringen.  
 
Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhällets, regionens 
och Göteborgs va- och avfallshanteringsbehov i nära samarbete med statliga, 
regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. 

Taxor och avgifter 

§ 4 Nämnden ska föreslå en detaljerad va-taxa som därefter beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Nämnden ska föreslå en detaljerad renhållningstaxa som därefter beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Nämnden ska själv besluta om taxor och avgifter för sidoordnade tjänster inom 
vatten och avlopp.  
Nämnden ska beräkna och uppbära avgifter i enlighet med beslut om taxor och 
avgifter för vatten, avlopp och avfallshantering. 

Statsbidrag 

§ 5 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och 
samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen 
nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

Styrande dokument 

§ 6 Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till utökat verksamhetsområde 
avseende den allmänna va-anläggningen som kommunfullmäktige beslutar om.  
Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till allmänna bestämmelser för 
brukande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 
ABVA, som kommunfullmäktige beslutar om.  
Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till avfallsplan och 
avfallsföreskrifter (renhållningsordning) som kommunfullmäktige beslutar om.  

Särskilt ansvar 

§ 7 Nämnden har ansvar för att avge yttrande inför kommunfullmäktiges beslut i 
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som 
berör Renova inom avfallsområdet och Gryaab inom va-området. 

Tillkommande uppgifter 

§ 8 Nämnden har i uppdrag att driva Återbruksverksamhet. Återbruksverksamhet 
har i syfte är att sälja byggvaror och andra varor för återbruk som kan vara 
förlagda i anslutning till återvinningscentraler. 



Sammansättning 

§ 9 Kretslopp och vattennämnden består av nio ledamöter och sex ersättare. 

 
  



Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande 
håller sig informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om 
allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar 

därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 
arbetstagare, om inte personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får 
besluta om att ingå kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor, som kommunstyrelsens personalutskott 
äger ange.  
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 
kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och 
antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 
 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och 

kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av 
väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi.  



Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget 
initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 
av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av 
verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en 
överblick och kontroll över nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 
Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse 
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att 
överlämna informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och 

det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 

Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 



ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 
för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, 

exklusive kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för 
allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har 

rätt att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och 
har då rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 
vid behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 



Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) 
biträder ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid 
förfall för vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre 
vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 
annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 



sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens 

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning 
nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut 
ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje  
Riktlinjen är avser sponsring av alla slag och syftar till att tydliggöra Göteborgs Stads 
bestämmelser när verksamheter/nämnder? eller bolag/styrelser?  ger eller mottager 
sponsring. Sponsring är föremål för flera olika lagar och bestämmelser. Riktlinjen 
aktualiseras bland annat vad som är tillåtet, lämpligt och etiskt i relation till 
sponsringsaktiviteterna. 

Vem omfattas av riktlinjen  
Denna riktlinje gäller tillsvidare för samtliga verksamheter inom Göteborgs Stad, 
inklusive dess direkt och indirekt helägda aktiebolag. Denna riktlinje ska även tillämpas 
av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra associationer där Göteborgs 
Stad utser fler än hälften av styrelseledamöterna.  

I övriga associationer som Göteborgs Stad deltar i med styrelseledamot eller motsvarande 
ska Göteborgs Stad representanter verka för att denna och riktlinje antas i tillämpliga 
delar. Samtliga organisationer och associationer ovan benämns nedan var för sig och 
gemensamt ”Göteborgs Stad”. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 19 oktober 2011 stadsledningskontoret i 
uppdrag att utarbeta en kommungemensam policy för sponsring. Sedan 
Stadsledningskontoret den 20 februari 2012 fått ett tilläggsuppdrag har ärendet beretts på 
Stadsledningskontoret, samt har avstämning skett med kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 16 maj 2012. Kommunfullmäktige antog policy och riktlinje för sponsring inom 
Göteborgs Stad, 2013-03-21 § 22. 

I samband med aktualitetsprövningen 2019 har denna riktlinje uppdaterats i enlighet med 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. Förslagen till justeringar är i huvudsak 
av redaktionell karaktär. Dokumentet ändrades till att fortsättningsvis enbart vara en 
riktlinje. 
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Riktlinje 
Generella principer 
· Beslut att sponsra viss verksamhet eller godkänna mottagande av sponsring av 
kommunal verksamhet ska fattas av berörd nämnd eller styrelse eller på delegation till 
förvaltningsdirektör/VD.  

· Hänsyn ska alltid tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen i samband 
med sponsring. Verksamheter inom Göteborgs Stad som huvudsakligen ägnar sig åt 
myndighetsutövning bör inte ingå avtal om sponsring.  

· Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen. 
Sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.  

· Sponsringssamarbetet ska präglas av öppenhet och kunna granskas av allmänheten utan 
risk för bristande tilltro.  

· Sponsringsavtal bör inte träffas för en längre tid än två år. Utvärdering av samarbetet 
ska ske årligen. Eventuell förlängning ska godkännas av berörd nämnd eller styrelse.  

Allmänt om sponsring inom Göteborgs Stad  
Definition av sponsring  
Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera 
parter, där ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta 
medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som 
motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster, till 
nytta för sponsorn i dennes verksamhet.  

Har inga krav på motprestation avtalats är det inte fråga om sponsring utan om en ensidig 
rättshandling (bidrag, gåva eller donation). Sådana transaktioner omfattas inte av denna 
riktlinje.  

Sponsring får inte ha som huvudsakligt syfte att ekonomiskt stödja ett visst företag eller 
organisation. Vidare finns en viktig skillnad mellan sponsring och kommersiell 
marknadsföring det vill säga reklam. För att anses som sponsring ska exponeringen av 
sponsorn endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, till exempel 
sponsorns namn, varumärke eller tjänster. För det fall en motprestation istället utgör 
reklam och kan anses ha ett ekonomiskt värde kan reglerna om offentlig upphandling 
aktualiseras. 

För det fall att stadens bolag är sponsorgivare bör vid beslut om sponsring också tas 
hänsyn till aktuell skattelagstiftning. Bakgrunden till och underlaget inför beslut om 
sponsring har stor påverkan på eventuella möjligheter för bolaget att göra skattemässiga 
avdrag på kostnaderna för sponsringen. 

Göteborgs Stad kan i ett sponsringsavtal agera såväl sponsor som sponsormottagare.  
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Ansvar och övergripande bestämmelser  
Beslut att sponsra viss verksamhet eller godkänna mottagande av sponsring av kommunal 
verksamhet ska fattas av berörd nämnd eller styrelse. Beslut om sponsringssamarbete kan 
delegeras till VD/förvaltningsdirektör eller motsvarande. I samband med sådan delegation 
uppmanas respektive styrelse/nämnd att fastställa inom vilka ramar 
VD/förvaltningsdirektör har rätt att ingå sponsringssamarbete.  

Syftet med sponsringssamarbetet och dess förväntade effekter på Göteborgs stad ska 
särskilt utvärderas.  

Vid alla former av sponsringsåtaganden ska hänsyn tas till objektivitetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen.  

Verksamheter inom Göteborgs Stad som huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning 
bör inte ingå avtal om sponsring. Detsamma gäller kommuninterna verksamheter som 
endast levererar varor och tjänster inom Göteborgs Stad.  

Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen, vilket 
innebär att sponsorns och sponsormottagarens prestationer skall vara ekonomiskt 
jämförliga.  

Sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften. 
Särskild försiktighet bör därför iakttagas när andra prestationer än ren exponering av 
sponsorns varumärke ingår som motprestation i sponsoravtalet.  

Sponsringssamarbetet ska präglas av öppenhet och kunna granskas av allmänheten utan 
risk för bristande tilltro.  

Sponsringsavtal bör inte träffas för längre tid än två år. Utvärdering av samarbetet ska ske 
årligen. Eventuell förlängning ska godkännas av berörd nämnd eller styrelse.  

Sponsoravtalet  
Sponsoravtal ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och 
parternas åtaganden gentemot varandra. Avtalet bör åtminstone innehålla följande 
uppgifter:  

· Namn, adresser och organisationsnummer  
· Kontaktpersoner  
· Syftet med sponsringen  
· Aktiviteten  
· Sponsorns åtagande  
· Mottagarens åtagande  
· Avtalstid  
· Redovisningskrav  
· Formen för uppsägning av avtalet och om förutsättningarna förändras  
· Formen för lösning av eventuell tvist om avtalets tillämpning  

Samarbetsparten  
Innan sponsringsavtal ingås ska berörd nämnd/styrelse säkerställa att motparten är en 
lämplig samarbetspartner som i allt väsentligt delar Göteborgs Stads övergripande 
politiska mål och demokratiska grundprinciper. Sponsoravtal ska inte ingås med företag 
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eller organisationer där samarbetet av etiska eller andra skäl kan ifrågasättas. Som ett led i 
detta ska följande säkerställas:  

a) Att företaget eller organisationen drivs seriöst och inte har skulder till det 
offentliga,  

b) Att företaget eller organisationen följer god marknadsföringssed,  
c) Att sponsringsåtagandet inte omfattar reklam, förmånserbjudanden eller annan 

aktiv marknadsföring. 

Göteborgs Stad som sponsor  
Göteborgs Stad kan besluta om sponsring av publikdragande arrangemang inom idrotts- 
och kulturlivet. Sponsringen ska ske på affärsmässiga och objektiva grunder.  

Sponsring får inte ske med personella resurser.  

Sponsringen ska ha till syfte att exponera och sprida kunskap om Göteborgs Stad 
verksamheter och ge ett mervärde för Göteborgs Stad i form av stärkt varumärke.  

Sponsring får endast ske av publika evenemang. Sponsring genom tillhandahållande av 
lokaler och markområden får endast ske om allmänheten äger tillträde till lokalerna under 
evenemanget.  

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska säkerställas att eventuell sponsring 
återbetalas.  

Göteborgs Stad som sponsormottagare  
Den offentliga verksamheten skall huvudsakligen finansieras med skatter och 
offentligrättsliga avgifter. Finansiering av verksamheter med hjälp av sponsormedel får 
därför endast utgöra ett mindre komplement till nämnda finansiering. Sponsringen ska 
vara av tillfällig natur och får inte tillämpas så att kärnverksamheten blir beroende av den. 
Sponsringen ska medföra kvalitetshöjning av den ordinarie verksamheten eller 
möjliggöra projekt som annars inte kunnat genomföras och som är till gagn för Göteborgs 
Stads invånare.  

Sponsringen får inte komma att inkräkta på det politiska handlingsutrymmet eller vara 
utformat på ett sätt som påverkar verksamhetens mål.  

Sponsring ska avse verksamhet inom Göteborgs Stads kompetensområde och bidra till att 
staden uppfyller sina fastställda mål.  

Krav på inflytande eller medbestämmande från externa intressenter över verksamhetens 
innehåll eller beslutsprocess får inte förekomma.  

Mottagande av sponsormedel skall redovisas i enlighet med gällande redovisningsregler. 
Kontanta medel redovisas som intäkter. Redovisning av varor och tjänster mottagna av 
sponsor måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet.  

Namnet på sponsorn får inte dominera på ett sådant sätt att sponsorn kan uppfattas ta över 
Göteborgs Stads ansvar för verksamheten. 
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§ 167  Dnr 2018-6300 
Upphävande av lokal föreskrift ”Regler och föreskrifter om 
högsta ljudnivå vid vissa evenemang” 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnder godkänner miljöförvaltningens förslag att den lokala 

föreskriften ”Regler och föreskrifter om högsta ljudnivåer vid vissa evenemang” ska 
upphävas av kommunfullmäktige. 

2. Miljö- och klimatnämnden skickar ärendet vidare för fortsatt behandling i 
kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-12 med bilaga. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-09-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-09-27. 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Upphävande av Återvinningspolicy för skräp i 
papperskorgar till förmån för Avfallsplan 2030 
§ 179, 0541/19 
  

Beslut 
Park- och naturnämnden föreslår kommunfullmäktige att Återvinningspolicy för skräp i 
papperskorgar och Handlingsplan 2011–2012 upphävs till förmån för Avfallsplan 2030 
(A2030), den lokala bilagan till A2030 samt lokala handlingsplaner och översänder 
beslutet till kommunstyrelsen. 

 

 

Dag för justering 
2019-10-21 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 Park- och naturnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-10-21 

Sekreterare 
Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 
Louise Pettersson (C) 

 

Justerande 
Hanna Bernholdsson (MP) 
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Dessa riktlinjer anger nämnders och bolagsstyrelsers ansvar i det arbete som ska ske inom 

ramen för styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten.  

Vem omfattas av riktlinjen 

Riktlinjen gäller tillsvidare och tillämpas på nämnd och helägda bolag och dess 

verksamhetsområde så som fullmäktige – i reglemente, bolagsordning och ägardirektiv, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut (uppdrag) – har bestämt att 

nämnden/bolaget ska fullgöra.   
 

När det gäller av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen, så långt 

möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i aktieägaravtal och ägardirektiv.   

Bakgrund 

Kraven på styrning, uppföljning och kontroll har över tid skärpts i kommunallagen och 

aktiebolagslagen. År 2016 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjen för styrning, 

uppföljning och kontroll i syfte att tillgodose de nya kraven. Dessutom sammanförde 

riktlinjen tidigare separata krav inom områdena planering, budget och uppföljning, 

riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Denna riktlinje har nu 

reviderats till föreliggande version. 

Lagbestämmelser 

En stor del av stadens verksamhet styrs av lagstiftning. Grundläggande krav finns till 

exempel i förvaltningslagen, kommunallagen, aktiebolagslagen, offentlighets- och 

sekretesslagen och diskrimineringslagen. Kommunens grunduppdrag beskrivs dessutom i 

speciallagar, till exempel skollagen och socialtjänstlagen.  

I kommunallagen anges att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. I aktiebolagslagen finns motsvarande krav som reglerar 

bolagsstyrelsens ansvar. 

Krav på systematiska arbetssätt för att upprätthålla och utveckla kvalitet och 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns i socialstyrelsens föreskrifter och 

skolverkets allmänna råd.     

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha 

en överblick och kontroll (uppsikt) över övriga nämnders och bolagsstyrelsers 

verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndens/bolagsstyrelsens 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt följa nämnden/bolagsstyrelsen och dess 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska vidare enligt kommunallagen genom årliga beslut 
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pröva om den verksamhet som stadens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna (utökad uppsiktplikt). Liksom för stadens nämnder och 

helägda bolag ska kommunstyrelsen även utöva uppsikt över de kommunalförbund som 

kommunen är medlem i.   

Kommuner och landsting får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna 

skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare enligt kommunallagen. När 

skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat 

utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten.  

Revisorernas ansvar enligt kommunallagen är att pröva om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt 

kommunallagen följer också att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer i 

aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 

Lekmannarevisorns uppgifter framgår av aktiebolagslagen.   

Koppling till andra styrande dokument 

Flera styrande dokument samverkar i styrning, uppföljning och kontroll. Nedan återges 

ett urval styrande dokument som ska läsas tillsammans med denna riktlinje. Utöver dessa 

finns det även andra styrande dokument inom olika områden som alltid ska beaktas av 

nämnden/bolagsstyrelsen i den mån de berör nämnden/bolagsstyrelsen. 

• Nämndreglemente/Bolagsordning/Ägardirektiv 

• Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag 

• Kommunfullmäktiges årliga budget 

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av 

resultatutjämningsreserv 

• Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 

• Kommunstyrelsens struktur- och tidplan för budget och uppföljning av 

kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter 

• Program för uppföljning av privat utförare  

• Instruktion för förvaltningschef 

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad 

• Kommunfullmäktiges program och planer i den mån de berör 

nämnden/bolagsstyrelsen verksamhetsområde 

Vägledning och avsteg 

Avsteg från dessa riktlinjer ska beslutas av kommunstyrelsen.1 

                                                      
1  
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Stödjande dokument 

Beskrivningen av stadens styrsystem på intranätets sida Styrning i staden innehåller 

definitioner, vägledningar och guider som fungerar som stöd till förvaltningarna och 

bolagen vid tillämpningen av dessa riktlinjer.    

  



 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 6 (12) 

   

   

Riktlinje 

1. Inledning 

Denna riktlinje integrerar systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern 

styrning och kontroll samt kvalitetsledning2. En vedertagen beskrivningsmodell för att 

förtydliga systematisk styrning är PDSA-modellen3. Dessa riktlinjer har därför 

strukturerats enligt modellen i syfte att förtydliga vad som förväntas av nämnder och 

bolagsstyrelser i styrningens olika faser. 

Nämnders och bolagsstyrelsers styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ska 

vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och med rimlig grad säkerställa 

att: 

• verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, med fokus på kvalitet för dem 

verksamheten riktar sig till,  

• verksamheten långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk 

hushållning utifrån ett helhetsperspektiv, 

• lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,  

• informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och 

tillräcklig. 

Med verksamhet avses verksamhet som utförs i egen regi eller genom att en kommunal 

angelägenhet överlämnats till en privat utförare och där kommunen är huvudman. 

Rimlig grad av säkerhet innebär att nämnderna och bolagsstyrelserna i sitt arbete med 

styrning, uppföljning och kontroll ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vad gäller kontrollnytta ska inte bara ekonomiska faktorer vägas in, utan 

även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos allmänheten och för dem 

verksamheten riktar sig till samt hos andra intressenter.  

Styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten ska också bidra till att 

oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid samt att säkra tillgångar och 

förhindra förluster.  

Sammantaget ställer detta krav på att nämnderna och bolagsstyrelserna har ett effektivt 

system för styrning, uppföljning och kontroll som är dokumenterat i de delar där så 

bedöms verkningsfullt. Med system avses det ramverk av systematik, struktur och kultur 

som nämnden och förvaltningen eller styrelsen och bolaget använder sig av för att styra 

mot måluppfyllelse och fullgörande av uppdrag.  

Generellt sett brukar ramverk ha ett antal beståndsdelar som; 

• Ledstjärnor för det som ska uppnås t.ex. vision, policy, mål, strategi, planer 

• Arbetssätt, arbetsformer, processer 

• Organisationsstruktur 

• Roller och ansvar, delegeringsordning och beslutsvägar 

                                                      
2 Med kvalitetsledning menar vi både att säkerställa att vi håller utlovad kvalitet (kvalitetssäkring) och att 

förbättra vår kvalitet där så är möjligt (kvalitetsutveckling). 
3 PDSA är en förkortning av eng. plan, do, study, act. Med ursprung i kvalitetsteori är det en metodik för att 

bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete. 
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• Rutiner, arbetsbeskrivningar 

• Mätsystem och mått 

• Stödsystem (IT, kompetensförsörjning, ekonomistyrning m.fl.) 

• Organisationskultur, värderingar, gemensamma förhållningssätt 

 

Den sista punkten är särskilt viktig. Systemet för styrning, uppföljning och kontroll är 

helt beroende av organisationens och i synnerhet högsta ledningens förhållningssätt till 

det. Ledningens agerande måste stödja efterlevnaden av överenskomna arbetssätt och 

korrekt agerande överlag. Att motverka oegentligheter är en självklarhet. 

2. Bestämmelser 

 

Övergripande 

1 § Nämnd/bolagsstyrelse ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med 

fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. Till detta hör att aktivt följa 

och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte att 

förbättra verksamhet och arbetsformer.  

 

Nämnd/bolagsstyrelse ska utifrån reglemente/ägardirektiv följa vad som anges i 

lag eller annan författning liksom av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska 

ramar, mål och riktlinjer. 

 

Nämnd/bolagsstyrelse ska även följa kommunfullmäktiges långsiktiga 

inriktningar för god ekonomisk hushållning så att verksamheten över tid bedrivs 

ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk 

hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. 
 

Generella skyldigheter 

2 § Nämnd/bolagsstyrelse ska bedriva sitt arbete så att det egna ansvaret för 

verksamheten säkerställs. Nämnd/bolagsstyrelse ska se till att det finns ett system 

för styrning, uppföljning och kontroll som är anpassat för verksamhetens 

förutsättningar och behov samt dess olika styr- och beslutsnivåer. 

 

3 § Riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens/bolagsstyrelsens styrning 

och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika 

handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa 

verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Risken för förekomst av 

oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens/bolagsstyrelsens riskhantering. 

 

4 § Information och lärdomar om behov, förväntningar och upplevelser hos de 

verksamheten riktar sig till ska beaktas i styrningen.  Nämnd/bolagsstyrelse ska 

tillse att organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera, 

systematisera och integrera lärdomarna till en del av beslutsfattande i planering, 

uppföljning och utveckling av verksamheten.  
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Privata utförare 

5 § Om en nämnd/bolagsstyrelse anlitar en privat utförare för att utföra en kommunal 

angelägenhet som annars skulle ha utförts i egen regi, har nämnd/bolagsstyrelse 

kvar huvudmannaskapet och därigenom också kvar det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Nämnd/bolagsstyrelse ansvarar för att se till att den anlitade 

privata utföraren uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten  

6 § Nämnd/bolagsstyrelse ska bereda möjlighet för allmänhetens insyn av den 

verksamhet som utförs av privata utförare. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

7 § Nämndens/bolagsstyrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll ska 

bedrivas så att det är möjligt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. 

Nämnd/bolagsstyrelse ska lämna kommunstyrelsen den information om 

verksamheten som begärs. I den händelse informationen om verksamheten är 

sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 

Kommunstyrelsen har från övriga nämnder/bolagsstyrelser rätt att begära in de 

yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sin uppsiktsplikt.  

Generellt om planerings- och uppföljningsarbetet 

8 § Nämnd/bolagsstyrelse ska i samband med planerings, budget- och 

uppföljningsarbetet särskilt följa de av kommunfullmäktige beslutade regler för 

ekonomisk planering, budget och uppföljning.  

 

9 § Nämnd/bolagsstyrelse ska följa den tidplan för det kommungemensamma 

planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av 

kommunstyrelsen.  

 

10 § Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget 

planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma 

anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska 

kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för 

verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare 

där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman.  

 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete 

med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt 

ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas 

i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 

skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna 

till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.  
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Nämnd/bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. 

Arbetet med att ta fram denna verksamhets/-affärsplan ska inledas snarast efter 

det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska 

därefter fastställas av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari månad. 

 

11 § Nämnd/bolagsstyrelse ska besluta om i vilken utsträckning privata utförare ska 

bidra med utvärdering, uppföljning och redovisning av statistik till 

uppdragsgivaren (huvudmannen), nationella register och övriga myndigheter. 

 

12 § Nämnd/bolagsstyrelse ska tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad 

planerings-, budget- och uppföljningsprocess för att värna lika rättigheter och 

möjligheter ur ett invånarperspektiv.  

Planering  

13 § Nämnd/bolagsstyrelser ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

reglementen/ägardirektiv/bolagsordning, kommunfullmäktiges budget samt andra 

relevanta styrande dokument.  

Nämnd/bolagsstyrelse ska planera verksamheten utifrån ekonomiska 

förutsättningar, nuläge och förändringar kopplade till fullgörande av 

grunduppdrag och behov hos de verksamheten riktar sig till. 

14 § Förvaltning/bolag ska utarbeta förslag till budget/affärsplan med utgångspunkt 

från fullmäktiges budgetbeslut och reglementen/ägardirektiv/bolagsordning samt 

andra relevanta styrande dokument. 

15 § De av nämnd/bolagsstyrelses mål och uppdrag som ska gälla för privata 

utförare, ska fastställas och anges i avtal. 

Verksamhetsövergripande riskhantering 

16 § Nämnd/bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom 

väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större 

förändringar i verksamheten.  

I samband med framtagandet av budget/affärsplan ska riskhanteringen4 för olika 

riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens/bolagsstyrelsens 

verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har 

införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.  

                                                      

4 Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med 

avseende på risk. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna 

ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen.  

 



 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 10 (12) 

   

   

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska 

innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande 

verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. 

Nämnd/bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern 

kontrollplan senast i februari månad. 

Beslut om budget/affärsplan 

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna 

verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året. 

 

Senaste tidpunkten för nämndens/bolagsstyrelsens budgetbeslut vid valår anges i 

kommunstyrelsens årliga anvisningar. 

 

Skyldighet att lyfta frågor av principiell beskaffenhet 

19 § Nämnd/bolagsstyrelse har i vissa fall rätt att besluta om ändrad inriktning eller 

omfattning av en verksamhet som nämnd/bolagsstyrelse bedömer lämplig eller 

nödvändig. Ändringar avseende drift- eller investeringsverksamhet som innebär 

antingen en avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell art i 

förhållande till inriktningar, mål och uppdrag ska alltid lyftas till 

kommunfullmäktige för ställningstagande. I de fall då detta sker ska 

konsekvenser, på kort och lång sikt utifrån relevanta perspektiv, tydligt framgå i 

nämndens/bolagsstyrelsens beslutsunderlag. 

Samråd 

20 § Nämnd/bolagsstyrelse har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan 

med andra nämnder/bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet 

påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 

genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. Resultatet 

och konsekvenserna av samråd och samverkan med andra 

nämnder/bolagsstyrelser ska alltid ingå som en del i det aktuella 

beslutsunderlaget. 

Genomförande 

21 § Nämnd/bolagsstyrelse ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt 

ansvar för verksamheten och löpande fatta beslut om nödvändiga åtgärder och 

korrigeringar utan oskäligt dröjsmål. 

 

22 § Nämnd/bolagsstyrelse har, utöver vad som anges av kommunstyrelsen i årliga 

anvisningar, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 

av betydelse för den kommunövergripande nivån. 
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Uppföljning och rapportering 

23 § Nämnd/bolagsstyrelse ansvarar för uppföljningen av dels den egna 

verksamheten som det beskrivs i reglemente och ägardirektiv, dels 

kommunfullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. Rapporteringen till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ske utifrån ett 

väsentlighetsperspektiv. Har nämnd/bolagsstyrelse lämnat över verksamhet till 

privat utförare ska även den ingå i uppföljning och rapportering.  

Uppföljningens resultat ska bidra till såväl kontroll, lärande som utveckling av 

verksamheten.  

24 § Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten 

utvecklas i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i 

kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet.  

Uppföljningen ska innehålla mätresultat men också analyser, slutsatser och 

kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna 

verksamheten, de verksamheten riktar sig till och där så är möjligt Göteborgs stad 

som helhet.  

25 § Uppföljning av verksamhetens riskbild och beslutade åtgärder ska ingå som en 

del av den löpande uppföljningen. 

 

26 § Uppföljning av intern kontrollplanen ska ske i den omfattning som fastställs av 

respektive nämnd/bolagsstyrelse.  

Förbättring och utveckling 

27 § Utifrån slutsatser från uppföljningen ansvarar nämnd/bolagsstyrelse för att fatta 

beslut om åtgärder för att komma till rätta med orsaker till allvarliga avvikelser 

och brister i kvalitet. 

 

28 § Nämnd/bolagsstyrelse ansvarar också för att verksamheten har ett nytänkande 

och långsiktigt perspektiv i utvecklingsarbetet och att förvaltningen/bolaget 

initierar utveckling för att öka ändamålsenligheten, effektiviteten eller nyttan för 

dem verksamheten riktar sig till. 

Särskilda bedömningar och yttranden 

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

29 § Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det 

egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att 

nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av 

såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från 

extern revision och övrig tillsyn.  
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Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive 

nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera 

resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. 

Yttrande om det kommunala ändamålet och befogenheterna 

30 § Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och som grund för 

kommunstyrelsens beslut ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i 

samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den 

verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.  



Program
1. Bredbandsstrategi för Göteborgs Stad
2. Göteborgs Stads folkhälsoprogram
3. Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025
4. Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
5. Göteborgs Stads miljöprogram 2013-2020
6. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035
7. Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023
8. Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram 

till 2030
9. Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster 2019-2025
10. Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
11. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning
12. Göteborgs Stads program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare
13. Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, 

besökare och företagare 2017-2020
14. Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023
15. Handlingsprogram 2016-2019 enligt lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor
16. IKT-program för Utbildningsområdet i Göteborgs Stad
17. Klimatstrategiskt program , inklusive Energiplan för Göteborgs 

Stad
18. Kulturprogram för Göteborgs Stad
19. Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i 

Göteborg, Mölndal och Partille
20. Program för e-samhälle
21. Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete
22. Program för utveckling av intern service för staden
23. Översiktsplan 

Vision
1. Vision och strategi för Centrala Älvstaden
2. Vision, mål och teman för stadens 400-årsjubileum, Göteborg 

2021

Planerande styrande dokument 
Plan
1. Avfallsplan för Göteborgs Stad - regional avfallsplan A2020
2. Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021
3. Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020
4. Göteborgs Stads handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 

2019
5. Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019
6. Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter (SRHR)
7. Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och 

beroende
8. Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 2020-2023
9. Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukskrivningstalen
10. Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
11. Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023
12. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och 

stöd till introduktion av elfordon
13. Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism
14. Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018
15. Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna 

tjänster 2019-2021
16. Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i 

Göteborgs Stad
17. Handlingsplan för att minska antalet fallskador hos brukare av 

hemtjänst och äldreboende
18. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde
19. Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor
20. Handlingsplan för samarbete med Shanghai Stad under 

avtalsperioden 2017 – 2019
21. Kemikalieplan för Göteborgs Stad
22. Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare
23. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i 

Göteborg 2014-2020
24. Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg
25. Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Kursiverade dokument föreslås utgå



Riktlinjer
1. Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och 

ungdom med sammansatt psykiatrisk och social problematik - Västbus
2. Göteborg Stads riktlinje för förvaltning av de anknutna stiftelsernas kapital
3. Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad
4. Göteborgs Stads inriktning för Eurocities
5. Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående
6. Göteborgs Stads riktlinje för anknutna stiftelser avseende den löpande förvaltningen
7. Göteborgs Stads riktlinje för ansvarsförhållanden mellan stadsdelsnämnderna gällande äldreomsorg och 

hemsjukvård i ordinärt boende
8. Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare
9. Göteborgs Stads riktlinje för bistånd till boende
10. Göteborgs Stads riktlinje för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
11. Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården i Göteborgs Stad
12. Göteborgs Stads riktlinje för fordringsbevakning och inkasso
13. Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället
14. Göteborgs Stads riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad
15. Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling
16. Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader
17. Göteborgs Stads riktlinje för kontinuerlig tillsyn, vak vid vård i livets slut
18. Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation
19. Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen
20. Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen
21. Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering
22. Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner

Policies
1. Göteborgs Stads policy för arbete med avhoppare
2. Göteborgs Stads policy för representation och gåvor
3. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
4. Miljöpolicy för Göteborgs Stad
5. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad
6. Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad
7. Policy för mottagande och förvaltning av anknutna stiftelser samt mottagande av gåvor inom Göteborgs Stad
8. Policy för sponsring inom Göteborgs Stad
9. Policy för ökad öppenhet och transparens i stiftelser, fonder och föreningar
10. Policy mot mutor i Göteborgs Stad
11. Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad
12. Återvinningspolicy för skräp i papperskorgar

Reglerande styrande dokument
- urval policies, riktlinjer, regler och anvisningar 

Regler
1. Bidrag till politiska ungdomsförbund
2. Definition av lätta och tunga miljöfordon
3. Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse
4. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader
5. Göteborgs Stads generella regler för kommungemensamma interna tjänster
6. Göteborgs Stads regel för chefers informationssäkerhetsansvar
7. Göteborgs Stads regel för IT-användare
8. Göteborgs Stads regel för rekrytering
9. Göteborgs Stads regel gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem
10. Göteborgs Stads regler för användande av e-post i Göteborgs Stad
11. Göteborgs Stads regler för arbetsanpassning och rehabilitering
12. Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning
13. Göteborgs Stads regler för förtjänsttecken samt stadens vardagshjältar
14. Göteborgs Stads regler för kommunalt partistöd
15. Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster
16. Regler för attest i Göteborgs Stad
17. Regler för fria skolresor för grundskole- och gymnasieelever
18. Regler för färdtjänst
19. Regler för Göteborgs Stads medborgarvittnen
20. Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning
21. Regler och föreskrifter om högsta ljudnivåer vid vissa evenemang
22. Regler om hemvårdsbidrag
23. Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare

Policies med riktlinjer
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
2. Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
3. Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad
4. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
5. Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
6. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort
7. Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad
8. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
9. Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet
10. Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019 för förtroendevalda i Göteborgs Stad
11. Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad ERF-G

24. Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet
25. Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor
26. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument
27. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
28. Göteborgs Stads riktlinje för särskilt boende samt prioriteringsordning gällande verkställighet av särskilt boende 

och korttidsplatser inom äldreomsorg
29. Göteborgs Stads riktlinje för uppmärksamhet efter 25 års deltagande i daglig verksamhett
30. Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument - enkäter, blanketter och formulär
31. Göteborgs Stads riktlinje för volontärinsatser som riktas till brukare inom stadens verksamheter
32. Göteborgs Stads riktlinje gällande medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)
33. Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom 

fastighetsnämnden
34. Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd
35. Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer
36. Göteborgs Stads riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ- och familjeomsorgen samt 

funktionshinder
37. Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
38. Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer
39. Inriktning för Göteborgs Stads partnerstad Lyon
40. Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad
41. Positionspapper för Délice
42. Positionspapper för Göteborg Stads vänorter Århus, Bergen och Åbo
43. Positionspapper för ICLEI- Local Governments for Sustainability
44. Positionspapper för LUCI
45. Positionspapper för Nelson Mandela Bay Municipality
46. Positionspapper för partnerstäderna S:t Petersburg, Xi’an, Tallin, Krakow, Rostock, Kiel och Newcastle
47. Positionspapper och arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg – en del i WHO:s globala nätverk för Age-friendly

Cities and Communities
48. Positionspapper och handlingsplan för partnerstaden Chicago
49. Principer för beredning och uppföljning av investeringar,leasing och tecknande av hyresavtal
50. Ramprogram för lokalutformning av BmSS i fristående hus i Göteborgs Stad
51. Ramprogram för lokalutformning av äldreboenden i Göteborgs Stad
52. Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker
53. Riktlinje för informationssäkerhet
54. Riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad
55. Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
56. Riktlinje kring felparkeringsavgifter för hemtjänstpersonal och personal inom hemsjukvården
57. Riktlinje krisberedskap och krishantering
58. Riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad
59. Riktlinjer e-förslag för Göteborgs Stad
60. Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn
61. Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet
62. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg
63. Riktlinjer för den frivilliga delen av kulturskolan i Göteborgs Stad
64. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv
65. Riktlinjer för Göteborgs Stads mottagande av donationer
66. Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med övernattningsverksamhet mm vid 

idrottscuper och andra föreningsarrangemang för ungdomar
67. Riktlinjer för hemtjänst
68. Riktlinjer för hemtjänst
69. Riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad
70. Riktlinjer för kommunstyrelsens remittering
71. Riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad
72. Riktlinjer för makars rätt att bo tillsammans i äldreboende
73. Riktlinjer för mottagande av förvaltningsuppdrag av stiftelser
74. Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning
75. Riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster
76. Riktlinjer för stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
77. Riktlinjer vid tillämpning av bestämmelserna om förrättningsarvode till presidieledamöter
78. Trafiksäkerhetskrav nyanskaffning fordon och rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling
79. Värdighetsgarantier

Anvisningar
1. Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen
2. Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen
3. Göteborgs Stads anvisning för alkohol- och drogfria arbetsplatser
4. Göteborgs Stads anvisning för dagverksamhet
5. Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)
6. Göteborgs Stads anvisning för gränsdragning insatser inom socialtjänst och hemsjukvård för personer i sociala 

boenden
7. Göteborgs Stads anvisning för gränsdragning insatser inom socialtjänst och hemsjukvård för personer i sociala 

boenden
8. Göteborgs Stads anvisning för hantering av statsbidrag som rör fler än en nämnd
9. Göteborgs Stads anvisning för särskilt boende och korttidsplats
10. Göteborgs Stads anvisning för Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
11. Göteborgs Stads anvisning för Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
12. Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
13. Stadsledningskontorets anvisning vid hantering av remisser från regeringskansliet/statliga verk (SOU, DS m.m.) 

mellan SLK och nämnd/styrelse samt förvaltning/bolag
14. Tillämpningsanvisning OPF-KL

Kursiverade dokument föreslås utgå


	Årlig prövning av styrande dokument 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ekonomiska-, ekologiska och sociala dimensionen
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Justering av styrande dokument
	Tabell 1
	Tabell 2

	Stadsledningskontorets bedömning

	bil3.pdf
	Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
	Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
	Kapitel 2 – social resursnämndens uppdrag
	Kapitel 2 – social resursnämndens uppdrag
	Det kommunala ändamålet
	Det kommunala ändamålet
	Nämndens verksamhetsområde och uppgifter
	Nämndens verksamhetsområde och uppgifter
	Taxor och avgifter
	Taxor och avgifter
	Särskilt ansvar
	Särskilt ansvar
	Uppdrag efter beställning/överenskommelser
	Uppdrag efter beställning/överenskommelser
	Särskilda organ/utskott/lokala styrelser
	Särskilda organ/utskott/lokala styrelser
	Sammansättning
	Sammansättning

	Socialtjänst
	Hälso- och sjukvård
	Integration 
	Angränsande verksamhet
	Kapitel 3 - Generella bestämmelser
	Utskott
	Ordförandebeslut
	Självförvaltningsorgan
	Kapitel 3 - Generella bestämmelser
	Kapitel 3 - Generella bestämmelser
	Allmänna bestämmelser
	Allmänna bestämmelser
	Generella skyldigheter
	Generella skyldigheter
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Personalansvar
	Personalansvar
	Personuppgifter
	Personuppgifter
	Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige
	Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	Information och samråd
	Information och samråd

	Arbetsformer
	Arbetsformer
	Tid och plats
	Tid och plats
	Kallelse
	Kallelse
	Kallelse
	Offentliga sammanträden
	Offentliga sammanträden
	Närvarorätt
	Närvarorätt
	Ordföranden
	Ordföranden
	Presidium
	Presidium
	Presidium
	Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
	Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
	Förhinder
	Förhinder
	Ersättares tjänstgöring
	Ersättares tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Reservation
	Reservation
	Justering av protokoll
	Justering av protokoll
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Delgivningsmottagare
	Delgivningsmottagare
	Undertecknande av handlingar
	Undertecknande av handlingar



	bil4.pdf
	Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
	Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
	Kapitel 2 – Kretslopp och vattennämndens uppdrag
	Kapitel 2 – Kretslopp och vattennämndens uppdrag
	Det kommunala ändamålet
	Det kommunala ändamålet
	Nämndens verksamhetsområde och uppgifter
	Nämndens verksamhetsområde och uppgifter
	Samverkan
	Samverkan
	Taxor och avgifter
	Taxor och avgifter
	Statsbidrag
	Statsbidrag
	Styrande dokument
	Styrande dokument
	Särskilt ansvar
	Särskilt ansvar
	Tillkommande uppgifter
	Tillkommande uppgifter
	Sammansättning
	Sammansättning
	Sammansättning

	Kapitel 3 - Generella bestämmelser
	Kapitel 3 - Generella bestämmelser
	Allmänna bestämmelser
	Allmänna bestämmelser
	Generella skyldigheter
	Generella skyldigheter
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Personalansvar
	Personalansvar
	Personuppgifter
	Personuppgifter
	Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige
	Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	Information och samråd
	Information och samråd

	Arbetsformer
	Arbetsformer
	Tid och plats
	Tid och plats
	Kallelse
	Kallelse
	Offentliga sammanträden
	Offentliga sammanträden
	Närvarorätt
	Närvarorätt
	Ordföranden
	Ordföranden
	Presidium
	Presidium
	Presidium
	Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
	Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
	Förhinder
	Förhinder
	Ersättares tjänstgöring
	Ersättares tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Reservation
	Reservation
	Justering av protokoll
	Justering av protokoll
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Delgivningsmottagare
	Delgivningsmottagare
	Undertecknande av handlingar
	Undertecknande av handlingar



	bil5.pdf
	Inledning
	Syftet med denna riktlinje
	Vem omfattas av riktlinjen
	Bakgrund

	Riktlinje
	Generella principer
	Allmänt om sponsring inom Göteborgs Stad
	Definition av sponsring
	Ansvar och övergripande bestämmelser
	Sponsoravtalet
	Samarbetsparten

	Göteborgs Stad som sponsor
	Göteborgs Stad som sponsormottagare


	bil6.pdf
	§ 167  Dnr 2018-6300
	Upphävande av lokal föreskrift ”Regler och föreskrifter om högsta ljudnivå vid vissa evenemang”
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande

	bil7.pdf
	Upphävande av Återvinningspolicy för skräp i papperskorgar till förmån för Avfallsplan 2030
	§ 179, 0541/19
	Beslut
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande

	bil9.pdf
	Planerande styrande dokument �

	bil10.pdf
	Reglerande styrande dokument�- urval policies, riktlinjer, regler och anvisningar 

	till_yrk_MPV_2.1.10_20200226.pdf
	Tilläggsyrkande om tydligare styrning för fossilfritt i nämndernas allmänna reglemente i samband med årlig prövning av styrande dokument 2019
	Förslag till beslut
	Yrkandet



