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Yttrande angående verksamhetsplan 2020 för 
kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige antog i november 2019 en budget från M,L,C,KD där ett starkt fokus ligger på 
nedskärningar och utförsäljningar. Ambitionerna för ett jämlikt, jämställt och ekologiskt hållbart 
Göteborg är svaga, och lyser i många fall tyvärr med sin frånvaro. Förslaget på verksamhetsplan 
bygger på kommunfullmäktiges budget och därmed inriktas stadsledningskontorets arbete det 
kommande året på att administrera besparingar och nedskärningar i välfärden. Det finns en hel del 
uppdrag som vi rödgrönrosa är emot, och hade vår rödgrönrosa budget vunnit i kommunfullmäktige 
hade fokus istället varit att stärka den sociala hållbarheten, välfärden, värna mänskliga rättigheter och 
öka tempot i miljö- och klimatarbetet. Under året kommer stadsledningskontoret återrapportera 
uppdragen och vi kommer agera i varje läge för att hindra försämringar för stadens verksamheter och 
arbeta för ett mycket högre tempo i miljö- och klimatomställningen.     
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Yrkande angående verksamhetsplan 2020 för 
kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsen hemställer till kommunfullmäktige om att följande uppdrag 
riktade till kommunstyrelsen som nämnd i kommunfullmäktiges budget för 2019 
och kommunfullmäktiges budget för 2020 avvecklas med omedelbar verkan:  
 
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. 
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens 
totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. 
- LOV ledsagning.  
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom 
äldreboende.  
 

2.  I övrigt besluta i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
  

Yrkandet 
 
Socialdemokraterna har invändningar mot stora delar av den föreslagna 
verksamhetsplanen för 2020, och särskilt de av kommunfullmäktige beslutade uppdrag 
som har ålagts kommunstyrelsen. Vi beklagar att kommunstyrelsens ledamöter har 
erbjudits en synnerligen kort tid för beredning och beslut av ärendet, vilket har 
omöjliggjort såväl återremiss- som bordläggningsverktyget. Vissa av uppdragen väljer vi 
därför att återkomma till vid behandling i kommunstyrelsen, emedan vi accepterar att 
andra kan såväl effektivisera som förbättra stadens verksamhet. Men vi identifierar också 
fyra uppdrag som är särskilt skadliga för staden och inte kan tillåtas fortsätta 
implementeras.  
 
Socialdemokraterna menar att ideologiskt betingade privatiseringar av välfärdsfunktioner, 
dyrare välfärdstjänster för den enskilde och breda personalminskningar under 
mandatperioden kommer att försämra förutsättningarna för det kommunala uppdraget och 
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minska förtroendet för välfärden bland stadens medborgare. Kommunfullmäktige äger 
makten att stryka dessa uppdrag och möjliggöra en annan prioritering inom 
kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen bör därför hemställa till 
kommunfullmäktige om att dessa uppdrag, från såväl 2019 som 2020 års budget, 
avvecklas i sin helhet och med omedelbar verkan.  
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Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs. 

2. Kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2020 
samt kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget 
kapital vid årsskiften, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande fastställs. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 utgör den andra delen i kommunstyrelsens 
planeringsarbete för verksamhetsåret. Denna plan är framtagen av stadsledningskontoret 
utifrån en fördjupad analys av förutsättningar att genomföra planerad verksamhet under 
2020. I huvudsak utgör verksamhetsplanen en konkretisering av hur och när 
stadsledningskontoret planerar att genomföra budgetens inriktningar, mål och uppdrag.  

Till kommunstyrelsens verksamhetsplan bifogas kommunstyrelsens tid- och arbetsplan 
för planerings- och uppföljningsarbetet samt kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomisk 
uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med bilagor ska läsas tillsammans med 
kommunstyrelsens budget 2020 för att ge helhetsbilden av förutsättningar, planering och 
styrning. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Dimensionerna behandlas där det är relevant i verksamhetsplanens olika avsnitt.  

Samverkan 
Samverkan av förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 har skett i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 31 januari 2020. 

Bilagor 
1. Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen 

2.  Kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2020 
samt kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget 
kapital vid årsskiften.  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen ska ta ställning till stadsledningskontorets förslag och fastställa 
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Till verksamhetsplanen bifogas 
kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete samt 
kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid 
årsskiften. Enligt stadens tidplan ska nämnd fastställa verksamhetsplanen senast den sista 
februari 2020. 
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1 Inledning 
Enligt Göteborgs Stads budgetprocess ska nämnder och styrelser ta beslut om budget senast 31 
december året innan nytt verksamhetsår och beslut om verksamhetsplan senast under februari 
månad innevarande år.  

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger krav och systematik för 
planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Där 
anges att planering av verksamhet ska ske med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut och 
reglementen eller ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument. 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 
nämnd/styrelses egna budgetbeslutet. 

Stadens styrning och uppföljning av ekonomi anges i regler för budget, planering och 
uppföljning och dessa regler ska särskilt läsas och förstås tillsammans med ovan nämnda 
riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Budget 2020 

Kommunstyrelsen tog beslut om budget 2020 den 11 december 2019. Budgeten anger vilka 
inriktningar, mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget som kommunfullmäktige ger till 
kommunstyrelsen. Vidare beskriver den stadsledningskontorets förutsättningar för att 
genomföra grunduppdraget och budgetens intentioner. En övergripande beskrivning görs av 
strategier och förhållningssätt kontoret arbetar efter för att möte de utmaningar Göteborgs Stad 
står inför, likt kommunsektorn i stort. Ett antal utvecklingsfrågor inom kontorets ständiga 
förbättringsarbete anges. De berör dels utveckling inom grunduppdraget, dels utveckling av 
organisation, chefs- och medarbetarskap.  

Vidare anger budgeten målsättningar för de väsentligaste personalfrågorna och ekonomiska 
förutsättningar och ramar anges för den politiska verksamheten i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, respektive för stadsledningskontoret. En samlad riskbild redovisas och en 
internkontrollplan bifogas till budgeten.  

I samband med budgetbeslutet antog kommunstyrelsen Plan för uppföljning av utförare i 
konkurrensutsatt verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV).  

Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen för 2020 utgör en andra del i kommunstyrelsens planeringsarbete för 
verksamhetsåret. Denna plan är framtagen av stadsledningskontoret utifrån en fördjupad analys 
av förutsättningar att genomföra planerad verksamhet för 2020. I huvudsak utgör 
verksamhetsplanen en konkretisering av hur och när stadsledningskontoret planerar för 
genomförande av budgetens inriktningar, mål och uppdrag.  

Till verksamhetsplanen bifogas en tid- och arbetsplan för kommunstyrelsen planerings- och 
uppföljningsarbete samt kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring 
av eget kapital vid årsskiften. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med bilagor ska läsas tillsamman med 
kommunstyrelsens budget för 2020 för att ge helhetsbilden av förutsättningar, planering och 
styrning. 

Stadsledningskontorets genomförande av budget 

Utifrån kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan planerar stadsledningskontoret i sin tur 
det praktiska arbetet med att genomföra grunduppdraget, budgetens inriktningar, mål och 
uppdrag samt det egna utvecklingsarbetet för att leverera effektivt och med rätt kvalitet. 
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Kontoret följer löpande upp dessa aktiviteter vilka sedan utgör grund för stadsledningskontorets 
uppföljning av kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan inom ramen för Göteborgs stads 
uppföljningsprocess.   

Stadsledningskontoret arbetar för att Göteborgs Stad ska vara en kommunikativ organisation 
och prioriterar därför såväl det förvaltningsinterna kommunikationsarbetet som den 
stadenövergripande utvecklingen av styrning och stöd för kommunikation till boende, besökare, 
näringsliv och medarbetare utifrån kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppdrag och 
beslut.  

Stadsledningskontoret ser under våren 2020 över sin organisation och arbetssätt för att 
säkerställa att kontoret har förutsättningar att genomföra det samlade uppdrag effektivt och 
kvalitativt.  
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2 Kommunfullmäktiges inriktning för kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges budget tydliggör det övergripande uppdraget för kommunstyrelsen och 
anger även ett antal sakfrågor som kommunstyrelsen ska fokusera på under året. 
Stadsledningskontoret planerar för genomförande av dessa enligt nedan:  

• En attraktiv arbetsplats – Stadsledningskontoret driver arbetet utifrån Göteborgs stads 
program för attraktiv arbetsgivare. Programmets mål och strategier ger staden en 
gemensam riktning inom arbetsgivarpolitiska områden. Det långsiktiga syftet med 
programmet är att kompetensförsörja staden med rätt kompetens. Förutsättningarna för 
detta är bland annat hälsa och arbetsmiljö, kompetensutveckling med nya arbetssätt och 
lönebildning. En programorganisation har bildats och arbetar utifrån ett agilt arbetssätt 
för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. Området arbetsmiljö och hälsa 
övergår till att drivas genom programmet för attraktiv arbetsgivare när plan för 
förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivningstal är avslutad. De metoder och 
arbetssätt som arbetats fram via planen omhändertas och vidareutvecklas.  

• Visselblåsarfunktionen – Stadsledningskontorets funktion för visselblåsare kommer 
tillsammans med de externt upphandlade mottagningsfunktionen fortsätta att utveckla 
arbetssätt och former. Utvecklingsarbetet sker med syftet att möjliggöra för stadens 
medarbetare och chefer att använda rätt kanaler för att kunna anmäla allvarliga 
missförhållanden och oegentligheter. Arbetet syftar även till att tydliggöra vilken typ av 
ärende som visselblåsarfunktionen är till för och vad varje förvaltning och bolag 
hanterar i den egna linjeorganisationen. I samband med att stadsledningskontoret ser 
över sin organisering är det väsentligt att värna funktionens oberoende ställning på 
kontoret. 

• En stad, ett Göteborg – Arbetet med en jämlik stad och folkhälsoarbetet är viktiga delar 
för att minska de påverkbara klyftorna, orättvisa och utanförskapet i Göteborgs Stad. 
Göteborgs Stads program för en jämlik stad pekar ut färdriktningen för kommande år. 
Social resursnämnd har i uppdrag att leda arbetet och stadsledningskontoret bidrar till 
samordningen genom att delta i organiseringen kring programmets målområden men 
framför allt genom ordinarie strukturer och samordning av stadens verksamheter.  
Stadsledningskontoret samordnar även delar av stadens arbete inom områdena integration 
och migration bland annat genom samverkan med statliga myndigheter, SKR, Länsstyrelsen 
med flera. Stadsledningskontoret har övergripande samordningsansvar för folkhälsofrågor i 
staden, fokus ligger på stadsdelarnas gemensamma arbete med Västra Götalandsregionen.  
Stadsledningskontoret samordnar arbetet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
Stad med analys och bearbetning av data från folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor”, 
syftet är att utgöra ett stöd till stadens folkhälsoarbete.  

Även under 2020 anordnar stadsledningskontoret en universitetsutbildning i Jämlik hälsa: 
teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling för stadens medarbetare, chefer 
och politiker. Ett exempel på insats för att förhindra äldres utanförskap är 
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Göteborg ska bli mer 
åldersvänligt. Stadens utvecklingscenter Senior Göteborg leder arbetet och satsningen är 
ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).  

• Göteborg ska vara en trygg stad – Stadsledningskontorets uppdrag i 
trygghetsfrågorna är att stödja, samordna och leda arbetet över hela staden. Insatser för 
att minska upplevd otrygghet ska genomföras under 2020. Exempel på detta är 
kamerabevakning, ordningsvakter, bättre belysning, frekvent renhållning, åtgärder mot 
skadegörelse, klotter och nedskräpning. Vidare ingår i uppdraget att försvåra för och 
motverka den organiserade brottsligheten och våldsbejakande extremism.  

• En jämställd stad – Stadsledningskontoret driver arbetet utifrån Göteborgs stads plan 
för jämställdhet. Som stöd för att genomföra jämställdhetsåtgärderna i planen finns två 
dokument tillgängliga på stadens intranät. Dessa är ”stödmaterial för jämställdhets- och 
jämlikhetsintegrerad planering och uppföljning” och ”jämställdhetsbudgeteringar och 
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budgetering” och finns under fliken styrning i staden. Planen, som gäller 2019–2023, 
ska följas upp efter en tvåårsperiod. 

• En öppen stad för alla – För att staden ska kunna erbjuda likvärdig service och öppna 
och inkluderande arbetsplatser kommer stadsledningskontoret att fortsätta verka för att 
normmedvetenheten i stadens organisation ökar. En medvetenhet och kunskap om 
människors olikheter är ett sätt att kvalitetssäkra stadens kärnverksamheter och erbjuda 
attraktiva arbetsplatser. Bland annat kommer medarbetare och chefer i staden även 
under 2020 erbjudas kostnadsfri kompetenshöjning vad gäller icke-diskriminering och 
normkritik genom ett deltagande i hbtq-festivalen West Pride.  

Genom att bland annat inkludera normmedvetet ledarskap i det ordinarie 
ledarskapsutbudet, ta fram ett normkritiskt stödmaterial för introduktionsutbildningar 
för nyanställda samt förstärka arbetet med aktiva åtgärder som en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kommer stadsledningskontoret att ta tillvara 
rekommendationerna i Göteborgs universitets rapport om hbtq-personers arbetsmiljö, 
Normer som skaver, som presenterades 2018.  

En processuppföljning av stadens plan för att förbättra hbtq-personers villkor 2017–
2021 genomfördes 2019. Utifrån resultatet av denna kommer stadsledningskontoret 
under 2020 verka för att förtydliga ansvarsfördelning respektive roller vad gäller 
beslutade åtgärder i planen. Stadsledningskontoret kommer även att internt arbeta för att 
integrera normkritisk kompetens i uppdrag och arbete som ligger på kommunstyrelsen 
att hantera. Genom kontorets samordningsfunktion för kommunstyrelsens HBTQ-råd 
finns möjlighet att erbjuda förvaltningar och bolag kunskaps- och 
erfarenhetsinhämtning i rådet för att på så vis integrera ett hbtq-perspektiv i sina 
uppdrag och verksamheter. 

• Krafttag mot hederskultur och förtryck - Stadsledningskontoret har en rad uppdrag 
2020 och pågående arbete inom området. Nedan följer en kort beskrivning av nuläge 
och planering för året i de mest centrala uppdragen.  

Stödcentrum - Uppdraget att utreda avtal och placering av ett stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck pågår tillsammans med Göteborgsregionen 
och dess 13 kommuner, VGR, polisen och Länsstyrelsen. Alla parter har pågående 
förankrings- och beslutsprocesser inom respektive organisation. Om samverkansparter 
och GR-kommuner ställer sig positiva till att delta och medfinansiera ett stödcentrum är 
bedömningen att verksamheten kan starta under 2021.                                          

Amanda-kommissionen har nu gått in i en analys- och skrivarfas efter granskningsfasen 
som pågick under 2019. Rapporten förväntas vara färdig kvartal 1 2020. Resultaten ska 
sedan inarbetas i stadens plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Stadsledningskontoret bistår under denna fas med underlag för analys och rapport.  

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - Planen gäller 
från 1 januari 2020 och nu pågår planering av ett antal spridningsseminarier under våren 
som kommer att utformas verksamhetsspecifikt till de yrkesgrupper som är mest 
berörda av planens insatser, som förskola, skola och socialtjänst. Planen kommer även 
att följas av en implementeringsgrupp och stöd finns att tillgå såväl via 
stadsledningskontoret som Dialoga och resursteamen i stadsdelarna.                

Samverkan med gränspolis och Landvetter - Samverkan med gränspolis och Landvetter 
flygplats har sedan uppdraget kom 2017 breddats och fördjupats till att även inbegripa 
Härryda kommun, Länsstyrelsen och socialjouren. Samverkan sker i nära samarbete 
med stadens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samarbete med 
gränspolis och polis som arbetar med frågan på Stansted flygplats har inletts under 
2019. Det seminarium som genomfördes under december 2019 där brittisk polis 
medverkade ledde till att gränspolisen kommer att utöka sina insatser på flygplatsen 
ihop med andra aktörer i likhet med Operation Limelight i Storbritannien. Operation 
limelight är en samverkansmodell för att uppmärksamma och förhindra könsstympning 
och andra hedersrelaterade orsaker till att föras ut ur landet. Göteborg är först ut med 
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detta arbete i Sverige och erfarenheter om detta sprids till andra kommuner och 
flygplatser.  

Utredning av ansvar och rutin för statistikinsamling av antalet barn som förs utomlands 
av hedersrelaterade anledningar - Stadsledningskontoret har uppdraget att tillsammans 
med Grundskoleförvaltningen och Social resursförvaltning att utreda i vilken 
förvaltning det fulla ansvaret finns för att samla statistik för staden kring antalet barn 
som förs utomlands av hedersrelaterade anledningar. Arbetet genomförs under januari 
månad och redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari. 

• Den våldsbejakande extremismen ska bekämpas - Stadsledningskontoret kommer 
under 2020 att utarbeta förslag till ny riktlinje mot våldsbejakande extremism. Vidare 
kommer kontoret att arbeta med kunskapshöjande insatser till förvaltningar och bolag i 
form av utbildning, nätverk, stöd och metoder. I syfte att följa utvecklingen och effekten 
av stadens arbete mot våldsbejakande extremism kommer kontinuerliga lägesbilder att 
redovisas under året. 

• En stad som klarar klimatförändringar - Stadsledningskontoret har sedan 2018 i 
uppdrag att arbeta med stadens förvaltnings- och bolagsövergripande 
klimatanpassningssamordning. Fokus 2020 ligger på stadens behov av 
klimatanpassning till följd av översvämningsrisker orsakade av extrema väder och höjd 
havsnivå. Kontoret ansvarar för samordning och övergripande planering för 
genomförande av älvkantskydd genom Huvudmannagrupp älvkantskydd. Gruppen 
kommer att hantera förutsättningar som finansieringsmodeller, utbyggnadsplanering och 
fastighetsägarens ansvar för genomförande av älvkantskydd med mål att vara klart till 
senast år 2040. Vidare arbetar kontoret med kunskapsuppbyggnad, påverkansarbete och 
nätverk på kommunal, regional, nationell och internationell nivå med syftet att skapa 
förutsättningar för arbetet med klimatanpassning. Under 2020 kommer kontoret att 
värdera vilken typ av styrning som behövs på klimatanpassningsområdet.   

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om flera uppdrag på klimatområden till 
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser. Uppdragen avser bland annat 
uppvärmning, fordon, resor och upphandling. Stadsledningskontoret kommer under året 
att följa respektive arbeta med dessa uppdrag och samlat återrapportera dessa uppdrag. 

• Näringsliv - Villkoren för företagande kan utvecklas genom kompetensutveckling av de 
tjänstepersoner respektive politiker som möter företagare i sin verksamhet respektive 
fattar beslut som påverkar förutsättningarna för företagande. Inom detta område har 
BRG uppdraget att utveckla sin utbildning ”Förenkla helt enkelt” och 
stadsledningskontoret uppdraget att utvärdera effekten av hittills genomförd utbildning. 
Med stöd av utvärderingen ska stadsledningskontoret föreslå utvecklingsmöjligheter. 
Samtliga nämnder har i uppdrag att löpande utveckla sina verksamheter 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. 
Stadsledningskontoret följer detta i sin uppsikt. 

Utöver internationella avdelning vid stadsledningskontoret, har BRG respektive 
Göteborg & Co i uppdrag att arbeta för att stärka Göteborgs Stads internationella 
position. De båda bolagen har fokus på utvecklig av varumärket Göteborg för att 
attrahera investeringar respektive besökare. EU har från 2021 en ny budget och 
programperiod för de olika EU-programmen, stadsledningskontoret kommer därför ha 
fokus på att informera och stödja stadens verksamheter i möjligheterna till EU-
finansiering av utvecklingsprojekt. Kontoret arbetar också aktivt för att utveckla stadens 
medverkan och bidrag till prioriterade internationella nätverk, som till exempel 
Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography (STRING). 
Stadsledningskontoret inledde under 2019 en dialog med Chalmers och Göteborgs 
universitet om formerna för en fördjupad och utvecklad samverkan mellan staden och 
universiteten. Under 2020 kommer en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta 
samarbetet att skrivas under. Den ska senare följas av mer detaljerade samarbetsavtal. 
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Stadsledningskontoret leder detta arbete. Staden är, genom BRG, delägare i de tre 
science park som finns i Göteborg. Genom dem skapar staden förutsättningar för 
forskning och utveckling som ligger nära de behov som finns i samhälle och näringsliv. 
Elektrifieringens infrastruktur respektive elektrifiering av infrastruktur är övergripande 
frågor av stor strategisk betydelse. Eftersom BRG har ett tydligt uppdrag med fokus på 
transportinfrastrukturen, som är en betydande del av den senare, har 
stadsledningskontoret ett nära samarbete med bolaget i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Det är viktigt att kunna samordna BRG:s nätverk inom näringsliv, forskning och 
utveckling med stadsledningskontorets samordning av stadens verksamheter, i det 
fortsatta arbetet att utforma en elektrifieringsplan.  
Ansvaret för att utveckla den strategiska näringslivsdialogen finns hos BRG som 
planerar och genomför dialogerna. Det sker i nära samarbete med stadsledningskontoret.  

• Göteborgs stads investeringsbehov – Göteborg är mitt i en intensiv period avseende 
stadsutveckling. Det för med sig stora behov av investeringar för Göteborgs Stad. Såväl 
kommunfullmäktiges budget som uppdrag från kommunstyrelsen har adresserat behov 
av ökad styrning och prioritering avseende stadens investeringsbehov. 
Stadsledningskontoret har i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i god tid före 
det att budgetprocessen för 2021 startar med förslag på hur stadens investeringsstyrning 
kan utvecklas. Stadsledningskontoret avser att återkomma till kommunstyrelsen i 
februari månad med detta uppdrag. Vidare kommer nämnder och styrelsers 
investeringsnomineringar redovisas i tjänsteutlåtandet Förutsättningar för Göteborgs 
Stads budget 2021 – 2023. 
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3 Kommunfullmäktiges budget - mål och uppdrag till nämnden 

3.1 Mål till nämnden 
I Göteborgs Stads budget för 2020 anges att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
uppföljning av kommunfullmäktiges budget i sin helhet och ska arbeta med samtliga av 
kommunfullmäktiges mål. Bland annat nämns att kommunstyrelsen ska säkerställa att 
göteborgarna får en välfärd med kvalitet och likvärdighet och att fokus ska vara på det 
kommunala grunduppdraget. Stadsledningskontoret har ansvar för att samordna stadens 
verksamheter för att säkerställa god måluppfyllelse och optimering av stadens resurser.  

För verksamhetsåret 2020 finns tre övergripande mål fastställda i kommunfullmäktiges budget. 
Dessa är tillika angivna som nämndspecifika mål för kommunstyrelsen.  

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och 
ingen lämnas utanför.  

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro. 
• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.  

Under dessa övergripande mål finns sammanlagt 14 övergripande verksamhetsmål. Två av 
dessa är av karaktären organisationsmål och har tilldelats alla nämnder och styrelser. Ytterligare 
två av de övergripande verksamhetsmålen ligger på kommunstyrelsen.  

Utöver de tre övergripande målen tilldelas kommunstyrelsen ytterligare ett nämndspecifikt mål.  

• Stadens finansiella mål efterlevs 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för stadens hela ekonomiska förvaltning. Inom ramen 
för uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen kontinuerligt följa den ekonomiska förvaltningen i 
stadens nämnder och styrelser och skyndsamt uppmana till vidtagande av åtgärder vid behov.  

Utsnitt från kommunfullmäktiges budget:  

”Från 2020 införs finansiella mål och indikatorer med syfte att uppnå ordning och reda i 
stadens finanser samt att på sikt säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att 
bibehålla nuvarande servicenivå i vår gemensamma välfärd. Detta utan att behöva tillta stora 
skattehöjningar under kommande år. Det innebär samtidigt att verksamhetens nettokostnader 
måste anpassas till den finansieringsnivå som utgörs av skatter och kommunalekonomisk 
utjämning. För att budgeten med flerårsplaner ska vara i strukturell balans krävs 
effektiviseringar i samtliga verksamheter.” 

Budgetens finansiella mål fastställs enligt nedan:  

• I Göteborg råder god ekonomisk hushållning. 
• Egenfinansiering av investeringar, inklusive utdelning från de kommunala bolagen, bör 

under en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 50 procent men eftersträvas överstiga 60 
procent. 

• Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande 
10-årsperiod är i balans. 

• Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent (inkluderat 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden för pensioner före 1998). 

• Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett resultatöverskott, inkluderat 
utdelning från de kommunala bolagen, motsvarande minst två procent av kommunens 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

• God ekonomisk hushållning i stadens verksamheter.  
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Sammanställning av kommunstyrelsens mål med indikatorer   

De mål som tilldelats kommunstyrelsen betraktas vara av betydande karaktär för 
kommunstyrelsen. Verksamheten planeras med utgångspunkt från dessa. I huvudsak planerar 
stadsledningskontoret att arbeta med målen utifrån perspektivet hela staden. 

Kommunfullmäktige har angett indikatorer med målvärden som ska uppnås för samtliga mål i 
budgeten. Stadsledningskontoret ansvarar för att ta fram utfallsvärden på stadennivå för 
samtliga indikatorer i samband med Göteborgs Stads delårsrapport per augusti och 
årsredovisning. Det innebär att uppföljning av flertalet av de indikatorer som ligger i anslutning 
till de mål som riktats till kommunstyrelsen följs upp på stadennivå i Göteborgs Stads 
delårsrapport per augusti och årsredovisning.  

De två organisationsmålen ”Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög 
kvalitet”, respektive ”Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor” 
hanteras även i ett förvaltningsperspektiv. Lokala målvärden sätts för några av indikatorerna och 
uppföljning sker på förvaltningsnivå (se de två punkterna i tabellen nedan).   

Nedan redovisas de mål och indikatorer som gäller för kommunstyrelsen.  



Övergripande mål Övergripande 
verksamhetsmål 

Indikatorer Målvärden 

2020 2021 2022 2030 

Göteborg är en attraktiv 
storstad där alla ges chansen 
att forma sina liv och ingen 
lämnas utanför. 

Göteborg präglas av en god 
samverkan mellan stad, 
akademi, civilsamhälle och 
näringsliv. 

Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, 
sammanfattande omdöme. 

250 200 150 50 

European Regional Innovation Scoreboard (regional nivå), 
totalindex EU28 = 100. 

140 143 145 160 

Göteborg är en hållbart 
växande storstad med 
framtidstro. 

      

Göteborg är en storstad med 
stabil ekonomi och hög 
tillväxt. 

Göteborg har en budget i 
balans och långsiktigt hållbara 
finanser. 

Kommunen ska ha ett resultat om 2%. 2 2 2 2 

Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60 %. 60 60 60 60 

Soliditet 15 %. 15 15 15 15 

Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år. - - - - 

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna. - - - - 

Göteborgarna får valuta för 
skatten och en välfärd med 
hög kvalitet. 
(Organisationsmål) 

Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking (låga värden visar 
goda resultat) (-2017). 

240 230 210 100 

Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens 
totala personalstyrka. 

- - - - 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. 7.800 7.700 7.200 5.000 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 10.500 10.400 10.350 9.000 

Nöjd Medborgar-Index – Stöd för utsatta personer 48 49 50 60 

Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg. 48 52 55 57 

Göteborgs Stad är en attraktiv 
arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor 
(Organisationsmål) 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex. 79 80 81 85 

• Lokalt mål för stadsledningskontoret: * 75 78 79 85 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%). 8,3 8,2 8,1 7,0 

• Lokalt mål för stadsledningskontoret: * 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Finansiella mål  Budgetens finansiella mål fastställs enligt 2020 2021 2022 2030 

Stadens finansiella mål 
efterlevs 

 I Göteborg råder god ekonomisk hushållning. - - - - 

  Egenfinansiering av investeringar, inklusive utdelning från de 
kommunala bolagen, bör under en rullande 10-årsperiod uppgå till 
minst 50 procent men eftersträvas överstiga 60 procent. 

60 60 60 60 

  Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och 
utgifter över en rullande 10-årsperiod är i balans. 

- - - - 

  Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent 
(inkluderat ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden för 
pensioner före 1998). 

15 15 15 15 

  Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett 
resultatöverskott, inkluderat utdelning från de kommunala bolagen, 
motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. 

2 2 2 2 

  God ekonomisk hushållning i stadens verksamheter. - - - - 

*   Lokala målvärden anges för de två organisationsmålen medarbetarengagemang (HME) respektive sjukfrånvaro.  

• Värdet för stadsledningskontorets HME låg vid mätningen hösten 2019 på 74, vilket är lägre jämfört med hela Göteborgs Stad som låg på 76. Kontoret 
arbetar med såväl ledarutveckling som medarbetarutveckling och frågor som i övrigt är viktiga för organisationskulturen. Målet är att värden för perioden 
2020 – 2030 ska öka successivt.  

• Sjukfrånvaron på stadsledningskontoret är i jämförelse med genomsnittet för Göteborgs Stad relativt låg då den över tid legat mellan 3 till 4 procent. En viss 
korttidssjukskrivning förekommer alltid och även viss längre sjukskrivning är ofrånkomlig. Målvärdet sätt därmed till 3,5 procent.   
 
 



 
Övergripande planering i arbetet med budgetens mål riktade till kommunstyrelsen.  

Nedan anges kortfattat hur stadsledningskontoret avser att arbeta med de övergripande mål med 
underliggande verksamhetsmål som kommunfullmäktige riktat till kommunstyrelsen.    

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen 
lämnas utanför: 

Göteborgs präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och 
näringsliv:  
Ett grunduppdrag hos Stadsledningskontoret är att skapa förutsättningar för 
lokalförsörjningen i staden. Lokalförsörjningsprogrammet som ligger för beslut i 
kommunstyrelsen utgör plattformen för utvecklingen av den strategiska styrningen av 
stadens lokalförsörjning. Därigenom skapas bättre förutsättningar för lokalförsörjningen 
att vara i balans och hållbar över tid, vilket är grundläggande för skapandet av en 
attraktiv storstad.  

Stadsledningskontoret ser genom ett flertal uppdrag och processer möjligheten att 
ytterligare utveckla samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv, till 
exempel genom samordningen av Center for Sustainable Urban Futures, 
följeforskningen Älvstaden, samverkansavtal mellan staden, Chalmers och Göteborgs 
Universitet, liksom strategiska näringslivsdialoger och arbete med överenskommelsen 
med civilsamhällets organisationer. 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro:  
I staden pågår ett flertal processer för styrning mot en hållbart växande storstad där slutligt 
ställningstagande ska ske i fullmäktige, till exempel ny översiktsplan och nytt 
miljöprogram. Stadsledningskontoret leder och stödjer samverkan mellan berörda nämnder 
och bolag för att säkra att förslagen styr mot kommunfullmäktiges mål för hela staden, i 
några processer avses kommunstyrelsen fatta strategiska beslut under året. Beroende på 
beslut om en strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling kommer 
stadsledningskontoret ta en stärkt roll inom området. 

På särskilt beslutade uppdrag arbetar stadsledningskontoret med styrning och ledning inom 
lokalförsörjning för välfärdsservice, klimatanpassning, västsvenska paketet och Älvstaden 
som alla bidrar till uppfyllande av målet. Kontoret arbetar också med samordning av 
stadens regionala utvecklingsarbete för hållbar tillväxt inom till exempel infrastruktur och 
näringsliv. Stadsledningskontorets ökade fokus på trygghetsfrågor bidrar till att uppfylla 
målet ur det sociala perspektivet.  

• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt:  
Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser: 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen för 
staden och vid behov vidta åtgärder för att ha en budget i balans. Den ekonomiska 
uppföljningen har sin tyngdpunkt i årets två delårsrapporter tillsammans med 
årsredovisningen. Utöver dessa tillfällen redovisar nämnder och styrelser utfall och 
prognoser för helåret per februari och oktober. Stadsledningskontoret följer stadens 
verksamheter kontinuerligt och värderar och ger vid behov kommunstyrelsen ytterligare 
information.  
Stadsledningskontorets huvudsakliga redovisning avseende stadens långsiktiga 
ekonomiska utveckling sker inom ramen för budgetprocessen. Kontoret lämnar i maj ett 
underlag till kommunstyrelsens partier som beskriver de förutsättningar som Göteborgs 
Stad har inför kommande budgetarbete. Nytt för året är att nämnderna under våren 
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kommer att lämna verksamhetsnomineringar som kommer att biläggas 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Utöver detta kommer under hösten 
uppdateringar att göras dels avseende ny skatteprognos, dels avseende regeringens 
budgetproposition. 
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet:  
Stadsledningskontoret arbetar med att fler tidiga inriktningsbeslut i stora ärenden ska 
kunna tas av fullmäktige för ökad styrning, och öka möjligheterna att sätta 
ambitionsnivån i ärendena i relation till vad staden långsiktigt har råd med avseende 
både investeringar och driftkostnader. Detta ger också möjlighet att prioritera i 
målkonflikter. 

Stadsledningskontoret har i uppdrag att leda samordningen av stadsutvecklingen inom 
Älvstaden. Fokus för detta är att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet med 
god framdrift, genom gemensam resursplanering och kartläggning av beroenden mellan 
olika projekt. 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor:  
Stadsledningskontoret driver arbetet utifrån Göteborgs stads program för attraktiv 
arbetsgivare.  

Forskning pekar på att chefen är medarbetarens viktigaste arbetsmiljöfaktor varför 
arbetet med fokus på chefers organisatoriska förutsättningar fortsätter.  

Lönebildningen är en angelägen fråga för att kunna kompetensförsörja stadens 
verksamheter med rätt kompetens. 2020 är ett år med en omfattande löne- och 
avtalsrörelse på arbetsmarknaden. En central del i arbetet för stadsledningskontoret 
kring årets lönerörelse är att ge underlag och förutsättningar för förvaltningarnas 
bedömningar och behov av löneökning. Detta för att kunna vidta åtgärder mot osakliga 
löneskillnader mellan sektorer på arbetsmarknaden och därigenom öka möjligheterna 
till långsiktig kompetensförsörjning av stadens verksamheter. 

Rehabiliteringsprocessen reviderades 2019 och regler kring arbetet implementerades 
under hösten. Förändringen syftar till en kortare och mer effektiv process där 
arbetsgivaren agerar på tidiga tecken på ohälsa. Stadsledningskontoret ska under 2020 
följa processens efterlevnad och effekt. Medarbetarenkäten kommer att genomföras i 
full skala 2020, en utvärdering kommer att göras av de pilotprojekt där pulsmätningar 
testats som ett komplement till medarbetarenkäten. 

• Stadens finansiella mål efterlevs: 
Stadsledningskontoret redovisar efterlevnad av stadens finansiella mål vid de 
uppföljningstillfällen som ovan redovisats. Vidare kommer stadsledningskontoret mellan 
rapporteringstillfällen att kontinuerligt följa stadens verksamheter, värdera och ge 
information till kommunstyrelsen vid behov. 

3.2 Budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2020  

Budgetuppdrag från kommunfullmäktige  Plan för rapportering 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga 
realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av 
kommande års investeringsprojekt. 

22 april, delårsrapport mars 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. 

22 april, delårsrapport mars  

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete under hela planperioden. 

2020-10-21 
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Budgetuppdrag från kommunfullmäktige  Plan för rapportering 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska 
stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. 

22 april, 23 september, 10 
februari (2021). Delårs- och 
årsrapporter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig 
finansieringsstrategi. 

26 februari 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, säkerställa att kommunens lokaler eller mark 
inte hyrs ut till aktörer som tillåter häleri eller annan kriminell 
verksamhet. 

22 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med 
stadsdelsnämnderna, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga 
platser. 

15 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett trygghetsråd. 11 mars 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en kartläggning av stadens 
styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program 
samt genom det öka efterlevnaden. 

26 februari, 30 september 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett 
lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja 
implementering.  

22 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Miljö- och 
klimatnämnden, justera och uppdatera stadens miljöprogram. 

22 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna klimatsäkringsarbetet 
samt inleda dialog med staten om finansiering. 

23 september, 10 februari 
(2021). Delårs- och 
årsrapporter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som 
skaver, Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla 
arbetsmiljöarbetet. 

22 april, 23 september, 10 
februari (2021). Delårs- och 
årsrapporter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, implementera planen mot hedersrelaterat 
förtryck och våld. 

22 april, 23 september, 10 
februari (2021). Delårs- och 
årsrapporter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en IT-strategi för staden. 25 mars, 17 juni 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för 
staden. 

25 mars, 17 juni 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda lämplig organisation för att 
möta stadens framtida digitaliseringsbehov. Utredningen ska 
återredovisas 

25 mars, 17 juni  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny styr-, finansierings- 
och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av 
digitalisering. 

25 mars, 17 juni 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, 
initiera ett matlyft inom äldreomsorgen med inriktning på 
näringsriktighet, kvalitet, aptitlighet, valfrihet, trivsel och möjlighet till 
gemenskap. 

22 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med relevanta aktörer 
och utifrån nuvarande lägesbild över radikalisering och våldsbejakande 
extremism i Göteborg, ta fram förslag till nya åtgärder för att motverka 
den extrema miljön och förebygga radikalisering. 

26 februari 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell där 
biståndsbedömningen inom hemtjänsten för alla över 75 år tas bort och 
ersätts med ett förenklat beslutsfattande. 

20 maj 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att det finns möjlighet att 
välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel. 

15 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, 
utreda hur ett koordinerande arbetssätt kan utvecklas för att underlätta 
för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd. 

20 maj 
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Budgetuppdrag från kommunfullmäktige  Plan för rapportering 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, 
inrätta en funktionshinderombudsman under 2020 med placering i 
kommunstyrelsens förvaltning för att synliggöra funktionshinderfrågor 
på strukturell nivå. 

23 september, delårsrapport 
augusti och samlingsärende 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomförs. 

25 mars, revidering av 
nuvarande program. 
23 september, 10 februari 
(2021) uppföljning av 
implementeringen. 
Delårs- och årsrapporter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte 
minst personer med funktionsnedsättning. 

22 april, delårsrapport mars 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Tage 
och Återbruket med inriktning att verksamheterna är överförda från 
2021. 

15 april 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder 
och styrelser, utreda förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler 
från förvaltningar till bolag. 

22 april 

Samtliga nämnder får i uppdrag att överse implementering av Göteborg 
Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. 

23 september, delårsrapport 
augusti 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram aktuell nivå för genomsnittlig 
hastighet för stombusstrafiken i centrala staden. Värdet ska värderas 
politiskt och inriktning ges i kommande budget. 

20 maj, förutsättningar för 
budget 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram aktuell nivå för 
Fritidsvaneundersökningen – andel (%) som är med i minst en förening, 
klubb eller särskild grupp på fritiden, aggregerat för hela staden. Värdet 
ska värderas politiskt och inriktning ges i kommande budget. 

20 maj, skrivning i 
förutsättningar för budget. 
Kvartal 4 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram aktuell nivå för andelen 
anställda i staden som arbetar i direkt kontakt med invånarna, 
exempelvis lärare och hemtjänstpersonal, i relation till den totala 
personalstyrkan. Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i 
kommande budget. 

20 maj, förutsättningar för 
budget 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram aktuell nivå för andel ej 
återaktualiserade ärenden 0-12 år, över hela staden, inom Individ- och 
familjeomsorg. Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i 
kommande budget. 

20 maj, förutsättningar för 
budget 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs 
Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens 
internationella omvärlds- och intressebevakning. 

19 augusti 

Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att, i samråd med 
kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för att 
säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet. 

Stadsledningskontoret 
kontaktar ansvarig förvaltning 
för planering av deltagande. 

Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, ta 
fram en strategi för att säkerställa kostnadskontroll. 

Stadsledningskontoret 
kontaktar ansvarig förvaltning 
för planering av deltagande. 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, tillsammans med 
kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs 
stads miljöledningssystem i stadens alla verksamheter. 

Stadsledningskontoret 
kontaktar ansvarig förvaltning 
för planering av deltagande. 

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

Stadsledningskontoret 
kontaktar ansvarig förvaltning 
för planering av deltagande. 
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3.3 Återstående budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 

Budgetuppdrag från kommunfullmäktige  Plan för rapportering 

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

5 februari, årsrapport 2020  

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

Samlingsärende 11 mars 

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

17 juni 

LOV ledsagning 2020 Q4 

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

17 juni 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom 
äldreboenden. 

Bordlagt till 5 februari i 
kommunstyrelsen 15 januari. 

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

20 maj 

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

Kulturnämnden har hemställt 
om utökning av uppdraget 
kommunfullmäktige (KF) givit 
Stadshus AB (SHAB) i 
samarbete med 
kommunstyrelsen (KS). 
Hemställan bereds av 
stadsledningskontoret i 
samverkan med SHAB. 
När KF behandlat hemställan 
kommer uppdraget att 
genomföras av SHAB i 
samverkan med KS. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av stadens 
investeringsstyrning 

26 februari  

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

22 april, 23 september, 10 
februari (2021). Delårs- och 
årsrapporter.  

3.4 Uppdrag utanför kommunfullmäktiges budget  
Kommunstyrelsen får löpnade uppdrag från kommunfullmäktige utanför kommunfullmäktiges 
budget och stadsledningskontoret får löpande uppdrag från kommunstyrelsen. Dessa uppdrag 
uppgår för närvarande till runt sjuttio uppdrag men kan variera över tid i antal och omfattning.  

Vissa uppdrag är av sådan omfattning att kontoret avsätter särskilda resurser för arbetet vilket i 
sin tur påverkar övrigt planerade i organisationen. Ett exempel på detta är beslutet om förändrad 
organisation av stadsdelssektorn som är ett omfattande och resurskrävande uppdrag. 
Stadsledningskontoret har en viktig roll i att leda genomförandet och uppdraget kräver 
betydande samarbeten med flera av stadens övriga organisationer. 

Stadsledningskontoret behöver vara flexibelt för att även kunna genomföra dessa övriga 
uppdrag från kommunfullmäktige. Beroende på omfattningen på tillkommande uppdrag kan 
kontoret komma att behöva göra prioriteringar för att säkerställa att budgetuppdragen prioriteras 
i första hand.      
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1 Inledning  
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll antogs av kommunfullmäktige 
den 12 september 2019. Riktlinjen anger krav och systematik för planering och uppföljning, 
riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Riktlinjen anger att nämnd ska 
följa tidplanen för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs 
i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Nämnd ska också årligen besluta om en tid- och 
arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma 
anvisningar. Uppföljningen ska säkerställa nämndsanvaret för verksamheten och inkluderar 
även verksamhet som utförs av privata utförare.  

Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut är det övergripande styrdokumentet för stadens 
nämnder och bolag. Kommunfullmäktige har också fastställt regler för ekonomisk planering, 
budget och uppföljning i Göteborgs Stad. Reglerna ska särskilt läsas och förstås tillsammans 
med riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Enligt reglerna ska nämnd besluta om 
interna riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften. Dessa 
riktlinjer ska också ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning.    

Den 25 september 2019 beslutade kommunstyrelsen om en tidplan för stadens 
uppföljningsprocess 2020. Tidplanen för kommunstyrelsens sammanträden är fastställd med 
utgångspunkt i hela staden perspektivet. Stadsledningskontorets planering utgår från att 
sammanträden för kommunstyrelsen som nämnd i möjligaste mån sker på ordinarie 
kommunstyrelsesammanträden. 

För att kommunstyrelsen ska kunna fastställa kommunledningens egna rapporter inom ramen 
för stadens tidplan för nämnder, måste kommunledningens delårsrapporter och årsrapport med 
hänsyn till tidpunkterna för när den ekonomiska redovisningen stänger, skickas ut senare än 
ordinarie utskick för handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. För delårsrapporten i 
augusti är det dock inte möjligt att hålla tidplanen för nämndbeslut. Därför har 
kommunstyrelsen lagt in ett extra möte den 23 september för att kommunstyrelsen som nämnd 
ska kunna fastställa delårsrapport augusti inom ramen för stadens tidplan.   

I föreliggande bilaga lämnar stadsledningskontoret förslag på tid- och arbetsplan för 
kommunstyrelsen verksamhetsåret 2020 och förslag på riktlinjer för ekonomisk uppföljning och 
hantering av eget kapital vid årsskiften. Planen för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt 
verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV) som gäller från 1 januari 2020 och framåt, antogs 
av kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet 2020 på sammanträdet den 11 december 
2019.  

Utöver vad som anges i detta dokument har stadsdirektören skyldighet att vid behov redovisa 
ekonomiskt läge eller andra förhållanden för kommunstyrelsen om särskilda omständigheter 
föreligger.  
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2 Kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och 
uppföljningsarbetet 

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplanering 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget arbetar stadsledningskontoret fram förslag till 
budget som beslutas av kommunstyrelsen som nämnd senast i december. När kommunstyrelsen 
fattat sitt budgetbeslut tar stadsledningskontoret i ett andra steg fram förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan som på ett mer detaljerat sätt anger hur mål, övriga 
inriktningar och uppdrag i budgeten ska genomföras. Verksamhetsplanen beslutas av 
kommunstyrelsen som nämnd i februari månad. Stadsledningskontoret gör årligen en revidering 
av nulägesanalys och riskanalys med utgångspunkt i kontorets uppdrag och dessa beaktas i 
förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen.   

Enligt riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd senast i april månad fatta 
beslut om verksamhetsnominering som överlämnas till det politiska budgetarbetet.  
Stadsledningskontoret planerar för att upprätta underlag till verksamhetsnominering för 
kommunstyrelsens egen verksamhet som en del i underlaget Förutsättningar för budget 
Göteborgs Stad 2021–2023 som presenteras i maj månad.   

Stadsledningskontorets verksamhetsplanering och uppföljning  

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan arbetas in i förvaltningens det vill säga 
stadsledningskontorets verksamhetsplan. Utöver de politiska målen, inriktningarna och 
uppdragen utgår stadsledningskontorets verksamhetsplan från kontorets nulägesanalys och 
riskanalys med bland annat utvecklingsfrågor för kontoret inom grunduppdraget, aktiviteter 
inom internkontroll liksom aktiviteter från planen för arbetsmiljö och hälsa.   

Stadsledningskontorets verksamhetsplan följs upp löpande och är grunden för uppföljning av 
kommunstyrelsens budget med verksamhetsplan. I delårs- och årsrapporter redovisar 
stadsledningskontoret utveckling och resultat i kontorets grunduppdrag som är stadens budget- 
och planeringsprocess, stadens uppföljningsprocess, ärendeprocess, leda och samordna staden 
samt leda, samordna och följa upp personal- och arbetsgivarpolitiken. Vidare görs uppföljning 
av utförare i hemtjänst och daglig verksamhet, internkontrollarbetet, åtgärder med anledning av 
rekommendationer i stadsrevisionens granskningar samt utveckling av målvärden och status i 
uppdrag från kommunfullmäktiges budget. Stadsledningskontoret lämnar även plan för 
rapportering av löpande uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen samt från 
kommunstyrelsen till stadsledningskontoret. Från och med februari 2020 redovisar   
stadsledningskontoret regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden en rullande 
planering av rapportering av uppdrag till kommunstyrelsen. 

Planering och uppföljning sker i linjen. På nivån organisatoriskt område är det obligatoriskt att 
göra verksamhetsplan och planera och följa upp hur politiska mål, inriktningar, uppdrag samt 
övrigt utvecklingsarbete som skjuts ut i linjen ska genomföras. När det är aktuellt, ska området 
planera för att genomföra beslutade internkontroller och för att åtgärda rekommendationer i 
stadsrevisionens granskningar.  

Samtal och dialog om kommunstyrelsens budget med verksamhetsplan samt 
stadsledningskontorets verksamhetsplan med ekonomisk budget och uppföljning av dessa förs i 
olika forum så som förvaltningens ledningsgrupp, chefsmöten och förvaltningens 
samverkansgrupp.  

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar även verksamhet som stadsledningskontoret inte 
rapporterar om löpande i uppföljningsrapporter. Exempel på sådan verksamhet är 
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finansavdelningens uppföljning. I bifogad planering för när ärenden redovisas till 
kommunstyrelsen finns dessa verksamheter inkluderade.  
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3 Kommunstyrelsens riktlinje för ekonomisk uppföljning och 
hantering av eget kapital vid årsskiften 

 

Ekonomiska ramar per verksamhetsdel 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomisk ram för den politiska verksamheten respektive 
stadsledningskontoret i det årliga budgetbeslutet. Verksamhetsdelarna skiljs åt budgetmässigt 
och i uppföljningen för att kommunstyrelsen ska kunna värdera och förhålla sig till effekter som 
uppstår i båda delarna.  

Ekonomisk ram för den politiska organisationen 

Den politiska verksamheten har ansvar för sin ekonomi, rekrytering, administration och inköp. 
Stadsledningskontoret har en stödjande roll i det ansvaret. I de fall avvikelser uppstår i budgeten 
för den politiska organisationen ska stadsdirektören initiera en dialog med kommunstyrelsens 
ordförande och presidium som tar ställning till hur avvikelsen ska hanteras. 

Ekonomisk ram för stadsledningskontoret 

Stadsdirektörens fastställer i det interna budgetarbetet ekonomiska ramar för kontorets 
organisation utifrån grunduppdrag och kommunstyrelsen budgets inriktningar och omfattning. 
Planeringen sker i dialog med ledningsgruppen och i arbetet involveras även kontorets övriga 
chefer.  

Den ekonomiska ramen bryts därefter ner i en budget på avdelnings- och enhetsnivå och 
bruttoredovisas och periodiseras i samband med detaljbudgetarbetet. 

Linjechefer underställd stadsdirektör, förfogar över budget och resurser som avsatts för att 
genomföra uppdrag inom verksamhetsområdet. I uppdraget ingår ansvar för att följa upp och 
analysera ekonomin och ta fram prognos för sitt verksamhetsområde. Uppföljning och 
rapportering sker i linjen inom ramen för stadsledningskontorets process för 
ledningsrapportering. Överordnad chef kan löpande under verksamhetsåret ta beslut om 
omdisponering av överskott om förutsättningarna ändras. Om den samlade prognosen för ett 
område avviker negativt mot budget rapporteras detta av ansvarig chef för område. 
Stadsdirektören fattar beslut om åtgärder ska tas fram eller om budgetavvikelsen kan 
godkännas. Det senare kan ske om förvaltningens ekonomi är i balans. 

På samma sätt ska ett ekonomiskt överskott i prognos rapporteras. Stadsdirektören har alltid rätt 
att besluta om att överskott i ett område kan användas för att möta underskott i ett annat område.  

Om uppföljning för stadsledningskontoret visar på ett periodutfall som avviker negativt från det 
ekonomiska målet för perioden och prognosen för helåret avviker negativt mot årsbudgeten, ska 
stadsdirektören presentera förslag till åtgärder för kommunstyrelsen. Åtgärdsförslaget ska vara 
utformade så att förvaltningen, senast vid utgången av innevarande budgetår, uppnår en 
ekonomi i balans  

Eget kapital 

Kommunstyrelsens egna kapital balanseras på förvaltningsnivå och uppgår, utifrån nämndens 
riskbild, till 8 miljoner kronor. 
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4 Kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för ärenden 2020 
Rubrik Till KS Notering 

Månadsrapport Finans 
- Uppföljning av finanspolicy och kortpolicy 
- Återrapportering av stiftelserna 
kapitalförvaltning 

Månatligen  Tjänsteutlåtande 

Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd 
(styrande dokument) 

2020-01-15 Tjänsteutlåtande 

Årsrapport 2019 för kommunledningen  
(sent utskick) 
Inklusive: 
- Visselblåsafunktionen 
- Personal och kompetensförsörjningsanslaget 
- Senior Göteborg inklusive 
Äldreombudsmannen 
- Barnkonventionen 

2020-02-05 Tjänsteutlåtande 
 

Sista dag för beslut i 
nämnd 2020-02-13. 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 
Inklusive: 
- Kommunstyrelsens tid- och arbetsplan för 
planerings- och uppföljningsarbetet.  
- Kommunstyrelsens riktlinje för ekonomisk 
uppföljning och överföring av eget kapital vid 
årsskiften. 

2020-02-26 Tjänsteutlåtande 
 

Sista dag för beslut i 
nämnd 2020-02-28 

Redovisning av motioner som väckts i 
fullmäktige före 31 december som ännu ej 
besvarats 

2020-02-26 Tjänsteutlåtande 

Årlig översyn av styrande dokument 2020-02-26 Tjänsteutlåtande 

Civilt försvar, delrapportering av projektet 2020-02-26 Tjänsteutlåtande 

Samlingsärende uppföljning – Staden 
- Uppföljning av uppdrag fullmäktige har givit 
nämnder och styrelser  
- Uppföljning program och planer 

2020-03-11 Tjänsteutlåtande 

Uppföljning av samverkansavtal avseende 
folkhälsoinsatser 2019 

2020-03-11 Anmälningsärende 

Uppföljning av partnerskapsavtal för 
samarbete mellan Shanghai stad och 
Göteborgs Stad samt intern handlingsplan för 
perioden 2017–2019 

2020-03-25 Tjänsteutlåtande 
 

Uppföljning av Göteborgs Stads inriktning för 
partnerstaden Chicago. 

2020-03-25 Tjänsteutlåtande 
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Rubrik Till KS Notering 

Årsredovisning 2019 – Staden 
Inklusive: 
- Kompletterande uppföljning december 
- Årssammandrag 2019 för stiftelser som står 
under anknuten förvaltning hos Göteborgs 
kommun och fyra gåvor 

2020-03-25 Tjänsteutlåtande 

Bokslutsberedning avseende 2019 - Staden 2020-03-25 Tjänsteutlåtande 

Stadens EU arbete 2010-03-25 Anmälningsärende 

Årsrapport - Stadens arbete mot antisemitism 
och rasism (Levande Historia) 

2020-03-25 Anmälningsärende 

Årsrapport - Finskt förvaltningsområde 2020-03-25 Anmälningsärende 

Årsrapport från kommunstyrelsens råd 
- Göteborgs Stads HBTQ-råd 
- Göteborgs Stads pensionärsråd 
- Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor 
 (inkl. utvecklingsmedel 
funktionshinderområdet) 
- Göteborgs Stads sverigefinska råd 
- Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer 

2020-03-25 Anmälningsärende 

Årsrapport Studentforum 2020-03-25 Anmälningsärende 

Rutiner till riktlinjen för personsäkerhet, 
styrande dokument 

2020-03-25 Tjänsteutlåtande 

Verksamhetsberättelse Levande Historia 2020-04-22 Anmälningsärende 

Delårsrapport mars för kommunledningen 
(sent utskick) 
Inklusive: 
- IT-plan i förvaltningen (internt styrande 
dokument) 
- Information om vissa lokala evenemang 
(West Pride, Black Ribbon Day, 
Internationella dagen för avskaffande av 
rasdiskriminering och Veterandagen) 

2020-04-22 Tjänsteutlåtande  

Sista dag för beslut i 
nämnd 2020-04-23 

Krisledning för förvaltningen 2020-04-22 Tjänsteutlåtande 

Inkomna ärenden Visselblåsarfunktionen 2020-04-22 Anmälningsärende 

Uppföljning av partnerskapsavtal för 
samarbete mellan Göteborgs Stad och Nelson 
Mandela Bay Municipality, 2017–2020. 

2020-04-22 Tjänsteutlåtande 

Delårsrapport mars - Staden 2020-05-06 Tjänsteutlåtande 
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Rubrik Till KS Notering 

Framställningar om användning av eget 
kapital våren 2020 
-2019-12-10, Arkivnämnden, 4 000 tkr 

2020-05-06 Tjänsteutlåtande 

Samlingsärende uppföljning – Staden 
- Uppföljning av uppdrag fullmäktige har givit 
nämnder och styrelser  
- Uppföljning program och planer 

2020-05-20 Tjänsteutlåtande 

Färdplan Älvstaden – samtidigt som 
budgetförutsättningarna 

2020-05-20 Tjänsteutlåtande  

Utdelning ur Stiftelsen Röhss donationsfond 2020-06-17 Tjänsteutlåtande 

Utdelning ur Stiftelsen Renströmska fonden 2020-06-17 Tjänsteutlåtande 

Utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss 
donationsfond 

2020-06-17 Tjänsteutlåtande 

Inkomna ärenden Visselblåsarfunktionen 2020-06-17 Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens sammanträdestider för 
nästkommande år 

September Tjänsteutlåtande 

Redovisning av motioner som väckts i 
fullmäktige före den 30 juni som ännu ej 
besvarats 

September Tjänsteutlåtande 

Samlingsärende uppföljning – Staden 
- Uppföljning av uppdrag fullmäktige har givit 
nämnder och styrelser  
- Uppföljning program och planer 

September Tjänsteutlåtande 

Delårsrapport augusti för kommunledningen 
(sent utskick).  
Inklusive: 
- Parkerings- och trafiksituationen på 
Saltholmen/Långedrag 
- Klimatanpassningssamordning av staden 
- Huvudmannagruppen älvkantsskydd 
- Uppföljning av utförare hemtjänst och daglig 
verksamhet (LOV) 
- Uppföljning riktlinjen för 
avhopparverksamheten 
- Trygghetsfrämjande arbete - Staden 
- Säkerhetsskyddsanalys förvaltningen  

2020-09-23 (extra) 

 

 

Tjänsteutlåtande 

Sista dag för beslut i 
nämnd 2020-09-24 

Delårsrapport augusti inklusive 
kompletterande uppföljning - Staden 

2020-10-14 Tjänsteutlåtande 

Framställningar om användning av eget 
kapital hösten 2020 

2020-10-14 Tjänsteutlåtande 
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Rubrik Till KS Notering 

Krisledningsförmåga-Staden Oktober Anmälningsärende 

Inkomna ärenden Visselblåsarfunktionen Oktober Anmälningsärende 

Struktur och tidplan för uppföljningen i staden 
för verksamhetsåret 2021 

Oktober Tjänsteutlåtande 

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda år 
2021 

Oktober Tjänsteutlåtande 

Redovisning av partistöd för år 2019 Oktober Tjänsteutlåtande 

Utbetalning av kommunalt partistöd för 
verksamhetsåret 2021 

November Tjänsteutlåtande 

Lokalförsörjningsplan 2021 November/December Tjänsteutlåtande 

Samlingsärende uppföljning – Staden 
- Uppföljning av uppdrag fullmäktige har givit 
nämnder och styrelser  
- Uppföljning program och planer 

December Tjänsteutlåtande 

Inkomma ärenden Visselblåsarfunktionen December/Januari Anmälningsärende 

Riktlinje våldsbejakande extremism och 
radikalisering, styrande dokument 

Kvartal 4 Tjänsteutlåtande 

Budget 2021 för kommunledningen 
Inklusive: 
- Samlad riskbild och plan för intern kontroll 
- Plan för uppföljning av privata utförare i 
konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV 

2020-12-16 Tjänsteutlåtande 

Sista dag för beslut i 
nämnd 2020-12-31 

Årsrapport 2020 för kommunledningen 
Inklusive: 
- Visselblåsafunktionen 
- Personal och kompetensförsörjningsanslaget 
- Senior Göteborg inklusive 
Äldreombudsmannens arbete 
- Funktionshinderombudsmannens arbete 
- Uppföljning av utförare hemtjänst och daglig 
verksamhet (LOV) 
- Delregional samverkan med Västra 
Götalandsregionen 
-Centrum för hållbar stadsutveckling, 
kunskaps- och forskningsplattform 2020–2024  

Februari år 2021 Tjänsteutlåtande 

Sista dag för beslut i 
nämnd 2021-02-11 
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5 Kommunstyrelsens sammanträden 2020  
 

Kvartal 1 

Januari 

2020-01-15 

Februari 

2020-02-05 

2020-02-26 

Mars 

2020-03-11 

2020-03-25 

 

 

Kvartal 2 

April 

2020-04-15 

2020-04-22 

Maj 

2020-05-06 

2020-05-20 

 Juni 

2020-06-03 

2020-06-17 

 

Kvartal 3 

Augusti 

2020-08-19 

September 

2020-09-02 

2020-09-16 

2020-09-23 extra 

2020-09-30 

 

 

 

Kvartal 4 

Oktober 

2020-10-14 

2020-10-21 

November 

2020-11-11 

2020-11-25 

December 

2020-12-09 

2020-12-16 
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